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АНОТАЦІЯ 

Рим Т. Я. Правове регулювання інвестиційних відносин у будівництві: 

цивільно-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» - Львівський національний університет імені Івана 

Франка. Львів. 2021. 

У дисертації сформульовано концепцію цивільно-правового регулювання 

інвестиційних відносин у будівництві. Чинне законодавство передбачає різні 

форми здійснення інвестицій в сфері будівництва. Базовим актом є Закон 

України «Про інвестиційну діяльність», який визначає основні види та форми 

інвестування. Особливості інвестування в будівництві конкретизуються в 

спеціальних актах законодавства. 

Інвестиційну діяльність можна розглядати як певні етапи будівництва 

об’єктів, яким властиві особливості правового регулювання. Залучення 

інвестицій здійснюється у встановлених законодавством правових формах. 

Нормативною ознакою інвестицій є їхня цінність, яка виражає їх вартісну 

оцінку. Форми інвестиційної діяльності в будівництві залежать від мети, яку 

переслідує учасник інвестиційної діяльності та виду інвестицій, що вкладаються 

в об’єкти інвестиційної діяльності. Від форми інвестиційної діяльності залежать 

результати, які планує отримати інвестор – одержання у власність вимірного 

об’єкта будівництва, передбаченого інвестиційним договором, чи доходу 

(прибутку) від реалізації інвестиційних коштів та здійснення операцій зі 

збудованою нерухомістю.  

Законом України «Про інвестиційну діяльність» передбачено, що 

інвестиційна діяльність може здійснюватися в рамках інститутів спільного 

інвестування, що визначені Законом України «Про інститути спільного 

інвестування». Цей акт регулює питання створення, функціонування та 

припинення спільного інвестування, особливості складу та структури активів 

таких інститутів, визначає поняття інвестора, під яким розуміють учасника 



3 
 
пайового та корпоративного фонду. Спільне інвестування здійснюється шляхом 

вкладення коштів в активи інституту спільного інвестування. 

Спільне інвестування зумовлює існування відносин між індивідуальним 

інвестором та інвестиційним посередником і передбачає акумулювання 

залучених коштів в єдиному фонді з подальшим інвестуванням відповідно до 

основних напрямків інвестиційної діяльності визначеної в інвестиційній 

декларації. 

Однак при такій формі інвестування інвестор не впливає на діяльність 

управителя інвестиційними коштами. Винятки стосуються спеціалізованих 

інвестиційних фондів. Спільне інвестування передбачає існування між 

індивідуальним інвестором та об’єктом інвестування інвестиційного 

посередника, через якого реалізується інвестиція. 

Доведено, що необхідною умовою ефективного регулювання сфери 

спільного інвестування в будівництві і реалізації інвестиційних проєктів є 

формування оптимального механізму інвестиційного регулювання управління 

залученими коштами колективних інвесторів. 

Однією з перших форм пайової участі в будівництві, яка актуальна і 

сьогодні, є кооперативна. Між житлово-будівельним кооперативом та 

інвесторами – пайовиками укладається договір про пайову участь у кооперативі. 

Таким чином, житлово-будівельний кооператив як суб’єкт правовідносин 

виконує певною мірою посередницькі функції. 

В житловому будівництві спеціалізованими формами інвестиційної 

діяльності відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» є 

залучення коштів через фонди фінансування будівництва та фонди операцій з 

нерухомістю. Інвестор (установник управління), передаючи кошти в управління 

фонду фінансування будівництва наділяє управителя певними повноваженнями 

щодо володіння і розпорядження його майном з метою досягнення обумовленої 

в договорі мети – одержання у власність вимірний об’єкт будівництва. 
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Предметом договору управління майном у сфері будівництва є послуга з 

управління коштами інвестора з метою отримання у майбутньому у власність 

житла. Тому договір про участь у фонді фінансування будівництва житла завжди 

конкретизований щодо характеристики його предмету – вимірного об’єкта 

житлового будівництва. 

Встановлено, що особливість договору про участь у фонді фінансування 

будівництва полягає в тому, що управитель бере на себе обов’язок вчинити 

комплекс фактичних та юридичних дій, спрямованих на управління грошовими 

коштами установника управління, в результаті яких установник управління 

набуває право власності на житло. На вимірний об’єкт інвестування установник 

управління отримує майнове право на підставі укладеного договору, а право 

власності на конкретний об’єкт нерухомості (квартиру) – після введення об’єкта 

будівництва в експлуатацію та реєстрації права власності на нього. Тоді 

зобов’язальне правовідношення, яке виникло на підставі договору управління 

майном у сфері будівництва житла, трансформується у речове право власності. 

Структура відносин у механізмі інвестування через фонд фінансування 

будівництва має комплексний характер і охоплює зобов’язальні та речові 

відносини. Це зумовлено особливістю договору управління майном у сфері 

будівництва житла, а саме конкретними цілями, для досягнення яких 

передаються інвестиційні кошти в управління. З положень Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» можна зробити висновок про речову ознаку відносин 

з управління, оскільки майно установником управління (інвестором), 

передається управителеві у довірчу власність. 

Встановлено, що здійснення інвестицій у сфері будівництва можливе 

шляхом передання коштів в управління з метою придбання сертифікатів фонду 

операцій з нерухомістю. Емітент сертифікатів фонду операцій з нерухомістю є 

управителем цього фонду. Залучені кошти управитель використовує в інтересах 

власника сертифікатів на умовах управління майном для здійснення операцій з 

нерухомістю з метою отримання прибутку. До закінчення строку обігу 
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сертифікатів фонд операцій з нерухомістю не зобов’язаний викупити їх. Після 

закінчення строку, на який був створений фонд та виконання зобов’язань перед 

власниками сертифікатів він припиняє функціонування. 

Інвестовані кошти після емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 

управитель спрямовує на фінансування об’єктів будівництва і здійснює контроль 

за їхнім цільовим використанням. У разі укладення договору із забудовником 

обов’язки контролю можуть уточнюватися у змісті договірного 

правовідношення з виконавцем (генеральним підрядником) робіт. В цьому 

контексті договір із забудовником набуває характеру самостійного 

інвестиційного договору підряду на виконання будівельних робіт. 

У разі спрямування коштів до фонду фінансування будівництва договір із 

забудовником не укладається. Але це не звільняє управителя фонду операцій з 

нерухомістю від обов’язку контролю за цільовим використанням інвестованих 

коштів. При цьому в роботі обґрунтовується позиція, що у разі виявлення 

порушень технічних характеристик будівництва, передбачених проєктно-

кошторисною документацією, управитель фондом операцій з нерухомістю має 

право вимагати їх усунення за рахунок забудовника. Крім цього, у разі виявлення 

управителем ризику порушення умов договору, управитель має право припинити 

фінансування будівництва, вимагати розірвання інвестиційного договору та 

повернення забудовником коштів.  

Підставою виникнення інвестиційних відносин є інвестиційні договори, 

які опосередковують вкладення інвестицій в об’єкти будівництва. Залежно від 

форми інвестування розрізняють підрядні договори інвестиційного характеру, 

договори про дольову (пайову) участь у будівництві об’єкта, договори спільного 

(колективного) інвестування, договори між житлово-будівельним кооперативом 

та інвестором (пайовиком). Інвестиційні договори мають правову природу 

форвардних контрактів, відповідно до яких інвестор зобов’язується передати 

управляючій компанії, житлово-будівельному кооперативу, забудовнику або 

об’єднати з іншими учасниками інвестиційної діяльності кошти для реалізації 
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інвестиційного проєкту з метою отримання у власність вимірного об’єкта 

будівництва або прибутку (доходу) від його експлуатації. 

В дисертації встановлено, що зміст інвестиційних договорів повинен 

містити умови, які забезпечують досягнення результату, передбаченого 

інвестиційним проєктом. Порушення умов інвестиційного договору та 

імперативних приписів законодавства є підставою виникнення охоронного 

правовідношення, в рамках якого здійснюється захист порушених прав 

учасників інвестиційної діяльності. 

Обґрунтовано позицію, що застосування конкретних цивільно-правових 

способів захисту залежить від характеру правопорушення і негативних правових 

наслідків, що настали для управненої особи. Метою застосування певного 

способу захисту самостійно або в поєднанні з іншими є оптимальне забезпечення 

охорони порушених прав та інтересів учасників інвестиційної діяльності. В 

інвестиційному процесі суб’єкти правовідносин набувають зобов’язальних та 

речових майнових прав. Відповідно диференціюються способи захисту 

суб’єктивних цивільних прав учасників інвестиційних відносин. 

Вирішуючи спори про визнання права на новостворені об’єкти, необхідно 

розрізняти належні особі майнові права на об’єкт інвестування та право 

власності на конкретне нерухоме майно, створене в результаті будівництва. 

Визнання суб’єктивного цивільного права в інвестиційних відносинах 

підтверджує наявність спірного права або інтересу у конкретного учасника 

інвестиційної діяльності з метою усунення сумнівів щодо його правомочностей. 

Зміна та припинення інвестиційного правовідношення у разі факту 

правопорушення є способом захисту прав учасників інвестиційної діяльності. 

Наслідком є зміна умов змісту регулятивного правовідношення або відповідно 

його припинення. Припинення інвестиційного правовідношення можна 

розглядати як елемент регулятивного механізму і водночас способу захисту. 

Припинення правовідношення може бути пов’язано з визнанням 

інвестиційного договору недійсним на підставах, визначених законом. Вимоги 

до інвестиційних договорів установлені спеціальним законодавством залежно 
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від форми інвестування, а також положеннями Цивільного кодексу України, 

який регулює підстави та правові наслідки визнання правочинів недійсними. 

У разі порушення інвестиційних прав та інтересів способом захисту може 

бути відновлення становища, яке існувало до порушення. До відновлювально-

компенсаційних засобів належать відшкодування збитків та немайнових втрат. 

Відновлювальні способи захисту диференціюються на загальні та спеціальні. 

Перші зводяться до відшкодування завданих правопорушенням збитків. Другі – 

застосовуються у випадках, передбачених законом або договором. Відновлення 

становища насамперед стосується майнового стану кредитора-учасника 

інвестиційних відносин, але не виключена компенсація моральної (немайнової) 

шкоди інвесторам – фізичним особам. 

В інвестиційному процесі будівництва органи держави та місцевого 

самоврядування беруть участь як суб’єкти приватного, так і публічного права. 

Складовою частиною інвестиційних відносин є надання дозвільних документів, 

вирішенням питань про відвід земельних ділянок, затвердження містобудівної 

документації тощо. 

Нормативними актами та розпорядчими документами, на основі яких 

функціонують органи державної влади та місцевого самоврядування 

визначається їх статус і компетенція у сфері публічних і приватних відносин. У 

разі неправомірної інтервенції в сферу приватних відносин учасників 

інвестиційної діяльності виникає охоронне правовідношення, в рамках якого 

застосовуються цивільно-правові способи захисту порушених прав. 

Встановлено, що інвестиційні сфері будівництва державні органи здійснюють 

регуляторну діяльність, приймаючи розпорядчі акти, які є підставою для 

виникнення, зміни чи припинення цивільних прав та обов’язків в учасників 

інвестиційного процесу. Під правопорушенням у сфері функціонування органів 

та створюваних ними юридичних осіб публічного права слід розуміти дії чи 

бездіяльність, рішення, що призвели до негативних майнових наслідків та/або 

неможливості реалізації суб’єктивних цивільних прав суб’єктом інвестиційної 

діяльності в будівництві. 
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Основні положення дисертаційного дослідження, сформульовані висновки 

та пропозиції можуть бути використані у науково-дослідній, правотворчій 

сферах, правозастосовній діяльності, у навчальному процесі. Результати 

дослідження використовуються в навчальному процесі кафедрою цивільного 

права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, 

впроваджені в програми підготовки кандидатів на посаду суддів Національною 

школою суддів України та періодичного навчання з метою підвищення рівня 

кваліфікації суддів, а також методичних рекомендацій щодо застосування 

інвестиційного законодавства у практичній діяльності. 

Теоретичні висновки дослідження дозволили сформулювати конкретні 

пропозиції щодо правозастосовної практики регулювання інвестиційних 

відносин у будівництві. 

Ключові слова: інвестор, форми інвестування, інвестиційний договір, 

пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд, фонд 

фінансування будівництва, фонд операцій з нерухомістю, цивільно-правові 

способи захисту інвестиційних прав. 

 

ANNOTATION 

Rym T. Ya. Legal regulation of investment relations in the field of 

construction: civil law aspect. - The Manuscript. 

The dissertation for the doctor of law's scientific degree in specialty 12.00.03 

«Civil law and civil process; family law; private international law» - Ivan Franko 

National University of Lviv. – Lviv, 2021. 

The dissertation formulates the concept of civil law regulation of investment 

relations in construction. Current legislation provides for various forms of investment 

in construction. The basic act is the Law of Ukraine «On Investment Activity, » which 

defines the main types and forms of investment. Peculiarities of investing in 

construction are specified in special legislation. 
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Investment activity can be considered as certain stages of construction of objects 

characterized by the peculiarities of legal regulation. Attracting investments is carried 

out in the legal forms established by the legislation. 

The normative feature of investments is their value, which expresses its value. 

Forms of investment activity in construction depend on the purpose pursued by the 

participant of investment activity and the type of investment invested in investment 

activity objects. The form of investment activity determines the results that the investor 

plans to obtain - the receipt of ownership of a measurable construction object, provided 

by the investment agreement or income (profit) from the sale of investment funds and 

real estate transactions. 

The Law of Ukraine "On Investment Activity" stipulates that investment activity 

may be carried out within the framework of joint investment institutions defined by the 

Law of Ukraine "On Joint Investment Institutions." This act regulates the creation, 

operation, and termination of collective investment, the composition, and structure of 

such institutions' assets, defining the investor's concept, which means a participant in 

the mutual and corporate fund. Joint investment is carried out by investing in the assets 

of the collective investment institution. 

Joint investment presupposes the existence of a relationship between an 

individual investor and an investment intermediary. It provides the accumulation of 

borrowed funds in a single fund with subsequent investment under the main directions 

of investment activities defined in the investment declaration. 

However, in this form of investment, the investor does not affect the activities 

of the investment funds' manager. Exceptions apply to specialized investment funds. 

Co-investment involves the existence between an individual investor and the 

investment firm's investee through which the investment is made. 

It is proved that a necessary condition for effective regulation of joint investment 

in the construction and implementation of investment projects is the formation of an 

optimal mechanism for investment regulation of the management of attracted funds of 

collective investors. 
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One of the first forms of equity participation in construction, which is relevant 

today, is cooperative. An agreement on share participation in the cooperative is 

concluded between the housing cooperative and investors - shareholders. Thus, the 

housing cooperative as a subject of legal relations performs to some extent 

intermediary functions. 

In housing construction, raising funds through construction financing funds and 

real estate funds are the specialized forms of investment activity by the Law of Ukraine 

"On financial and credit mechanisms and property management in house construction 

and real estate transactions." The investor (trustor), transferring funds to the 

management of the construction financing fund, gives the manager certain powers to 

own and dispose of his property to achieve the purpose specified in the contract - to 

obtain ownership of a measurable construction object. 

The subject of the property management agreement in the field of construction 

is managing the investor's funds to obtain future ownership of housing. Therefore, the 

agreement on participation in the fund for financing the construction of housing is 

always specified in terms of its subject's characteristics - a measurable object of 

housing construction. 

It is established that the peculiarity of the agreement on participation in the 

construction financing fund is that the manager undertakes to take a set of factual and 

legal actions aimed at managing the funds of the founder of the management, as a result 

of which the founder acquires ownership of housing. Trustor becomes an owner of a 

measurable investment object after the construction object is put into operation. The 

binding legal relationship is then transformed into a property right. 

The structure of relations in the investment mechanism through the construction 

financing fund is complex and includes obligatory and material connections. This issue 

is due to the peculiarity of the property management agreement in housing 

construction, namely the specific purposes for which investment funds are transferred 

to management. The provisions of the Law of Ukraine "On financial and credit 

mechanisms and property management in house construction and real estate 
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transactions" conclude the material feature of managing relations, since the trustor and 

transfers property to the trustee in trust ownership. 

It is established that investments in construction are possible by transferring 

funds to the management to purchase certificates of the real estate fund. The issuer of 

certificates of the real estate fund is the manager of this fund. The trustee uses the funds 

raised in the certificate holder's interests on the terms of property management to carry 

out real estate transactions for profit. The real estate fund is not obliged to redeem them 

until the expiration of the certificates. Upon expiry of the term for which the fund was 

established and fulfillment of obligations to the certificate holders, it shall cease to 

operate. 

After issuing the real estate fund certificates, the trustee directs the invested 

funds to finance objects’ construction and monitors their intended use. In case of 

concluding a contract with the developer, the obligation of monitoring may be specified 

in the content of the contractual relationship with the contractor (general contractor). 

In this context, the contract with the developer becomes an independent investment 

contract for construction work. 

In the case of directing funds to the construction financing fund, the contract 

with the developer is not concluded. But this does not relieve the real estate fund 

manager from the obligation to control the targeted use of invested funds. At the same 

time, the paper substantiates the position that in case of violations of the technical 

characteristics of construction, provided by design and estimate documentation, the 

real estate fund manager has the right to demand their elimination at the expense of the 

developer. Besides, suppose the manager identifies a risk of breach of contract. In that 

case, the manager has the right to terminate construction financing, demand 

termination of the investment agreement, and return of funds by the developer. 

The basis for the emergence of investment relations is investment agreements 

that mediate investment in construction projects. Depending on the form of investment, 

there are contractual agreements of investment nature, agreements on equity (share) 

participation in the construction of the object, agreements of joint (collective) 

investment, agreements between the housing cooperative and the investor 
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(shareholder). Investment agreements have the legal nature of forwarding contracts. 

The investor undertakes to transfer to the management company, housing cooperative, 

developer or combine with other participants in investment activities to implement an 

investment project to obtain measurable construction or profit (income) from its 

operation. 

In the dissertation, it is established that the content of investment agreements 

must contain conditions that ensure the achievement of the result provided by the 

investment project. Violation of the terms of the investment agreement and the 

mandatory requirements of the legislation is the basis for the emergence of a protective 

legal relationship, which protects the violated rights of participants in investment 

activities. 

The position is substantiated that the application of specific civil law remedies 

depends on the nature of the offense and the negative legal consequences for the 

entitled person. The purpose of applying a specific method of protection alone or in 

combination with others is to ensure an optimal protection of the violated rights and 

interests of participants in investment activities. In the investment process, the subjects 

of legal relations acquire binding and real property rights. Accordingly, the methods of 

protection of personal civil rights of participants in investment relations are 

differentiated. 

When resolving disputes over recognizing the right to newly created objects, it 

is necessary to distinguish between property rights to the object of investment and 

ownership of specific real estate due to construction. Recognition of subjective civil 

law in investment relations confirms the existence of a disputed right or interest of a 

particular participant in investment activities to eliminate doubts about its powers. 

Changing and terminating the investment relationship in the event of an offense 

is a way to protect participants' rights in investment activities. The consequence is a 

change in the conditions of the regulatory relationship's content or, accordingly, its 

termination. Termination of the investment relationship can be considered as an 

element of the regulatory mechanism and, at the same time, a way of protection. 
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Termination of the legal relationship may be associated with recognizing the 

investment agreement as invalid on the grounds specified by law. Requirements for 

investment agreements are established by special legislation depending on the form of 

investment and the provisions of the Civil Code of Ukraine, which regulates the 

grounds and legal consequences of invalidation of transactions. 

In case of violation of investment rights and interests, the method of protection 

may restore the situation that existed before the offense. To recovery compensation 

assets include compensation for losses and intangible losses. Restorative forms of 

protection are differentiated into general and particular. The first is reduced to 

compensation for damages caused by the offense. The second - is used in cases 

provided by law or contract. Restoration of the situation primarily concerns the 

property status of the creditor-participant of the investment relations. Still, the 

compensation of moral (non-property) damage to investors - individuals, is not 

excluded. 

Both private and public law entities participate in the investment process of the 

construction of state and local self-government bodies. An integral part of investment 

relations is the issuance of permits, resolving issues of allotment of land, approval of 

the state selection committee, urban planning documentation, etc. 

Normative acts and administrative documents, based on which the bodies of state 

power and local self-government function, determine their status and competence in 

the sphere of public and private relations. In the case of illegal intervention in the 

sphere of private relations of participants in investment activities, there is a protective 

legal relationship in which civil law methods are used to protect the violated rights. It 

is established that the investment spheres of construction state bodies carry out 

regulatory activities, adopting administrative acts, which are the basis for the 

emergence, change, or termination of civil rights and obligations of participants in the 

investment process. An offense in the field of the functioning of bodies and legal 

entities of public law created by them should be understood as actions or omissions, 

decisions that led to negative property consequences and/or impossibility of realization 

of subjective civil rights by the subject of investment activity in construction. 
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The dissertation research's main provisions formulated conclusions and 

proposals can be used in the investigation, law-making, law enforcement, and 

educational process. The results of the study are used in the educational process by the 

Department of Civil Law and Procedure of the Ivan Franko National University of 

Lviv, implemented in the training programs for candidates for the position of judges 

by the National School of Judges of Ukraine and periodic training to improve the skills 

of judges. 

The study's theoretical conclusions allowed to formulate specific proposals for 

law enforcement practice of regulating investment relations in construction. 

Keywords: investor, forms of investment, investment agreement, mutual 

investment fund, corporate investment fund, construction financing fund, real estate 

fund, civil law methods of investment rights protection. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із важливих завдань в 

умовах переходу до ринкової економіки є залучення інвестицій. Інвестиційний 

процес у будівництві характеризується складною системою взаємовідносин, 

підставою виникнення яких є договір. Система договорів в інвестиційній сфері 

будівництва опосередковує відносини між різними суб’єктами інвестиційної 

діяльності. Учасниками інвестиційного процесу можуть бути фізичні та 

юридичні особи, органи державної влади та місцевого самоврядування. З 

правовим статусом учасників інвестиційної діяльності у сфері будівництва 

пов’язані особливості правового регулювання їхньої участі в реалізації 

інвестиційного проєкту. 

Чинне законодавство передбачає різні форми здійснення інвестицій у 

будівельній сфері. Базовим актом законодавства є Закон України «Про 

інвестиційну діяльність», який передбачає, що інвестування, яке спрямовується 

на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних 

засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, 

відбувається у формі капітальних вкладень. 

Інвестиційний процес у будівництві можна розглядати як певні цикли, що 

охоплюють етапи проєктування, безпосереднє здійснення будівельних робіт, 

введення об’єкта в експлуатацію. Інвестиційна діяльність є сукупністю 

практичних дій учасників інвестиційних відносин з реалізації інвестицій. 

Об’єктом інвестиційної діяльності є будівельний проєкт. 

Інвестиційна діяльність у сфері будівництва охоплює реалізацію у 

передбачених законом формах інвестицій та управління ними з метою введення 

в експлуатацію основних фондів або отримання прибутку від операцій з 

нерухомістю. Капітальне будівництво як сфера інвестиційної діяльності 

характеризується різноманітними об’єктами вкладення інвестицій, що впливає 

на форми інвестування. Основним видом інвестиційної діяльності в будівництві 

є спорудження будівель і споруд відповідно до техніко-економічних параметрів, 

які передбачені проєктно-кошторисною документацією. Водночас до сфери 
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будівництва належить реставрація, реконструкція, капітальний ремонт. Певні 

особливості правового регулювання властиві житловому будівництву. З цим 

пов’язані правові форми інвестування в будівництві. 

Механізм залучення фінансів варто розглядати як поєднання 

інвестиційних форм вкладення коштів з укладенням цивільно-правових 

договорів підрядного типу. Така структура відносин є своєрідним симбіозом 

інвестиційної діяльності, яка охоплює інвестування та виконання договорів 

підрядного типу. 

Форми інвестиційної діяльності у сфері будівництва визначено 

законодавством, яке встановлює особливості правового статусу та способи 

реалізації інвестицій учасниками інвестиційного процесу. Змістом інвестиційних 

відносин охоплено правомочності, пов’язані з реалізацією інвестицій, 

управління інвестиційними коштами, права та обов’язки сторін договорів про 

виконання будівельних робіт. 

На різних етапах становлення інвестиційного законодавства проблеми 

удосконалення інвестиційного процесу в будівництві були предметом аналізу 

О. М. Вінник, М. К. Галянтича, А. Б. Гриняка, Ю. М. Жорнокуя, 

Д. В. Задихайла, С. О. Зубкова, О. Ю. Кампі, В. В. Кафарського, О. Р. Кібенко, 

Д. Й. Клапатого, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, І. С. Лукасевич-Крутник, 

М. С. Луціва, Р. А. Майданика, А. Я. Пилипенка, М. Д. Пленюк, І. І. Плукар, 

Д. Д. Позової, В. В. Поєдинок, О. Е. Сімсон, В. А. Січевлюка, А. В. Смітюха, 

О. П. Сущ, О. Г. Хрімлі, Р. Б. Шишки та інших.  

Серед вітчизняних наукових досліджень, які були присвячені окремим 

правовим аспектам регулювання інвестиційної діяльності, потрібно виокремити 

монографію Н. С. Кузнєцової «Подрядные договоры в инвестиционной 

деятельности в строительстве» (1993 рік), В. В. Поєдинок «Правове регулювання 

інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми» (2013 рік). Питання іноземного 

інвестування були предметом аналізу в монографічній роботі В. М. Коссака 

«Правові засади іноземного інвестування в Україні» (1999 рік) та дисертації 

О. Р. Кібенко на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
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«Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в Украине» 

(1998 рік). 

Господарським аспектам інвестиційної діяльності була присвячена 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

В. Ю. Полатай «Правове регулювання інвестиційної діяльності» (2000 рік). 

Проблеми функціонування інвестиційних фондів були предметом дисертаційних 

досліджень кандидатів юридичних наук М. Б. Данилюка «Корпоративні 

інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин» (2018 рік), а також 

Д. Й. Клапатого «Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування 

в Україні (цивільно-правовий аспект)» (2019 рік). Захисту прав інвесторів 

присвячена дисертаційна робота М. С. Луціва «Цивільно-правові способи 

захисту майнових прав інвесторів у сфері будівництва житла» (2020 рік). 

У сфері навчальної літератури важливе значення посідає підручник 

«Інвестиційне право» авторства О. М. Вінник (2009 рік). Проте комплексного 

дослідження правового регулювання інвестиційних відносин у сфері 

будівництва не було здійснено. 

Новелізація інвестиційного законодавства, виникнення нових форм 

спільної інвестиційної діяльності зумовили необхідність підготовки 

комплексного дисертаційного дослідження, присвяченого проблемним 

питанням удосконалення механізму реалізації інвестицій у будівництві. 

Актуальність зазначених проблем безпосередньо пов’язана з 

упровадженням в законодавство України інститутів спільного інвестування, 

інших колективних форм інвестиційної діяльності із залученням інвестиційних 

компаній – управителів. Ускладнилася структура інвестиційних договорів, які 

опосередковують досягнення кінцевого результату – спорудження об’єкту 

нерухомості та отримання його у власність інвестором. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження послужили також 

праці вітчизняних та іноземних науковців у галузі цивільного права: 

Н. Є. Блажівської, Т. В. Боднар, В. І. Борисової, В. А. Васильєвої, 

І. В. Венедіктової, В. В. Вітрянського, А. А. Герц, С. Д. Гринько, О. В. Дзери, 
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А. С. Довгерта, М. М. Дякович, Ю. О. Заіки, О. В. Кохановської, А. В. Коструби, 

В. М. Кравчука, В. В. Луця, Б. М. Полякова, З. В. Ромовської, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, Р. О. Стефанчука, Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, В. І. Цікала, 

С. І. Шимон, Ю. М. Юркевича, О. С. Яворської, І. Є. Якубівського та інших. 

Становлення ринкових відносин як складової частини еволюції 

суспільного розвитку засвідчили наявність численних проблем правового 

характеру, вирішення яких сприятиме удосконаленню інвестиційного механізму 

в будівництві. Сучасний період інвестиційних відносин характеризується 

скороченням обсягів державного фінансування та переходом до інтенсивного 

залучення інвестиційних коштів фізичних і юридичних осіб. Сьогодні 

продовжується становлення законодавчої бази регулювання інвестиційної 

діяльності в будівництві як самостійного інституту, який охоплює особливості 

інвестиційного процесу залежно від видів, форм та об’єктів інвестування. 

Основу законодавчої бази складають загальні нормативні акти в інвестиційній 

сфері і спеціальні джерела регулювання окремих форм інвестування в 

будівництві. 

Цим пояснюється значна кількість нормативних актів, що становлять 

джерельну базу регулювання інвестиційного процесу в будівельній сфері. 

Багатоманітність правових форм інвестування в будівництві зумовлює наявність 

різних за призначенням і юридичною силою нормативних актів. Аналіз останніх 

свідчить про неузгодженість та суперечливість окремих положень, що впливає 

на ефективність правового механізму в сфері регулювання інвестиційних 

відносин. Уніфікація підходів щодо розгляду інвестиційних спорів у галузі 

будівництва актуальна для правозастосовної практики. Удосконаленню 

правового механізму регулювання інвестиційних відносин у будівництві 

присвячене монографічне дослідження «Цивільно-правові засади регулювання 

інвестиційної діяльності в будівництві». 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планових тем наукової 

роботи кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету 



25 
 
Львівського національного університету імені Івана Франка «Проблеми 

уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС» (2016-2018 рр., номер 

державної реєстрації 0116U001703) та «Новелізація цивільного та цивільно-

процесуального права в умовах реформи судочинства» (2019-2021 рр., номер 

державної реєстрації 0119U002358). 

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є розробка 

концептуальних положень та загально-теоретичних засад регулювання 

інвестиційної діяльності в будівництві, спрямованих на вирішення проблем 

законодавчого регулювання форм і видів інвестування в об’єкти будівництва з 

метою удосконалення правового механізму інвестування та захисту прав 

учасників інвестиційної діяльності. 

Для досягнення мети дослідження сформульовані такі завдання: 

- обґрунтувати основні теоретико-методологічні засади аналізу 

інвестування в будівництві; 

- обґрунтувати класифікацію форм інвестування в об’єкти 

будівництва; 

- дослідити окремі форми здійснення інвестицій в будівництві; 

- з’ясувати правовий статус учасників інвестиційної діяльності в 

будівництві; 

- визначити зміст та види інвестиційних договорів у будівництві; 

- дослідити цивільно-правові способи захисту прав учасників 

інвестиційної діяльності в будівництві; 

- встановити цивільно-правові наслідки порушення прав та інтересів 

інвесторів та інших учасників інвестиційних відносин; 

- розмежувати приватно-правові та публічно-правові засади 

регулювання інвестиційної діяльності в будівництві. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в інвестиційній сфері 

будівництва.  
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Предметом дослідження є правові форми інвестування в об’єкти 

будівництва та цивільно-правові способи захисту учасників інвестиційної 

діяльності. 

Методи дослідження. Відповідно до мети, завдань, об’єкта та предмета 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового 

пізнання. Загальнонаукові методи (діалектичний, аналізу та синтезу, формально-

логічний, соціологічний) є базовими юридичними прийомами, засобами 

дослідження, які втілюються в кожному підрозділі дисертації, виступають 

гносеологічним та світоглядним обґрунтуванням пізнавальної діяльності. У 

дисертації застосовано методи аналізу, який дозволив розглянути поняття 

інвестиційної діяльності в будівництві, видів, форм інвестування; синтезу – для 

з’ясування спільних ознак окремих форм інвестування в рамках загального 

механізму правового регулювання інвестиційних відносин в будівництві (розділ 

2, розділ 3); індукції – для узагальнення результатів дисертаційного дослідження 

(розділ 2, розділ 3); дедукції, за допомогою якої обґрунтовано висновки стосовно 

форм та видів інвестування (підрозділ 1.2).  

Формально-юридичний метод застосовувався для аналізу змісту правових 

норм інвестиційного законодавства шляхом їх вивчення та інтерпретації 

(розділ 1, розділ 4). Порівняльно-правовий метод дозволив виявити схожі та 

відмінні підходи у вирішенні аналогічних правових проблем в інших інститутах 

цивільного права та окремих іноземних національних правопорядків з 

урахуванням інтеграційних процесів України. Це дозволило визначити напрями 

наближення національного інвестиційного законодавства до права країн 

Європейського Союзу (розділ 1). 

Використання історико-правового методу сприяло встановленню етапів 

еволюції інвестиційного законодавства в будівництві, що дало можливість 

виявити недоліки в правовому регулюванні механізму інвестиційної діяльності 

та обґрунтувати пропозиції щодо їх усунення (підрозділ 1.1). 

За допомогою методу моделювання з’ясовано базові моделі реалізації 

інвестицій в будівництві, що дозволило логічно обґрунтувати структуру 
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інвестиційних договорів (розділ 2, розділ 3). Цей же метод надав можливість 

системно дослідити особливості цивільно-правових способів захисту прав та 

інтересів учасників інвестиційних відносин у будівництві (розділ 4). 

Емпіричну основу дослідження становлять акти цивільного та 

інвестиційного законодавства, законодавства зарубіжних країн, міжнародні акти 

та судова практика у сфері здійснення інвестицій у будівництво. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційне 

дослідження є кваліфікованою науковою працею, в якій вперше у сучасній 

вітчизняній доктрині запропоновано концепцію цивільно-правових засад 

регулювання інвестиційних відносин у будівництві, яка спрямована на 

вдосконалення механізму реалізації інвестицій, а також захисту прав та інтересів 

учасників інвестиційної діяльності. Наукову новизну одержаних результатів 

конкретизовано в найважливіших теоретичних положеннях, що виносяться на 

захист: 

вперше: 

1) диференційовані етапи становлення інвестиційного законодавства 

України у сфері будівництва. Перший – 1991–2001 рр., характеризується 

ухваленням інвестиційних законів загального характеру, покликаних установити 

засади інвестиційної діяльності. Другий етап обмежується рамками 2002–

2011 рр. та характеризується розширенням переліку спеціальних форм 

інвестування в будівництві. Третій період, починаючи з 2012 р. і дотепер, є 

етапом становлення законодавчої бази інвестиційної діяльності в будівництві як 

самостійного інституту, яким охоплюються особливості інвестиційного процесу 

залежно від видів, форм та об’єктів інвестування; 

2) обґрунтовано концептуальну класифікацію видів інвестування в 

будівництві за критерієм обраної форми:  

- пряме інвестування (інвестування на підставі інвестиційних 

договорів підрядного типу та договорів про спільну діяльність (простого 

товариства); 
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- опосередковане інвестування (інвестування житлових об’єктів 

шляхом участі у фондах фінансування будівництва та операцій з нерухомістю; 

через інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди); кооперативне інвестування шляхом створення та участі в кооперативах); 

3) запропоновано концептуальну диференціацію видів інвестування за 

критерієм цільового характеру використання інвестованих коштів на те, що має 

на меті отримання у власність об’єкт будівництва, і те, що переслідує ціль 

отримання прибутку (доходу) від експлуатації інвестиційних об’єктів; 

4) аргументовано положення щодо необхідності передбачити в Законі 

України «Про інститути спільного інвестування» положення про накладення на 

компанії з управління активами обов’язку визначати об’єкти інвестиційної 

діяльності, в які скеровуватимуться залучені інвестиційні кошти; 

5) виокремлено види договорів про дольову (пайову) участь у 

будівництві, до яких належать: договори, які містять елементи договорів 

будівельного підряду з множинністю інвесторів; форвардні контракти; договори 

про пайову участь в житловому кооперативі; договори про спільну діяльність 

(простого товариства); 

6) запропоновано об’єднати і викласти частини 2 та 3 статті 384 ЦК 

України в такій редакції: «Член житлово-будівельного житлового кооперативу 

має право володіння, користування, а за згодою кооперативу – розпорядження 

квартирою, а після сплати повної вартості набуває право власності на неї»; 

7) визначено способи поєднання публічно-правових та приватно-

правових засад участі в інвестиційному процесі будівництва державних 

структур, територіальних громад та приватних інвесторів у рамках договорів 

пайового (дольового) інвестування; 

8) встановлено особливості договірних відносин управління майном у 

сфері житлового будівництва шляхом участі у фонді фінансування будівництва. 

Право власності на об’єкт інвестування установник управління (інвестор) 

отримує після введення об’єкта будівництва в експлуатацію. Майнове право, яке 

виникло на підставі договору управління майном у сфері будівництва житла, 
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після державної реєстрації права власності трансформується в речове право на 

об’єкт нерухомості; 

9) обґрунтовано пропозицію про доцільність доповнення Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» нормою, відповідно до якої, у 

разі незабезпечення емісією сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 

фінансування інвестиційного проєкту в будівництві, договір із забудовником не 

укладають до моменту забезпечення інвестування з інших джерел фінансування; 

10) аргументовано висновок про можливість застосування у разі 

порушення інвестиційних прав у будівництві відшкодування моральної шкоди 

для фізичних осіб – інвесторів, у вигляді компенсації моральних втрат, 

пов’язаних з недосягненням у визначені договором строки очікуваного 

інвестиційного результату; 

11) обґрунтовано висновок, що у разі порушення прав та інтересів 

учасників інвестиційної діяльності неправомірними діями (бездіяльністю), 

рішеннями юридичних осіб, створених державою або органами місцевого 

самоврядування, останні повинні нести субсидіарну відповідальність за 

неправомірні дії (бездіяльність), рішення цих суб’єктів; 

удосконалено: 

12) підхід до диференціації інвестицій за об’єктом інвестування на 

інвестиції, спрямовані на завершення будівництва споруди (її частини), та на 

придбання цінних паперів, які підтверджують право на отримання доходу від 

реалізації інвестиційних проєктів; 

13) позицію, що приналежність активів пайового фонду його учасникам 

на праві спільної часткової власності є своєрідною правовою фікцією, оскільки 

не дає можливості інвесторам впливати на діяльність компанії з управління 

активами. Тому можна констатувати, що між компанією з управління активами 

пайового фонду та колективними інвесторами існують зобов’язальні за своєю 

правовою природою відносини, зміст яких полягає у взаємних правах та 

обов’язках сторін; 
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14) положення, що договори про спільну діяльність (просте товариство) 

мають ознаки інвестиційного договору, в рамках якого об’єднуються фінансові 

кошти, інше майно з метою реалізації інвестиційного проєкту в будівництві; 

15) підхід щодо форвардної правової природи інвестиційних договорів, 

контрактів, відповідно до якого інвестор зобов’язується сплатити забудовнику 

(підряднику) визначену в договорі суму шляхом фінансування об’єкта 

будівництва, який буде створений у майбутньому; 

16) положення, що в інвестиційних відносинах будівництва спільна 

пайова участь може мати комплексний характер, поєднуючи сутнісні ознаки 

різних видів договорів, у тому числі і непоіменованих. Відповідно джерелами 

регулювання непоіменованих договорів будуть як загальні положення 

договірного права, так і норми, що регулюють окремі види договорів; 

17) підхід до розуміння інвестиційного процесу в будівництві, як такого, 

що охоплює приватні та адміністративно-владні відносини, кінцевою метою 

яких є введення в експлуатацію будівельного об’єкта; 

18) поняття збитків у контексті відновлювально-компенсаційних 

способів захисту в інвестиційних відносинах будівництва. До збитків в 

інвестиційних відносинах належать витрати, які понесла управнена сторона 

внаслідок порушення її суб’єктивних цивільних прав, штрафні санкції, сплачені 

третім особам, додатково витрачені матеріали, грошові кошти; 

19) позиція, що під правопорушенням у сфері регулювання 

інвестиційної сфери будівництва державними органами потрібно розуміти 

неправомірні дії чи бездіяльність, рішення, що призвели до негативних майнових 

наслідків та/або неможливості реалізації цивільних прав суб’єктами 

інвестиційної діяльності в будівництві; 

отримали подальшого розвитку: 

20) доктринальне розуміння форм інвестування в будівництві, які 

залежать від особливостей об’єкта, правового статусу інвестора та джерел 

фінансування і повинні охоплювати всі етапи будівництва, починаючи від 
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проєктно-пошукових робіт, забезпечення матеріальними та фінансовими 

ресурсами, виконання будівельних робіт; 

21) засади здійснення інвестиційної діяльності шляхом участі в 

інвестиційних фондах спільного (колективного) інвестування; 

22) положення щодо корпоративного інвестування шляхом створення 

корпоративних структур, які займаються діяльністю у сфері будівництва та 

корпоративних інвестиційних фондів; 

23) положення про місце та правову природу системи підрядних 

договорів інвестиційного типу та їх складну структуру, яка характеризується 

участю багатьох суб’єктів інвестиційної діяльності, а також спрямованістю на 

введення в експлуатацію об’єктів будівництва; 

24) положення про правову природу пайової форми участі в житлово-

будівельному кооперативі, оскільки внесок (пай) члена житлово-будівельного 

кооперативу є інвестицією в об’єкт будівництва, право власності на який він 

отримає після внесення суми, яка відповідає його вартості; 

25) засади участі у приватних відносинах органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, а також правові наслідки їхньої 

неправомірної інтервенції у сферу приватних відносин учасників інвестиційної 

діяльності шляхом прийняття адміністративно-розпорядчого акту або 

бездіяльності; 

26) критерії розмежування цивільної, господарської та адміністративної 

юрисдикції спорів з участю державних органів, органів місцевого 

самоврядування та створюваних ними юридичних осіб публічного права. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертаційного дослідження, сформульовані висновки та пропозиції можуть 

бути використані в: 

- науково-дослідній сфері – при подальших наукових дослідженнях 

проблем правових форм інвестування в будівництві; 
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- правотворчості – як теоретичний матеріал при опрацюванні та 

ухваленні законів, інших нормативних актів для удосконалення правового 

механізму інвестиційної діяльності в будівництві; 

- правозастосовній діяльності – для удосконалення договірної 

практики в напрямі вироблення уніфікаційних засад регулювання інвестиційних 

відносин у будівництві; 

- у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Цивільне право України», «Правове регулювання інвестиційної діяльності» та 

підготовці навчальних посібників та підручників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто; всі результати цієї роботи, сформульовані в ній висновки, 

положення та рекомендації обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. Для аргументації окремих висновків у роботі використано праці інших 

науковців, на які зроблено посилання.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були 

обговорені на розширеному засіданні Відділення цивільно-правових наук 

Національної академії правових наук України (м. Київ, 16.03.2021) і на засіданні 

кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів, 01.02.2021). 

Основні результати дисертаційної роботи оприлюднено на: шостому 

львівському міжнародному форумі (м. Львів, 30-31 травня 2013 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Інтеграція юридичної науки і практики в 

сучасних умовах » (м. Запоріжжя, 23-24 серпня 2019 р.), XXVI звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 06-07 лютого 2020 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 15 травня 2020 року), 

міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання 

суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 

24-25 липня 2020 року), міжнародній науково-практичній конференції 

«Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних 



33 
 
процесів» (м. Харків, 31 липня – 1 серпня 2020 року), міжнародній науково-

практичній конференції «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах» (м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 року), міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної 

науки у ХХІ столітті» (м. Львів, 16-17 жовтня 2020 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 31 

праці, серед них: одна індивідуальна монографія, двадцять дві статті у фахових 

виданнях, чотири з них – у наукових виданнях іноземних держав, а також вісім 

тез доповідей на науково-теоретичних і науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначені метою та завданнями 

дослідження. Наукова робота містить вступ, чотири розділи, які поділяються на 

десять підрозділів, висновки, список використаних джерел, а також додатки. 

Загальний обсяг роботи становить 422 сторінки, з яких обсяг основного тексту – 

354 сторінки, список використаних джерел займає 43 сторінки і налічує 

398 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ  

1.1. Джерела правового регулювання відносин у будівництві 

Ринкові засади економічного розвитку зумовлюють потребу 

вдосконалення правової основи регулювання майнових відносин. Невід’ємною 

складовою частиною економічного зростання, соціального спрямування 

господарських процесів є наявність оптимального правового механізму, 

призначеного забезпечити досягнення належних умов для становлення 

громадянського суспільства, в якому гармонійно поєднуються публічні та 

приватні інтереси. 

У вирішенні цього завдання важливе місце відведено передумовам 

створення належного інвестиційного клімату. Вирішення цього питання 

неможливе без відповідної нормативної бази, яка регламентує відносини в 

інвестиційній сфері, зокрема в будівництві. Інвестиційна діяльність з часу 

проголошення незалежності України була предметом регулювання актами 

законодавства, адже ефективне регулювання економічних процесів неможливе 

без належного нормативного механізму. 

При цьому, незважаючи на глобальний підхід до регулювання 

інвестиційних процесів, не було вироблено цілісної концепції інвестиційної 

політики. Сьогодні суспільні виклики вимагають ефективного інвестування в 

пріоритетні галузі економіки, серед яких важливе місце займає будівельна сфера. 

Інвестиція як юридична категорія є предметом дослідження в економічній та 

правовій літературі. В економічному аспекті поняття “інвестиція” розглядають у 

зв’язку з категорією капіталу. 

З 1991 р. започатковано становлення інвестиційного законодавства в 

Україні. Одним із перших актів законодавства став Закон України «Про захист 

іноземних інвестицій в Україні» [246]. Цей Закон був спрямований на 

підтвердження Україною курсу на залучення та гарантування інвестиційних 

умов іноземним інвесторам. Незважаючи на певну декларативність окремих 
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положень, він став першою віхою на шляху становлення інвестиційного 

законодавства. 

Але потреба у створенні вітчизняної нормативної бази з метою 

оптимального регулювання інвестиційних відносин вимагала проведення 

подальшої нормотворчої роботи у сфері регулювання інвестиційної діяльності. 

Завданням нормативно-правового регулювання було забезпечення сприятливих 

умов для залучення як вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій. Варто 

відзначити, що такі цілі переслідували в усіх країнах СНД та Балтії на етапі 1991‒

1992 рр. Підтвердженням цього є прийняття протягом зазначеного періоду в усіх 

без винятку країнах пострадянського простору спеціального законодавства у 

сфері регулювання інвестиційних відносин. 

Україна як незалежна держава також брала участь у вирішенні проблем 

економічного та юридичного характеру, пов’язаних з інвестиційною діяльністю. 

Потреба залучення інвестицій зумовила необхідність формування законодавчої 

основи регулювання відносин у коментованій сфері діяльності. 

Основою загального інвестиційного законодавства є Закон України «Про 

інвестиційну діяльність» [252], який визначає правові засади інвестиційної 

діяльності в Україні у всіх сферах суспільного життя та економіки. В цьому акті 

містяться положення, які розкривають суть законодавчого поняття «інвестицій», 

«інвестиційної діяльності». Визначено форми інвестування, сформульовано 

поняття «об’єкта інвестиційної діяльності», «суб’єкта інвестиційної діяльності». 

Цей Закон установив правові форми державного регулювання у сфері 

інвестування.  

У сфері будівництва Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

установив принципи державного замовлення на капітальне будівництво та 

закріпив основні засади державної експертизи інвестиційних проєктів 

будівництва, визначив основні фонди як об’єкти інвестування. 

Специфіка іноземного інвестування відображена в Законі України «Про 

режим іноземного інвестування» [276], який є спеціальним актом стосовно 

інвестиційної діяльності з участю іноземних інвесторів. 
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На виконання положень законів було прийнято підзаконний нормативно-

правовий акт загального концептуального характеру: Концепція регулювання 

інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995. [261]. 

Зазначені акти законодавства у сфері регулювання інвестиційної 

діяльності визначали поняття та види інвестицій, інвестиційної діяльності, 

форми здійснення інвестицій, державні гарантії захисту прав інвесторів. 

Положення цих законів були трансформовані в кодифікований акт – 

Господарський кодекс України [48], який набрав чинності 01.01.2004 разом із 

Цивільним кодексом України [372]. 

Отже, в період 1991‒1996 рр. сформувалася загальна нормативна база 

регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Коментовані акти 

законодавства визначали загальні засади регулювання вітчизняних та іноземних 

інвестицій в Україні. Водночас потребували спеціального регулювання окремі 

сфери інвестиційної діяльності з огляду на їх особливості. Це стосується 

корпоративного інвестування та інвестування у сфері будівництва. Особливість 

цих інвестиційних відносин полягає в тому, що вони можуть існувати не лише 

як самостійні правові категорії, а й логічно поєднуватися в межах юридичного 

механізму регулювання інвестиційної діяльності в сфері будівництва. 

Тому поряд із загальною нормативною базою регулювання інвестиційних 

відносин у всіх сферах інвестиційної діяльності можна виокремити також 

спеціальні правові джерела. Це загалом відповідає пандектній системі побудови 

цивільного законодавства в Україні. 

Нормативна база регулювання особливостей інвестиційних відносин у 

будівництві еволюціонувала разом із законодавчою основою становлення 

інвестиційного права в Україні. Насамперед, це стосується специфіки житлового 

будівництва. Перехід до ринкових відносин зумовив зміни у правовому 

регулюванні реалізації конституційного права на житло шляхом використання 

інвестицій фізичних та юридичних осіб. 
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До початку 1990-х років минулого століття переважали державні форми 

інвестування будівництва житла. Обсяг недержавних коштів, акумульованих у 

вигляді інвестицій у житлове будівництво, був незначний. Вагому роль у цьому 

відігравала відсутність належної нормативної бази регулювання відносин у 

будівництві. 

Одним із перших актів, що передбачив можливість фінансування 

будівництва житла за рахунок недержавних коштів, був Указ Президента 

України від 01.07.1993 «Про інвестування будівництва та придбання житла для 

військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей». Цим Указом 

було затверджено Положення про інвестування будівництва та придбання житла 

для військовослужбовців, п. 1 якого встановлював, що джерелами інвестування 

будівництва житла серед інших, могли бути кошти українських та іноземних 

юридичних і фізичних осіб (інвесторів), вкладені в будівництво та придбання 

жилих будинків [253]. Взаємовідносини між учасниками інвестиційної 

діяльності – Міністерством оборони України та інвесторами, реалізувалися на 

підставі угод (контрактів). Окрім того, передбачалося створення спеціального 

органу для управління інвестиціями. 

Постановою Верховної Ради України від 22.02.1994 «Про заходи щодо 

залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку 

житла» будівельним організаціям було дозволено у разі відсутності у замовників 

коштів, завершувати за їх згодою розпочате будівництво жилих будинків за 

рахунок власних або залучених коштів [248]. 

Загальні напрямки розвитку державної політики у сфері житлового 

будівництва окреслені Концепцією державної житлової політики, яка була 

затверджена Постановою Верховної Ради України від 30.06.1995. Концепцією 

встановлено заходи розширення житлового будівництва за рахунок різних 

джерел фінансування; сприяння залученню позабюджетних джерел 

фінансування, зокрема коштів населення, підприємств, установ, організацій, 

фондів, кредитів банків тощо [260]. 
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Президент України для забезпечення ширших можливостей інвестування 

у житлове будівництво прийняв розпорядження від 04.06.1996 «Про заходи щодо 

залучення коштів населення для будівництва житла», яким Уряду Автономної 

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 

адміністраціям з метою створення умов для участі населення в інвестиційному 

процесі, реалізації положень Концепції державної житлової політики було 

доручено всебічно підтримувати житлове будівництво з нетрадиційних джерел 

фінансування, передусім власних коштів населення [249]. 

Експериментальним кроком у становленні інвестиційних відносин у 

будівництві був Указ Президента України від 27.06.1999 «Про проведення 

експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії 

«Київміськбуд». Цей акт запровадив економічний експеримент щодо 

стимулювання розвитку житлового будівництва зі залученням коштів громадян 

і суб’єктів підприємницької діяльності з використанням довгострокових 

житлових ощадних вкладів. У подальшому їх заплановано спрямовувати на 

довгострокове кредитування будівництва житла для населення під заставу цього 

житла та розширення можливостей соціального забезпечення громадян України 

за рахунок доходів за довгостроковими житловими ощадними вкладами [273]. 

Наступним етапом у регулюванні відносин у житловому будівництві було 

ухвалення 20.04.2000 Верховною Радою України Закону України «Про 

проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії 

«Київміськбуд». Цим Законом було встановлено нові інвестиційно-правові 

форми стимулювання житлового будівництва. Зазначеним актом (у новій 

редакції) передбачено новий договірний тип залучення інвестицій у будівництві 

– договір довірчого управління, за яким учасник фонду банківського управління 

передає уповноваженому банку кошти у довірче управління, а уповноважений 

банк об’єднує кошти учасників фонду банківського управління у єдиний 

майновий комплекс та управляє цими коштами в інтересах учасника фонду 

банківського управління та за його рахунок [272]. 
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З метою залучення інвестицій у вигляді кредитних коштів 19.06.2003 було 

ухвалено Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». Цей акт регулював відносини у 

системі іпотечного кредитування, а також порядок здійснення платежів за 

іпотечними активами для придбання іпотечних сертифікатів із застосуванням 

механізмів управління майном [257]. 

Паралельно Верховною Радою України 19.06.2003 ухвалено Закон України 

«Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю». Цей Закон визначив загальні принципи, 

правові та організаційні засади залучення коштів фізичних та юридичних осіб в 

управління з метою фінансування масового будівництва житла та особливості 

управління цими коштами [281]. 

Правовою формою залучення коштів на фінансування будівництва, згідно 

з положеннями зазначеного закону, є договір управління майном, який 

укладають з управителем-фінансовою установою, який з отриманих в управління 

коштів формує ФФБ або ФОН. 

Ухвалення вищевказаних Законів України стало підставою для внесення 

змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність». Зокрема, була змінена 

редакція ч. 3 ст. 4 цього Закону відповідно до частини 3 Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

державного регулювання у сфері будівництва житла». Цим положенням 

передбачалося, що інвестування та фінансування будівництва об’єктів 

житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від 

фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може відбуватися 

винятково через ФФБ, ФОН, інститути спільного інвестування, а також на 

підставі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими 

здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва 

у власність інвестору [220]. Інші способи фінансування будівництва житла 

визначено винятково законами України.  
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Отже, в законодавчому порядку було вилучено із механізмів інвестування 

будівництва житла інші форми фінансування, крім передбачених законом. 

Зазначені заходи були спрямовані на захист інтересів інвесторів у сфері 

будівництва. Тому в сучасний період є три основні правові форми залучення 

недержавних коштів від фізичних та юридичних осіб на фінансування житла: 

1) ФФБ та ФОН; 

2) інститути спільного інвестування; 

3) цільові облігації. 

Водночас із перерахованими формами інвестиційної діяльності, 

фінансування об’єктів житлового будівництва може відбуватися в межах Закону 

України «Про кооперацію» [262]. 

Стаття 384 ЦК України передбачає, що будинок, споруджений або 

придбаний житлово-будівельним (житловим) кооперативом, є його власністю. 

Член ЖБК має право володіння, користування, а за згодою кооперативу – і 

розпорядження квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не 

викупив її. У разі викупу квартири (тобто сплати повністю її вартості) стає її 

власником. Це положення було підтверджено Законом України від 04.06.2009 

«Про внесення змін до Закону України «Про кооперацію» щодо набуття членами 

кооперативу права власності», яким було доповнено Закон України «Про 

кооперацію» ст. 191. Ця норма визначала, що член житлово-будівельного, дачно-

будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого 

кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу – і 

розпорядження квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або 

приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно. 

У разі викупу квартири, дачі, гаражу, іншої будівлі, споруди або 

приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-

будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного 

кооперативу стає власником цього майна [227]. 

Привертає до себе увагу певна неузгодженість положень Житлового 

кодексу Української РСР [72], Примірного статуту ЖБК [243] зі Законом 
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України «Про кооперацію» та іншими чинними нормативними актами. Згідно зі 

ст. 5 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку» від 29.11.2001 [265] ЖБК може бути реорганізований в об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку за рішенням загальних зборів членів 

ЖБК, якщо це передбачено в статуті кооперативу. З моменту ухвалення такого 

рішення зазначені збори вважаються установчими зборами об’єднання, участь у 

яких беруть члени ЖБК, які повністю сплатили вартість квартир і належну 

частку у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили згоду на 

участь. У разі сплати вартості квартир і належної частки у вартості нежитлових 

приміщень та іншого майна не в повному обсязі окремими членами ЖБК, вони 

можуть брати участь у зборах за згодою інших членів ЖБК. Але відповідних змін 

не було внесено ні до Житлового кодексу Української РСР, ні до Примірного 

статуту ЖБК. 

На думку В. І. Борисової та В. П. Янишена, системний аналіз положень 

Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які бажають 

вступити до ЖБК, а також Законів України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» та «Про кооперацію» допомагає дійти таких 

висновків: 

1. Створення та діяльність ЖБК як юридичної особи регулюють на 

сьогодні ЦК України та ГК України, Закони України «Про кооперацію» та інші 

нормативно-правові акти, прийняті в розвиток положень названих законів. 

2. В Україні можуть здійснювати діяльність житлово-будівельні 

кооперативи, створені відповідно до положень Житлового кодексу Української 

РСР та прийнятого на його основі Примірного статуту ЖБК, з можливістю їх 

реорганізації в об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо це 

буде зазначено в статуті конкретного ЖБК. 

3. Створення в сучасних умовах ЖБК на підставі норм Житлового 

кодексу Української РСР та Примірного статуту ЖБК в тій редакції, в якій вони 

діють на сьогодні, неможливе. Це підтверджується ч. 2 ст. 19 Конституції 

України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого 
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самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. 

Відповідно до чинного Закону України «Про органи місцевого самоврядування 

в Україні» місцеві ради та їхні виконавчі комітети не наділені повноваженнями 

щодо організації діяльності і створення житлово-будівельних кооперативів у 

порядку, передбаченому ст. 137 Житлового кодексу Української РСР та 

Примірним статутом ЖБК [18, с. 15‒16]. 

В сучасних умовах інвестиційна діяльність у будівництві на відміну від 

планової економіки, коли вона була публічно-правовою, має приватно-правову 

природу. На це вказує ухвалення Законів України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» [234] та інших. В умовах переходу до ринкової економіки 

відбувається трансформація механізму інвестування шляхом щоразу ширшого 

залучення власне приватних інвестиційних коштів. 

Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

учасники ФФБ набувають права власності на об’єкт будівництва шляхом 

укладення договору управління з фінансовою установою (управителем), яка 

своєю чергою укладає договір із забудовником на будівництво і введення в 

експлуатацію нерухомого майна та передачу його установникам цього фонду. 

Договір про участь у ФФБ спрямований на отримання установниками управління 

у власність житла, а договір про придбання сертифікатів ФОН – на отримання 

прибутку від здійснення операцій з нерухомістю, для фінансування будівництва 

якої залучені кошти установників управління. 

За цими договорами в управління передають грошові кошти. Відносини за 

договорами про участь у ФФБ та за договором про придбання сертифікатів ФОН 

регулюють відповідні Правила ФФБ чи ФОН. Зазначені акти становлять систему 

норм, затверджену та оприлюднену управителем цих фондів, якої повинні 

дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів 
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будівництва житла для досягнення мети, визначеної договором управління 

майном та Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». 

Так, ст. 13 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

визначено етапи функціонування системи ФФБ. При укладенні договору про 

участь у ФФБ довіритель обирає конкретний об’єкт інвестування з переліку 

незакріплених за іншими довірителями об’єктів інвестування, що є у пропозиції 

управителя. 

При внесенні коштів установником управління до ФФБ управитель 

закріплює за ним відповідну кількість вимірних одиниць об’єкта інвестування за 

поточною ціною вимірної одиниці цього об’єкта інвестування та одночасно 

вносить відповідну інформацію до системи обліку прав вимог довірителів ФФБ. 

При цьому, з моменту передачі коштів в управління управителеві ФФБ та 

закріплення відповідної кількості вимірних одиниць об’єкта інвестування в 

установника управління виникає право вимоги на відповідну кількість таких 

вимірних одиниць. Після внесення довірителю коштів до ФФБ, управитель видає 

довірителю свідоцтво про участь у ФФБ – документ, що підтверджує участь 

довірителя у ФФБ. 

Отже, факт передання інвестиційних коштів в управління пов’язаний з 

такими стадіями: 

1) закріплення за довірителем відповідної кількості вимірних одиниць 

об’єкта інвестування; 

2) внесення відповідної інформації до системи обліку прав вимоги 

довірителів ФФБ; 

3) моментом виникнення права вимоги на відповідну кількість вимірних 

одиниць об’єкта інвестування; 

4) видача довірителю свідоцтва про участь у ФФБ, але не з моментом 

укладення самого договору [171, с. 79]. 
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Наприклад, фінансова компанія «Прімінвест» у пункті 3.3 договору про 

участь у ФФБ передбачала такий порядок передачі довірителем коштів в 

управління: протягом п’яти банківських днів від дати підписання договору 

довіритель зобов’язаний внести до ФФБ кошти в національній валюті України в 

безготівковій формі у відповідному розмірі відсотків від загальної вартості 

об’єкта інвестування за поточною ціною, яка встановлена на дату розрахунків. У 

разі невнесення коштів до ФФБ у встановлений строк договір автоматично (без 

будь-якого повідомлення управителем довірителя) припиняє свою дію з дня, 

наступного за останнім днем строку, коли довіритель повинен був перерахувати 

кошти до ФФБ [237]. 

Зазначені відносини мають інвестиційний характер, хоч і виникають не 

безпосередньо між інвестором і забудовником. Управитель акумулює 

інвестиційні кошти у рамках ФФБ з метою їх використання для спорудження 

об’єкта житлової нерухомості. Це слугувало основою для О. Р. Кібенко 

впровадити статус інвестиційного посередника, який на договірних підставах 

отримав від інвестора майно, майнові та інші цінності для подальшого 

інвестування, яке відбувається на професійних засадах [99, с. 220]. 

Необхідно зазначити, що Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню» від 

05.07.2012 було внесено зміни до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю». Відповідно до цих змін договір про участь у ФФБ укладають на 

основі Типового договору [223]. Типовий договір про участь у ФФБ затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 [244]. 

Частиною 3 ст. 12 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

передбачено, що відносини довірителя з управителем, пов’язані з укладенням 

договору, регламентують Правила ФФБ, які є обов’язковими до виконання всіма 

суб’єктами цієї системи фінансування будівництва житла. Розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
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30.11.2006 затверджено Примірні правила ФФБ, які рекомендовані для 

використання управителями ФФБ. Правила ФФБ є однаковими для всіх 

контрагентів управителя [242]. 

Згідно із Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» договори 

управління майном у сфері будівництва житла поділяються на такі види: 

1) договір про участь у ФФБ; 

2) договір про придбання сертифікатів ФОН. 

Для договору про участь у ФФБ характерною є мета його укладення – 

отримання установниками управління у власність житла, а для договору про 

придбання сертифікатів ФОН – отримання прибутку від проведення операцій з 

нерухомістю, на фінансування будівництва якого інвестовані кошти 

установників управління. 

За договором про придбання сертифікатів ФОН управитель за рахунок 

коштів, якими сплачено вартість інвестиційних сертифікатів, формує 

вищезазначений фонд. У подальшому ці кошти спрямовують на фінансування 

будівництва житла. Після введення об’єкта будівництва в експлуатацію 

управитель реєструє споруджену нерухомість, яка стає його довірчою власністю 

та використовується з метою отримання прибутку власниками сертифікатів 

ФОН. Відносини за договором про участь у ФФБ та за договором про придбання 

сертифікатів ФОН регулюють відповідні Правила ФФБ чи ФОН. Ці акти 

становлять систему норм, затверджену та оприлюднену управителями 

відповідних фондів, якої повинні дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-

кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління 

майном, визначеної установником управління відповідно до положень Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операцій з нерухомістю». 

Джерелом регулювання інвестиційних відносин у будівництві є Цивільний 

кодекс України. Внаслідок ухвалення Законів України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з 
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нерухомістю» та «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 

іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» до ЦК України були внесені 

відповідні зміни щодо регулювання права довірчої власності. 

Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» 

установник управління передає майно управителеві у довірчу власність. Поняття 

довірчої власності визначено у ч. 2 ст. 316 ЦК України, згідно з якою право 

довірчої власності є особливим видом права власності, яке виникає внаслідок 

закону або договору. Законодавчі зміни стали підставою для полеміки в 

юридичній літературі щодо правової природи довірчої власності. 

Зокрема, С. О. Сліпченко пропонує розглядати конструкцію довірчої 

власності як речове право, яке виникає у довірчого власника в результаті 

накладених на нього з огляду на рішення органу влади чи добровільно прийнятих 

обов’язків щодо добросовісного управління майном номінального власника для 

досягнення цілей в інтересах вигодонабувача, вказаних установником довірчої 

власності. При цьому право довірчої власності є одним із видів специфічних 

обмежених речових прав [336, с. 50]. 

І. В. Венедіктова вважає, що довірче управління майном, як суто 

зобов’язальна конструкція, відокремлюється від інституту довірчої власності, 

який становить поділ прав, що випливають із широкого трактування права 

власності. Авторка наголошує, що довірче управління майном і траст є 

альтернативними конструкціями: введення однієї виключає застосування іншої 

[29, с. 120]. 

Аналіз законодавства свідчить, що управитель володіє, користується та 

розпоряджається майном, переданим в управління відповідно до положень 

закону, договору управління майном та Правилами відповідного фонду. Договір 

є також джерелом регулювання відносин у цивільному праві. Особливістю 

інвестиційного договору управління майном у сфері будівництва є те, що його 

умовами чітко визначено не лише мету договору, але й перелік та обсяг дій, які 

повинен учинити управитель. Відповідно договір, як джерело права, є підставою 
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виникнення зобов’язальних відносин між інвесторами (установниками 

управління) та управителем. Цивільний кодекс України передбачає, що 

управитель зобов’язаний вчинити комплекс фактичних та юридичних дій в 

інтересах установника управління, виявляючи при цьому належну 

турботливість. Але в договорі можуть бути визначені конкретні повноваження 

управителя та межі їх здійснення. Зазначені правовідносини реалізуються в 

рамках зобов’язальних правовідносин. 

Проте обсяг повноважень управителя у сфері будівництва житла 

визначається не лише умовами договору, але й законодавством та Правилами 

ФФБ/ФОН. Зокрема, ст. ст. 13 та 27 Закону України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» визначається послідовність та перелік дій, які можуть вчиняти 

сторони при укладенні та виконанні договору про участь у ФФБ та договору про 

придбання сертифікатів ФОН. 

Отже, відносини з володіння, користування і розпорядження коштами, які 

інвестують у будівництво житла, регулюватимуть договір і законодавство як 

джерела права. Отже, право довірчої власності є похідним від права власності, 

встановлюючи для управителя межі повноважень з володіння, користування і 

розпорядження інвестиційними коштами на основі договору управління майном 

та положеннями законодавства. Правовий режим довірчої власності на 

інвестовані в будівництво кошти визначається договором управління майном та 

законодавством і охоплює: 

- мету, на досягнення якої передаються інвестиційні кошти; 

- обсяг повноважень управителя з володіння і розпорядження 

інвестованими коштами; 

- порядок здійснення дій (діяльності) з розпорядження інвестованими 

коштами; 

- способи захисту майна (майнових прав). 

В основі управління майном у сфері будівництва лежать матеріальні 

відносини, в межах яких визначено правовий режим інвестованих коштів, 
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пов’язаний із наданням послуги з професійного управління коштами 

установника управління з метою досягнення визначених цілей. Для відносин 

участі у ФФБ метою інвестування є отримання установником управління у 

власність житла, а для договору про придбання сертифікатів ФОН – на 

отримання прибутку від здійснення операцій з нерухомістю, на фінансування 

будівництва якої залучені кошти установників управління. Предметом 

регулювання відносин участі у ФФБ та придбання сертифікатів ФОН є кошти, 

передані в управління. 

Отже, нормативна база регулювання коментованих відносин має схожі 

засади, але й водночас відрізняється залежно від цілей, які ставить інвестор 

(установник управління). 

Цим пояснюється застосування чинного законодавства, покликаного 

регулювати як речові, так і зобов’язальні правовідносини. Поняття довірчої 

власності передбачене ч. 2 ст. 316 ЦК України в главі «Право власності та інші 

речові права». Відповідно захист довірчої власності відбувається за правилами, 

встановленими для захисту речових прав на чуже майно. 

Водночас повноваження та обов’язки сторін за договором, який є 

підставою виникнення довірчої власності, регулює глава 70 ЦК України 

«Управління майном» книги п’ятої «Зобов’язальне право». 

Статтею 35 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві та операціях з нерухомістю» передбачено, 

що уповноважені органи, які реєструють право власності на нерухомість, 

зобов’язані зареєструвати нерухомість, яка є довірчою власністю управителя 

ФОН, на його ім’я як управителя з позначкою про це. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено обов’язкову державну 

реєстрацію довірчого управління майном поряд із речовими правами на чуже 

майно. Наведене свідчить про змішану природу відносин з управління майном у 

будівництві, джерельною базою якого охоплено як речові, так і зобов’язальні 

аспекти механізму правового регулювання [292, с. 64]. 
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Спорудження об’єкта будівництва неодмінно пов’язується з наданням 

земельної ділянки в користування або власність. Відносини з користування чи 

права власності на земельну ділянку регулюють Земельний кодекс України [83], 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» [231] та інші акти 

земельного законодавства. При цьому необхідно враховувати цільове 

призначення земельної ділянки відповідно до чинного законодавства. Ці питання 

безпосередньо пов’язані зі захистом прав інвесторів у будівництві. Нерідко 

виникають ситуації, пов’язані з будівництвом об’єктів на земельних ділянках 

іншого призначення та правового режиму. Часто земельну ділянку виділяють для 

спорудження індивідуального житлового будинку, а в результаті житло 

продається в багатоквартирній споруді. 

Правова основа регулювання надання земельної ділянки для будівництва 

об’єкта має важливе значення для набуття пізніше права власності та прийняття 

в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Адже замовник повинен 

надати забудовнику (підряднику) будівельний майданчик (фронт робіт). 

Останній не може бути наданий при новому будівництві без відведеної в 

установленому порядку земельної ділянки. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» замовник – це фізична або юридична 

особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних 

ділянок) і подала в установленому законом порядку відповідну заяву [275]. 

На проблемні питання законодавства, яке є регулятором інвестицій у 

будівництві в контексті земельних відносин звертає увагу С. О. Зубков. 

Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» учасники ФФБ 

набувають право власності на нерухоме майно шляхом укладення договору 

управління з фінансовою установою (управителем), яка своєю чергою укладає 

договір із забудовником на будівництво, введення в експлуатацію нерухомого 

майна та передачу його установникам цього фонду. Але ні управитель, ні 

установник не мають права на земельну ділянку та проведення на ній 

будівництва. Окрім цього, для того, щоб передати установникові управління 
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(учаснику ФФБ) нерухому річ, забудовник повинен набути на неї право 

власності. Автор уважає, що забудовник у таких відносинах повинен 

відчужувати своє право на набуття у власність нерухомого майна, яке виникає у 

нього відповідно до ст. 375 ЦК України. Таке майнове право може стати 

предметом договору іпотеки, який укладають між забудовником та управителем 

фонду. При цьому установник повинен набути права не на вимірну одиницю, як 

це встановлено в ст. 15 вищевказаного Закону, а на конкретний об’єкт 

нерухомості (квартиру, нежитлове приміщення, машиномісце), оскільки на час 

початку будівництва забудовник вже має затверджену в установленому порядку 

проєктну документацію. Законодавством не визначені документи, на підставі 

яких установник ФФБ має право на набуття у власність конкретного об’єкта 

нерухомого майна у будинку, який будує забудовник, а також свідоцтво 

управителя про участь у ФФБ, яке видається інвестору після виконання ним 

зобов’язань щодо сплати вартості нерухомого майна [86, с. 11].  

Право на користування земельною ділянкою може мати зобов’язальний 

або речовий характер. ЦК України передбачає окремий вид речового права, на 

основі якого виникає право забудови – суперфіцій. Майнові права інвестора на 

об’єкт будівництва прямо пов’язані зі законністю володіння земельною 

ділянкою, на якій розташований об’єкт будівництва. 

Приймання закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію також прямо 

пов’язано із законністю володіння та користування земельною ділянкою. Хоч 

інвестор скеровує інвестиції в об’єкт будівництва, але виникнення майнових 

прав на нього залежатиме від оформлення відповідно до законодавства 

правомочностей володіння, користування та розпорядження земельною 

ділянкою, на якій відбувається будівництво. 

У разі будівництва з відхиленнями від проєктної документації чи інших 

видах самочинного будівництва з подальшим його узаконенням першочергово 

розглядатиметься питання законності відведення земельної ділянки для 

зазначених цілей. Тому земельні і містобудівні джерела правового регулювання 

посідають важливе місце в регламентуванні інвестиційних відносин у сфері 
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будівництва. Особливе значення це питання має в аспекті захисту прав 

інвесторів. 

Право власності або сервітутні права на земельну ділянку відповідного 

цільового призначення має бути зафіксоване в дозвільних документах на 

будівництво, якщо такі вимагаються згідно із законодавством. Важливе значення 

має цільове використання земельних сервітутних прав.  

Учасниками суперфіціальних відносин є власник земельної ділянки та 

особа, яка бажає взяти її в довгострокове або безстрокове користування для 

ведення будівництва та експлуатації будинків чи споруд, які будуть нею зведені. 

Для потенційного інвестора важливе значення мають відомості про земельну 

ділянку, вид і обсяг будівництва, умови відплатного користування земельною 

ділянкою, її цільове призначення. 

Проаналізувавши вітчизняні та зарубіжні нормативні акти, судову 

практику та доктринальні напрацювання, В. І. Нагнибіда обґрунтував висновок, 

що частина земельної ділянки, переданої під забудову, яка вільна від будівель та 

споруд, має використовуватися для обслуговування їхніх потреб. 

На підставі дослідження актів зарубіжного законодавства автор 

обґрунтував доцільність урегулювання порядку відчуження права суперфіцію 

третім особам. Таке відчуження може відбуватися на підставі цивільно-правових 

договорів і бути як відплатним, так і безвідплатним. Укладення договору 

повинно здійснюватися між суперфіцієм, який бажає відчужити права 

суперфіцію, і набувачем права суперфіцію. При цьому у законодавстві України 

потрібно закріпити переважне право власника земельної ділянки на викуп 

будівель чи споруд у разі їх відчуження та механізм його реалізації [155, с. 11‒

12]. Упорядкування правового регулювання зазначених питань представляє 

безумовно значний інтерес для потенційного інвестора. 

Важливе місце в залученні інвестицій у будівництві посідають так звані 

інституційні інвестори. Це пов’язано з відсутністю достатніх коштів у держави 

та необхідністю акумуляції коштів значної кількості інвесторів з метою 

вкладення в об’єкти інвестиційної діяльності. Закон України «Про цінні папери 
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та фондовий ринок» у ст. 2 визначає інституційними інвесторами інститути 

спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), 

інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні 

фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові 

установи, які проводять операції з фінансовими активами в інтересах осіб за 

власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 

законодавством – також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів 

з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових 

активів [282]. Безумовно, не всі з перелічених інституційних інвесторів мають 

право займатися безпосередньо інвестиційною діяльністю у сфері будівництва, 

але розміщуючи інвестиції у цінні папери, нерухомість та корпоративні права 

інших емітентів в інтересах третіх осіб з метою отримання прибутку, вони 

опосередковано інвестують кошти в будівництво об’єктів. 

Тому не можна погодитися з позицією О. П. Сущ, яка вважає, що 

віднесення інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних 

інвестиційних фондів) до переліку інституційних інвесторів є не зовсім 

коректним, оскільки пайовий інвестиційний фонд не має самостійної 

правосуб’єктності [353, с. 166]. 

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про інститути спільного інвестування» 

[254] пайовий фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого 

фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії 

з управління активами та обліковується нею окремо від результатів її 

господарської діяльності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати 

посадових осіб. Відповідно до ч. 3 ст. 63 Закону України «Про інститути 

спільного інвестування» у відносинах з третіми особами компанія з управління 

активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників 

такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду – за 

власний рахунок. 

Те, що пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою, не впливає 

на його здатність, передбачену законодавством, акумулювати спільні кошти 
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інвесторів з інвестиційною метою. Цей вид діяльності реалізується на 

професійній основі в інтересах і за рахунок інвесторів. 

Інвестиції можуть здійснюватися шляхом придбання пайових і 

корпоративних прав. Так, О. Е. Сімсон уважає, що інвестиційними за своєю 

сутністю є договори на придбання акцій (корпоративних прав) на первинному 

ринку цінних паперів, але не в межах приватизації, тому що передбачають 

безпосереднє адресне вкладення коштів інвесторів у статутний фонд. При 

вторинному розміщенні акцій не відбувається нового вкладення, а лише 

змінюється власник існуючих активів (акцій), що можна класифікувати як 

уступку права вимоги в цивільному праві, тому інвестиційний договір за таких 

умов не буде мати місце [331, с. 13]. 

Такої ж позиції дотримується Л. В. Панова, яка наголосила, що на 

первинному ринку продавцем може виступати особа, яка випускає цінні папери, 

тобто емітент, покупцем – їх споживач – інвестор, на вторинному ринку 

інвестори можуть продавати цінні папери один одному [160, с. 12‒13]. 

Погоджуючись, що придбання цінних паперів та корпоративних прав є 

інвестиційною діяльністю, спірною є теза, що це стосується лише первинного 

ринку їх обігу. Згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, 

саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. В ч. 1 ст. 2 

цього Закону міститься положення, відповідно до якого фондовий ринок 

передбачає придбання цінних паперів як при їх розміщенні, так і під час їх обігу. 

При цьому розміщенням уважається відчуження цінних паперів емітентом або 

андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим 

власником, а обігом – вчинення всіх інших правочинів, пов’язаних із переходом 

прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами. Аналіз цих положень 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» дає підстави зробити 

висновок, що інвесторами вважаються не лише первісні власники акцій, у тому 

числі засновники корпоративних структур, а й усі наступні, які придбали цінні 

папери (акції) на вторинному ринку. Тому придбання цінних паперів є формою 
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здійснення інвестицій як під час їх розміщення, так і під час обігу. Оскільки цінні 

папери можуть посвідчувати наявність корпоративних прав, то однією з форм 

інвестування будівництва може бути набуття корпоративних прав. 

У Податковому кодексі України використано термін фінансові інвестиції. 

Під ними розуміють господарські операції, що передбачають придбання 

корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або фінансових 

інструментів [176]. При цьому названий кодекс поділяє фінансові інвестиції на 

прямі та портфельні. Пряма фінансова інвестиція передбачає придбання 

корпоративних прав шляхом внесення коштів або майна безпосередньо до 

статутного фонду юридичної особи. Водночас можливе набуття корпоративних 

прав і похідними способами під час обігу цінних паперів. 

Становлення інвестиційного законодавства України в сфері будівництва 

можна диференціювати на такі етапи. Перший етап – 1991–2001 рр., 

характеризується ухваленням інвестиційних законів загального характеру, 

покликаних встановити основи інвестиційної діяльності в Україні зі залученням 

вітчизняних та іноземних інвестицій. Ідеться про Закон України «Про 

інвестиційну діяльність» та низку законодавчих актів, які регулюють здійснення 

іноземних інвестицій з нині чинним Законом України «Про режим іноземного 

інвестування». Поряд із ними затверджені перші підзаконні акти та ухвалені 

закони, які встановлювали правовий режим інвестицій у будівництві, зокрема 

житловому. 

Другий етап, який обмежується 2002–2011 рр., характеризується 

розширенням переліку спеціальних форм інвестування в будівництві. Водночас 

було виявлено численні суперечності в механізмі правового регулювання 

інвестиційної діяльності в будівництві. У зазначений період формується 

нормативна база інвестиційних договорів підрядного типу та нових форм 

здійснення інвестицій у сфері будівництва. 

З 2012 р. дотепер завершується становлення законодавчої бази 

інвестиційної діяльності в будівництві як самостійного інституту цивільного 

права, яким охоплено особливості інвестиційного процесу залежно від видів, 
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форм та об’єктів інвестування. Нормативною базою є як загальні нормативні 

акти в інвестиційній галузі, так і спеціальні джерела регулювання окремих форм 

інвестування в будівництві. 

Цей період характеризується скороченням обсягів державного 

фінансування будівництва та переходом до інтенсивнішого залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб. З цим пов’язано прийняття спеціального 

законодавства, спрямованого на регулювання відносин з управління майном у 

сфері будівництва. Подальшого розвитку набула нормативна база регулювання 

інститутів спільного інвестування [305, с. 151]. 

Аналіз чинного законодавства в сфері регулювання інвестиційних 

відносин у будівництві дає можливість виділити спеціальні нормативні акти. Це 

зумовлює поділ нормативних актів у коментованій сфері на два види: загальні та 

спеціальні. Зазначений поділ має важливе теоретичне та практичне значення. 

Конкретні форми інвестування регулюються положеннями спеціальних 

нормативних актів, наприклад, з використанням недержавних коштів, залучених 

від фізичних і юридичних осіб в управління через ФФБ чи ФОН, інститути 

спільного інвестування, шляхом емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов’язань, за якими відбувається передача об’єкта будівництва або 

його частини. При цьому необхідно мати на увазі, що спеціальні форми 

інвестування в будівництві встановлено законами, які визначають загальні 

засади інвестиційної політики в Україні, зокрема Законом України «Про 

інвестиційну діяльність». Тому обґрунтованим є поділ інвестиційного 

законодавства у сфері будівництва на загальнорегулятивні та спеціальні акти. 

До загального інвестиційного законодавства належать кодифіковані акти: 

Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України. Хоч у Цивільному 

кодексі України відсутні глави, присвячені безпосередньо регулюванню 

інвестиційної діяльності, проте окремі норми мають регулятивне значення у 

сфері інвестування. Йдеться про здійснення цивільних прав та виконання 

обов’язків, загальних засад майнової та немайнової (моральної) 

відповідальності. 
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Одним із важливих загальних джерел регулювання інвестиційної 

діяльності є положення договірного права, зокрема: договір будівельного 

підряду, договір про спільну діяльність (договір простого товариства, 

засновницький договір тощо). 

Більше положень інвестиційного права загального характеру міститься в 

ГК України. Цей акт визначає загальні принципи господарювання та 

інвестування, основні напрями інвестиційної політики, форми участі держави в 

регулюванні інвестиційної діяльності. У ГК України передбачені норми, що 

визначають особливості здійснення іноземних інвестицій, інвестування у 

вільних (спеціальних) економічних зонах, інноваційної інвестиційної політики. 

Ці положення мають значення для інвестиційної діяльності в сфері будівництва. 

ЦК України та ГК України, крім загальних положень регулювання 

інвестиційних відносин, як кодифіковані акти, містять спеціальні норми, які є 

джерельною базою для сфери будівництва. Зокрема в Цивільному кодексі 

України – положення, які стосуються договорів будівельного підряду. В 

Господарському кодексі України передбачені глави, які регулюють капітальне 

будівництво, відносини на виконання проєктно-досліджувальних робіт. 

Положення щодо використання земельних ділянок під забудову наявні, як 

зазначалося раніше, в Земельному кодексі України. 

Комплексним характером регулювання інвестиційних відносин у 

будівництві характеризується Закон України «Про інвестиційну діяльність», 

який, окрім загальних положень інвестиційного права, містить спеціальні норми, 

об’єктом регулювання яких є сфера капітального будівництва. Названий закон 

дефінує поняття капітальних вкладень, визначає обов’язки інвестора у сфері 

капітального будівництва, закріплює принципи держзамовлення на капітальне 

будівництво, визначає основні засади державної експертизи інвестиційних 

проєктів, а також принципи ціноутворення у сфері капітального будівництва. 

Регулювання інвестиційних відносин у будівництві є комплексним. Нормативна 

база поєднує приватні та публічні джерела. До них належать: 

- Закон України «Про архітектурну діяльність» [213], 
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- Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого жилого фонду» [258], 

- Закон України «Про землеустрій» [250]. 

До спеціального законодавства належать акти, прийняті на виконання 

законів у сфері регулювання інвестування в будівництві. Насамперед, це 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 «Загальні 

умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» 

[76]. 

Отже, законодавство у сфері будівництва можна диференціювати на 

загальноінвестиційне, яке склалося в процесі організації та здійснення 

інвестиційної діяльності в різних формах та галузях господарювання, та 

спеціальне, що регулює особливості інвестиційних відносин безпосередньо у 

будівництві. Це відповідає пандектній системі регулювання приватних відносин 

у цивільному законодавстві. Водночас, враховуючи особливості відносин у 

будівництві, в яких поєднуються суспільні та особисті інтереси, джерела 

регулювання інвестиційної діяльності в зазначеній сфері є комплексними. 

Цим пояснюється розгалуженість і велика кількість актів, які становлять 

джерельну базу регулювання інвестиційних відносин загалом і в будівельній 

сфері. Зокрема, багатоманітність правових форм здійснення інвестицій у 

будівництві зумовлює наявність різних за призначенням і юридичною силою 

нормативних актів, аналіз яких дає підстави зробити висновок про необхідність 

затвердження кодифікаційного акту, яким міг би бути Інвестиційний кодекс з 

інституційним виокремленням норм, предметом регулювання яких були б 

особливості інвестиційної діяльності у сфері будівництва. 

 

1.2. Види та правові форми здійснення інвестицій у будівництві 

Інвестиційна діяльність визначається ст. 2 Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» як сукупність практичних дій громадян, юридичних 

осіб і держави щодо реалізації інвестицій. З визначенням інвестиційної 
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діяльності пов’язаний термінологічний апарат, властивий цьому виду відносин. 

Ідеться насамперед про інвестиції як об’єкт правового регулювання. 

У ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» міститься поняття 

інвестицій, згідно з яким ними є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 

що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та 

екологічний ефект. 

Через категорію цінності розкрито суть інвестицій також у Законі України 

«Про режим іноземного інвестування», а саме: під іноземними інвестиціями 

розуміють цінності, які вкладають іноземні інвестори в об’єкти інвестиційної 

діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку 

або досягнення соціального ефекту. В коментованому визначенні акцент 

зроблено на участі іноземного елементу, але суть поняття інвестицій не 

відрізняється від запровадженого Законом України «Про інвестиційну 

діяльність». 

Визначальною категорією інвестиційних відносин є поняття інвестиції та 

її видів. Поняття інвестицій можна розглядати в юридичному та економічному 

аспектах. В економічному сенсі інвестицію трактують як капітал, що вкладається 

в об’єкти інвестиційної діяльності з метою одержання свого приросту, тобто 

доходу (прибутку). В юридичному розумінні інвестиція є майновою цінністю, 

яка є внеском інвестора в об’єкт інвестування в передбачених законом видах і 

формах. 

На майновому характері інвестицій акцентовано увагу в законодавстві 

України, яке регулює інвестиційну діяльність. Так, категорія «цінності» 

використовується для характеристики поняття «інвестиція» в Законі України 

«Про інвестиційну діяльність». Практично не відрізняється суть цього терміна в 

Законі України «Про режим іноземного інвестування».  

Привертає до себе увагу абстрактний термін «цінності», який 

використовує законодавець. Цивільне законодавство не передбачає серед 

об’єктів цивільних прав категорію «цінності». Шляхом аналізу законодавства 
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можна дійти висновку, що під цим поняттям необхідно розуміти термін «майно», 

яким охоплено речі, майнові права, грошові кошти тощо. Загалом це не 

суперечить економічній категорії «капітал». В інвестиційному законодавстві 

конкретизується поняття «цінності» через перелік видів інвестицій, який є 

невичерпним. 

Нормативною ознакою інвестицій є їхня цінність, яку можна розглядати 

крізь призму оцінювальної категорії їх вартості. Отже, можна дійти висновку, що 

об’єкти, які не мають економічної вартості, не можуть використовуватися як 

інвестиції. 

Згідно зі ст. 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є речі, у тому числі 

гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, 

результати інтелектуальної творчої діяльності, інформація, а також інші 

матеріальні і нематеріальні блага. Як бачимо, законодавець не дає вичерпного 

переліку об’єктів цивільних прав, обмежуючись узагальнюючим поняттям «інші 

матеріальні і нематеріальні блага», не розкриваючи змісту останнього. 

З’ясування суті цього поняття має важливе значення для характеристики 

інвестиції як визначальної категорії інвестиційного процесу. Тим більше, що 

термін «благо» широко використовують як у правовій, так і в економічній 

літературі. При цьому визначено, що благо може мати як речовий (матеріальний) 

зміст, так і не мати матеріального змісту. 

ЦК України містить характеристику нематеріальних благ у главі 15. До них 

належать: 

1) результати інтелектуальної творчої діяльності та інші об’єкти права 

інтелектуальної власності; 

2) інформація, під якою розуміють будь-які відомості та/або дані, які 

можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді; 

3) особисті немайнові блага, які охороняються цивільним законодавством. 

Поняття «благо» як юридичну категорію тлумачать у різних аспектах. Так, 

О. В. Соболєв визначив благо як предмет, явище або дію, які виникають або в 
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результаті стихійного розвитку природи (природні блага) або як предмет 

культури, продукт діяльності людини, що виражають визначену цінність 

(суспільні блага) і призначене для задоволення визначених потреб людини [339, 

с. 277]. 

Запропоновану дефініцію «благо» можна розглядати як філософсько-

правову категорію. Але цього недостатньо для формування розуміння 

аналізованого терміну в інвестиційному процесі. Кожне благо в контексті 

цивільно-правових відносин потрібно досліджувати крізь призму можливості 

бути об’єктом цивільних прав. За ознакою матеріальності чи нематеріальності 

благ можна диференціювати окремі види об’єктів цивільних прав. 

Ознакою інвестицій є їх майновий характер. Видами інвестицій є грошові 

кошти, рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права. Майнові права 

можуть мати природу корпоративних прав. Їх об’єктом є цінні папери (зокрема, 

акції, облігації) та права на частку в статутному капіталі корпоративних 

структур. Цінні папери і пов’язані з ними права належать до так званих 

портфельних інвестицій. Перелік цінних паперів міститься в Законі України 

«Про цінні папери та фондовий ринок». 

Корпоративні права можуть посвідчуватися цінними паперами, наприклад, 

акціями або мати самостійний характер. У ст. 167 ГК України під корпоративним 

правом розуміється право особи, частка якої визначена у статутному фонді 

(майні) господарської організації, що охоплює правомочності на участь цієї 

особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частини 

прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої 

відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та 

статутними документами. 

Передання майнових прав має свої особливості. ЦК України передбачає, 

що предметом договорів можуть бути майнові права, не вказуючи на їх правову 

природу. Корпоративні права мають певні особливості порівняно з речовими чи 

зобов’язальними. Тому різні підходи властиві способам захисту цих прав. На 

стадії здійснення інвестицій, як правило, об’єктом захисту є грошові кошти, які 
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інвестор вкладає в об’єкт інвестиційної діяльності – житло. На завершальній 

стадії інвестиційного процесу об’єктом захисту можуть бути також права на 

об’єкт житлової нерухомості. 

За рахунок інвестицій відбувається розвиток окремих економічних та 

соціальних галузей. У літературі зроблено спроби визначити узагальнююче 

поняття інвестиційного процесу. З економічного погляду інвестиційний процес 

розглядають як інвестиційні цикли, що охоплюють час проєктування, освоєння 

та компенсацію вкладених коштів. Більш вузьке поняття інвестиційної 

діяльності – це витрати з погляду функціонування виробництва з метою 

забезпечення розширеного відтворення. 

З метою чіткої регламентації здійснення інвестицій необхідно визначитися 

з об’єктом інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність є сукупністю 

практичних дій громадян, юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій. До 

об’єктів інвестиційної діяльності належить будь-яке майно, в тому числі основні 

та обігові фонди у всіх галузях економіки, цінні папери, цільові грошові вклади, 

науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а 

також майнові права. Серед інших об’єктів інвестиційної діяльності 

виокремлюються майнові права, в тому числі корпоративні [15, с. 20–21]. 

Отже, інвестиційна діяльність охоплює реалізацію у передбачених законом 

формах інвестицій і управління ними з метою одержання прибутку (доходу) або 

досягнення соціального ефекту. Об’єктом інвестиційної діяльності є конкретне 

матеріальне благо, в яке інвестицію вкладають. 

Майнові корпоративні права можуть бути об’єктом інвестиційного 

обороту. В такому випадку йдеться про зовнішній оборот. Водночас 

розпорядження майновими корпоративними правами може існувати у 

внутрішньокорпоративних відносинах. Наприклад, реінвестування отриманого 

прибутку у вигляді дивідендів для збільшення статутного капіталу юридичної 

особи корпоративного типу є одночасно розпорядженням майновим 

корпоративним правом і видом інвестиційної діяльності [301, с. 88]. 
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Розпорядження майновим складником корпоративного права має свої 

особливості залежно від правової природи цих прав, форми та підстав 

(юридичних фактів) передання. Одним зі способів розпорядження майновим 

правом є відступлення права вимоги (цесія). Цесією є правочин із передання 

права майнової вимоги за зобов’язанням. Право вимоги та кореспондуючий йому 

обов’язок становлять зміст зобов’язального цивільного правовідношення. Право 

вимоги підлягає вартісній оцінці, може перебувати в обігу та внаслідок певних 

дій з його відчуження особа здатна набувати економічну вигоду [40, с. 356]. 

Така позиція авторки є наслідком відображеної в праві економічної 

потреби в різноманітних актах розпорядження майновим правом вимоги 

кредитора як об’єктом цивільних прав. Необхідність вираження економічної 

оцінки майнових прав юридичними категоріями підтверджується прийняттям 

Конвенції ООН про відступлення дебіторської заборгованості в міжнародній 

торгівлі [218]. 

У ЦК України термін «право вимоги» використовують у дефініціях 

багатьох статей. Їх аналіз дає підстави розглядати право вимоги як 

правомочність вимагати від боржника здійснення певних дій на користь 

кредитора. Водночас право вимоги є майновим правом, що належить кредитору 

на основі речових чи зобов’язальних прав, які можуть бути об’єктом цивільного 

обороту. 

Відповідно у першому випадку право вимоги – це суб’єктивне право 

кредитора, якому завжди кореспондує обов’язок боржника виконати вимогу 

кредитора. У другому – це об’єкт, який передається новому кредиторові (дія з 

передання цього об’єкта опосередковує заміну кредитора в основному 

зобов’язанні). Тому однією з головних відмінностей права вимоги як майна є те, 

що воно може переходити від одного суб’єкта до іншого [41, с. 105–107]. 

Загалом, уважає С. І. Шимон, доцільно виокремити широке та вузьке 

тлумачення терміна «право вимоги». В широкому сенсі правом вимоги 

вважається забезпечена законом можливість кредитора вимагати від боржника 

здійснення на його користь певних дій (передання майна, сплати грошей, 
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виконання роботи, надання послуги), іншими словами – це право кредитора в 

зобов’язанні. У вузькому ж значенні (як об’єкта цивільних правовідносин) 

правом вимоги є забезпечена законом можливість кредитора претендувати на 

передання йому боржником визначеного майнового блага (речей, грошей тощо), 

що належать йому на основі речових або зобов’язальних прав, має мінову 

вартість і може бути оборотоздатною. Але не всі права вимоги, навіть за умови, 

що передбачають придбання речей, наділені ознаками об’єктоздатності. Є такі 

права кредитора, що лише слугують іншому праву, яке ґрунтується на 

зобов’язанні. Так, право вимоги орендаря про передання йому речі в 

користування слугує виникненню права оренди, яке, на думку вищеназваної 

авторки, має речовий і абсолютний характер. Особа, яка набуває право вимоги і 

стає його «власником» – набуває статусу кредитора та можливість у 

майбутньому одержати благо, яке має споживчу вартість. Отже, вважає С. І. 

Шимон, майнове право вимоги на об’єкт – це таке, що має самостійну мінову 

вартість, претендування кредитора на визначене майнове надання, яке 

забезпечене відповідним обов’язком боржника і реалізація якого дає змогу 

набути (у майбутньому) у власність певне майнове благо, яке має споживчу 

вартість; право вимоги є потенційним реальним благом [380, с. 475]. 

В межах цивільного обороту відбувається перехід майнового права від 

попереднього володільця до набувача. В результаті переходу майнового права 

набувач має правомочності отримувати майнову вигоду. Передання майнових 

прав іншій особі має економічний аспект, який полягає в присвоєнні 

матеріальних благ набувачем, і юридичний, у межах якого правовими засобами 

опосередковується динаміка цивільних відносин. 

Суть сфери цивільного обороту полягає в переданні суб’єктивних прав на 

об’єкти правовідносин. При цьому цивільний оборот є юридичною формою 

економічного (господарського) обороту. Це має значення і відповідає 

призначенню корпоративних прав. 

Акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права, не 

посвідчені цінними паперами, можуть здійснюватися у вигляді інвестицій. Хоч 
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у літературі триває полеміка стосовно правової природи корпоративних прав, 

вона загалом не впливає на можливість їх використання в інвестиційному 

процесі, оскільки вони є об’єктами цивільного обороту. 

Володілець корпоративного права може розпоряджатися ним на свій 

розсуд з урахуванням обмежень, встановлених законом і установчими 

документами юридичної особи корпоративного типу. Майнові права є складовим 

елементом змісту корпоративного права. Відповідно здійснення інвестиції у 

вигляді корпоративного права зумовлює передання інвестором майнового права. 

Законодавець в інвестиційному законодавстві виокремлює два види 

майнових прав: пов’язані з рухомим та нерухомим майном і корпоративні права. 

Стосовно інвестиційної діяльності у сфері будівництва в спеціальному 

законодавстві акцент зроблено на грошові кошти як вид інвестиції. 

Водночас необхідно розрізняти види інвестицій та форми ведення 

інвестиційної діяльності, в межах якої інвестиції як цінності вкладаються в 

об’єкт інвестування. Форми здійснення інвестицій відображають динаміку 

інвестиційного процесу. 

Форми інвестиційної діяльності залежать від видів та специфіки об’єктів 

інвестиційної діяльності, мети, якої прагне досягнути інвестор, джерел 

інвестування. Для виокремлення певних форм інвестиційної діяльності 

необхідно визначити економічні та правові критерії характеристики їх суті. 

Значення має також сфера інвестиційної діяльності. 

Інвестування сфери будівництва переважно має на меті створення 

основних фондів, а в житловій сфері – отримання житла в натурі. Однак інвестор, 

здійснюючи інвестицію, може мати ціллю отримання прибутку від реалізації 

інвестованих коштів у житлове будівництво, а не самої споруди чи її частини. 

Від досягнення конкретної інвестиційної мети залежить вибір потенційним 

інвестором форми інвестування. 

Визначальним критерієм відмежування інвестиційних відносин у 

будівництві від інших сфер інвестування є специфічний об’єкт інвестування. 
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Ним може бути будівля, споруда, об’єкти соціальної та житлової сфери. 

Інвестиційний процес у будівництві має триваючий характер у часовому вимірі. 

Інвестиційна діяльність у сфері будівництва охоплює етап 

безпосереднього спорудження об’єкта, створення основних фондів та здійснення 

пошукових, проєктних, монтажних, пуско-налагоджувальних робіт. Капітальне 

будівництво як сфера інвестиційної діяльності характеризується різноманітними 

об’єктами вкладення інвестицій, що впливає на форми інвестування. 

Як правило, основним видом інвестиційної діяльності в будівництві є 

спорудження будівель і споруд або їх комплексів за заданими техніко-

економічними параметрами та призначенням, передбаченими проєктно-

кошторисною документацією. Однак законодавством у сфері будівництва 

виділяються інші об’єкти інвестиційної діяльності в будівництві. Закон України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» визначає, що забудова територій 

відбувається шляхом нового будівництва або реконструкції існуючих об’єктів 

будівництва. 

Нове будівництво полягає у створенні основних або допоміжних будівель 

і споруд або майнових комплексів зі заданими технічними показниками та 

призначенням, які споруджуються за єдиним проєктом на відведеному в 

установленому порядку будівельному майданчику (земельній ділянці). 

Реконструкція є комплексом будівельних робіт, пов’язаних зі зміною 

техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим 

призначенням. Реконструкція підприємств охоплює переобладнання 

виробничих структур та об’єктів господарського призначення з метою 

модернізації та підвищення техніко-економічного рівня і збільшення 

виробничих потужностей. Іншу мету має реконструкція житлового фонду. 

Одним із видів інвестиційного процесу в будівництві є розширення, тобто 

вкладення інвестицій в об’єкти будівництва додаткових до існуючих приміщень, 

будівель, споруд, що споруджуються в межах єдиного комплексу на підставі 

окремого проєкту. Наслідком є збільшення будівельних габаритів об’єкта 

будівництва та/або поліпшення його техніко-економічних показників. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок державного 

фінансування капітального будівництва» [270] розширення існуючих окремих 

цехів та об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на 

території діючих підприємств відбувається з метою створення додаткових або 

нових виробничих потужностей. 

Інвестування може здійснюватися в об’єкти, що потребують капітального 

ремонту. Під останнім розуміють комплекс будівельних робіт, пов’язаних із 

відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників, зі зміною або 

відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного 

обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних 

параметрів. 

Видами будівництва, які потребують інвестиційного фінансування, є 

реставрація і консервація. Суть реставрації полягає в повному або частковому 

відновленні пошкоджених будівель або їх елементів та їхніх архітектурних чи 

художніх складових. 

Консервація зводиться до комплексу будівельних робіт, призначених для 

зберігання об’єкта, за яким припинено або не проводиться будівництво на 

визначений час, і які охоплюють захисні заходи конструктивного характеру, що 

запобігають руйнуванню будівельного об’єкта. В інвестиційному процесі 

будівництва можуть поєднуватися різні види будівництва. 

Раніше найпоширенішим способом використання державних фінансових 

коштів у будівництві був підрядний. Він є і зараз однією з важливих форм 

інвестування в будівництві. 

Поряд із підрядним можливим способом виконання будівельних робіт є 

господарський. Як правило, в таких випадках будівництво відбувається силами 

певної організації (підприємства) з використанням власних та/або залучених 

інвестиційних вкладень. Допускається поєднання зазначених способів 

будівництва. 

У сучасних умовах широко застосовують також і інші форми інвестиційної 

діяльності в будівництві. Однією з них є пайова участь у будівництві об’єктів. 
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Пайова участь може існувати в будівництві об’єктів виробничого призначення 

та житла. Але найбільш розвинутою формою пайового інвестування є 

будівництво житла шляхом об’єднання коштів на основі членства в житловому 

кооперативі. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про кооперацію» 

кооперативом є юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними 

особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної 

господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, 

соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. 

Згідно зі ст. 384 ЦК України будинок, споруджений або придбаний 

житлово-будівельним, житловим кооперативом, є його власністю. Член ЖБК має 

право володіння і користування, а за згодою кооперативу – і розпорядження 

квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її. 

Поняття ЖБК міститься у Правилах утримання житлових будинків і 

прибудинкових територій. Так, ЖБК є юридичною особою, утвореною 

фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на підставі 

їхніх майнових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового 

будинку (будинків) і подальшої його (їх) експлуатації [210]. 

Правовою формою опосередкування відносин між ЖБК та інвестором – 

асоційованим пайовиком, є договір про пайову участь у кооперативі, відповідно 

до якого пайовик вносить у кооператив пай у грошовій або майновій формі для 

отримання квартири у власність після введення житлового будинку в 

експлуатацію. Розмір паю еквівалентний сумі інвестицій для придбання 

квартири. Отже, член кооперативу інвестує в будівництво власного житла 

шляхом участі в ЖБК. Загалом кооператив у цьому випадку є свого роду формою 

інвестування будівництва житлового об’єкта. Однак до внесення повного 

розміру вартості квартири власником будинку є ЖБК. У разі викупу квартири 

член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником. 

Особливості державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого 

майна, будівництво якого відбувалося зі залученням коштів фізичних та 

юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, 
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дачного, гаражного чи іншого кооперативу визначено в пунктах 77-81 Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 [232]. 

У п. 78 зазначеного вище Порядку передбачено, що для державної 

реєстрації права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно 

(квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті 

нерухомого майна, будівництво якого відбувалося зі залученням коштів 

фізичних та юридичних осіб, власник такого майна подає документ, що 

підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта 

інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про 

пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо). У разі участі 

особи у ФФБ документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за 

особою об’єкта інвестування, є видана управителем такого фонду довідка про 

право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування. 

Інвестиційну діяльність шляхом участі в ЖБК можна розглядати в двох 

площинах: набуття майнових прав на об’єкт будівництва і викуп членом 

кооперативу закріпленої за ним квартири в багатоквартирному будинку. 

Особливістю цієї форми інвестування в будівництві є те, що свої повноваження 

інвестор реалізує через органи управління кооперативом – загальні збори і 

правління. Тому не завжди волевиявлення окремого члена ЖБК збігається з 

іншими пайовиками – інвесторами, і в підсумку не впливає на рішення загальних 

зборів. У результаті можуть бути порушені права та інтереси індивідуальних 

інвесторів за такої форми інвестування, особливо коли є затримка внесення 

чергового або остаточного пайового внеску [306, с. 33]. 

Окрім цього, ЖБК є юридичною особою, яка є самостійним учасником 

цивільного обороту. Тому, крім пайових внесків інвесторів, можна залучати 

інвестиції у вигляді кредитів банку для фінансування спорудження будинку. Як 

правило, це супроводжується заставою (іпотекою) незавершеного будівництва. 

Відповідно у разі несвоєчасного повернення кредиту може бути звернення 

стягнення на предмет застави (іпотеки). 
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Тож, інвестування шляхом внесення пайових внесків з використанням 

житлово-будівельних кооперативів має складну структуру інвестиційних 

зв’язків. Посередницькою ланкою є ЖБК, який акумулює кошти інвесторів у 

вигляді паїв та укладає договір на спорудження об’єкта із забудовником 

(підрядником). 

Такий механізм залучення фінансових коштів доцільно розглядати як 

поєднання інвестиційної форми залучення коштів з цивільно-правовими 

договорами підрядного типу. Відповідно така структура відносин буде 

своєрідним симбіозом інвестиційної діяльності з відносинами, які виникають на 

підставі договору будівельного підряду. На наш погляд, такий механізм участі в 

інвестуванні будівництва в сучасних умовах має низку недоліків, які впливають 

на порушення прав та інтересів інвесторів. Він був одним із важливих етапів 

залучення недержавних коштів у будівництво, але сьогодні втрачає свою 

актуальність. Проте його потрібно відносити до форм інвестування будівництва. 

Інвестиційна діяльність в будівництві може відбуватися у формі участі у 

ФФБ та придбання сертифікатів ФОН. Вибір зазначених форм інвестування 

залежить від мети, яку ставить інвестор. Інвестування коштів у ФФБ зумовлює 

отримання у власність житла. Натомість придбання сертифікатів ФОН – 

отримання прибутку від проведення операцій з нерухомістю, на фінансування 

будівництва якої залучені кошти установників управління. 

З цими особливостями пов’язана форма інвестиційної діяльності, яка 

згідно зі Законом України «Про інвестиційну діяльність» може реалізуватися 

шляхом придбання рухомого та нерухомого майна та майнових прав на нього 

або цінних паперів. Специфіка в цьому випадку полягає в тому, що названі види 

інвестиційної діяльності мають прив’язку до сфери будівництва. Так, стороною 

договору про участь у ФФБ може бути будь-який потенційний інвестор, 

водночас емітент сертифікатів ФОН може розміщувати їх серед заздалегідь 

визначеного кола осіб – потенційних інвесторів. З цим пов’язані відмінності 

подальшого здійснення інвестиційної діяльності. 
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Зокрема, інвестор у ФФБ має право у будь-який час припинити 

інвестиційну діяльність, а інвестор, який придбав сертифікати ФОН, не має 

такого права до закінчення строку їх обігу. 

Інвестор – учасник у ФФБ, до введення об’єкта будівництва в 

експлуатацію має право відступити свої права іншій особі за згодою управителя 

фонду. Натомість інвестор – власник сертифікатів, до їх викупу управителем 

ФОН має право відчужити їх іншій особі без згоди управителя. 

Від форми інвестування залежать результати інвестиційної діяльності в 

будівництві. Якщо інвестор має на меті отримання права власності на об’єкт 

будівництва, то останній повинен містити відомості про нього і технічні 

характеристики, у тому числі місце розташування і заплановану дату вводу в 

експлуатацію. 

Якщо інвестування відбувається шляхом придбання сертифікатів ФОН, то 

результатом має бути отримання інвестором прибутку від здійснення операцій зі 

спорудженою нерухомістю, на фінансування будівництва якої залучені його 

кошти. Інвестиційна діяльність належить до алеаторних операцій. Алеаторність 

пов’язується з особливостями визначення вартісного еквіваленту, що очікується 

в результаті здійснення інвестицій. 

Абзацом 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

наголошено, що інститути спільного інвестування провадять інвестиційну 

діяльність відповідно до законодавства, що визначає особливості їхньої 

діяльності. Спеціальним законом у сфері спільного інвестування, в тому числі в 

будівництві, є Закон України «Про інститути спільного інвестування», яким 

регулюють питання створення, функціонування та припинення інститутів 

спільного інвестування, особливості складу та структури активів таких 

інститутів [254]. 

Названий закон визначає поняття «інвестора», яким охоплено учасників 

пайового і корпоративного фонду. Під діяльністю із спільного інвестування 

законодавець розуміє діяльність, яка проводиться в інтересах учасника 

(учасників) інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів 
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спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування. Водночас у 

названому законі використовують також термін «діяльність з управління 

активами інституту спільного інвестування». Це дало підстави для тверджень 

про змішану природу відносин з функціонування інститутів спільного 

інвестування. 

Як зазначає О. М. Гнатів, ці відносини охоплюють правовідносини з 

управління майном та правовідносини інвестиційного характеру [44, с. 9]. 

Створення пайового фонду та подальше управління його активами відбувається 

відповідно до заздалегідь визначеної мети. У преамбулі Закону України «Про 

інститути спільного інвестування» вказано, що його метою є залучення та 

ефективне розміщення фінансових ресурсів учасників пайового фонду. 

Відносини, пов’язані з реалізацією інвестицій у пайовому фонді, регулює 

регламент пайового фонду, який розробляє та затверджує уповноважений орган 

компанії з управління активами пайового фонду. Невід’ємною частиною 

регламенту пайового фонду є інвестиційна декларація. Згідно зі ст. 1 Закон 

України «Про інститути спільного інвестування» інвестиційною декларацією є 

документ, що визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності 

інституту спільного інвестування в інтересах учасників пайового фонду – 

інвесторів. Інвестиційна декларація визначає мету функціонування пайового 

фонду. Про умови цієї декларації учасники пайового фонду дізнаються до 

моменту ухвалення ними рішення про придбання інвестиційних сертифікатів, 

випущених компанією з управління активами пайового фонду. 

Учасник пайового фонду, який придбав інвестиційні сертифікати, 

випущені компанією з управління активами пайового фонду, є інвестором, 

водночас компанія з управління активами проводить операції з активами 

пайового фонду, що становлять зміст діяльності зі спільного інвестування. 

Це не суперечить поняттю інвестиційної діяльності. Інвестором визнається 

суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладення власних, 

позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти 

інвестування. Інвестиційна діяльність передбачає безпосередню участь інвестора 
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у виборі об’єкта інвестування, коли інвестор залучений у всі стадії 

інвестиційного процесу, та колективні інвестиції, так звані портфельні 

інвестиції, реалізація яких відбувається через посередників, які акумулюють і на 

свій розсуд розміщують залучені фінансові ресурси [51, с. 20]. 

Спільне інвестування зумовлює існування відносин між індивідуальним 

інвестором та інвестиційним посередником, який в нашому випадку в межах 

пайового фонду залучає інвестиції у сфері будівництва. Спільне інвестування 

передбачає акумулювання залучених коштів у єдиному фонді з подальшим 

інвестуванням відповідно до основних напрямів інвестиційної діяльності, 

визначеної в інвестиційній декларації. 

Фізична або юридична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат 

пайового фонду, стає його учасником і відповідно суб’єктом інвестиційного 

процесу, який вкладає власні кошти у пайовий інвестиційний фонд з метою 

подальшої їх реалізації в об’єкти інвестування. 

Однак за такої форми інвестування інвестор не впливає на діяльність 

компанії з управління активами пайового фонду, йому, як правило, невідомі 

конкретні об’єкти інвестування, які визначить компанія з управління активами з 

метою реалізації інвестицій. Винятки становлять спеціалізовані або 

кваліфікаційні пайові фонди, в яких визначають види активів – об’єктів 

інвестування, в які відбуватиметься реалізація інвестицій, як-от пайовий фонд 

акцій чи пайовий фонд облігацій [101, с. 157]. Але цей критерій класифікації 

стосується виду цінних паперів, в які інвестують кошти. Доцільно, враховуючи 

важливе значення будівельної сфери, виокремлювати інвестиційні об’єкти в 

будівництві. 

У відносинах з реалізації інвестицій через пайовий інвестиційний фонд 

бере участь ще один інвестор – компанія управління активами пайового фонду. 

Останню можна вважати інституційним інвестором. Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» інституційними інвесторами є 

інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), 

взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди 
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банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які 

проводять операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний 

рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – 

також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою 

отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. 

Сам пайовий фонд в інституційних відносинах постає формою спільного 

інвестування, а активи фонду є інвестиційними. Кошти учасників пайового 

фонду вони вкладають у сертифікати пайового фонду, створюючи сукупність 

активів. Для учасників пайового фонду інвестування полягає в акумулюванні 

фінансових коштів у формі спільного інвестування, яким є пайовий фонд. А 

управління активами пайового фонду, які є інвестиціями, здійснює 

інституційний інвестор – компанія з управління активами. 

Остання проводить операції спільного інвестування, вкладаючи ці активи 

в об’єкти інвестування. Тому можна розрізняти два види інвестицій: грошові 

кошти, які інвестори вкладають у пайовий фонд, і активи пайового фонду, якими 

розпоряджається компанія з управління активами як інституційний інвестор. 

Відповідно учасниками цих відносин будуть колективні інвестори – учасники 

пайового фонду, та інституційний інвестор – компанія з управління активами 

пайового фонду. Грошові кошти об’єднуються в Єдиний фонд та виступають 

інвестиціями, які компанія з управління активами вкладає в об’єкти 

інвестування. Отже, здійснення інвестицій колективними інвесторами 

відбувається з використанням послуг професійного управителя активами – 

компанії з управління активами пайового фонду. 

У законодавстві про спільне інвестування потрібно передбачити вимогу 

щодо конкретизації напрямів та об’єктів, в які вкладатимуть кошти колективних 

інвесторів. Адже в разі ухвалення рішення про реалізацію інвестиційних коштів 

шляхом участі в пайовому фонді потенційному інвестору важливо знати, в які 

об’єкти інвестиційної діяльності компанією з управління активами заплановано 

вкладати залучені кошти [295, с. 71]. 
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Тому ч. 2 ст. 6 Закону України «Про інвестиційну діяльність» потрібно 

доповнити такими положеннями:  

«Формою спільного інвестування є залучення грошових коштів та 

інших майнових цінностей колективних інвесторів та їх об’єднання в 

єдиний фонд з метою подальшого вкладення цих коштів в об’єкти 

інвестування, визначені регламентом фонду для отримання доходу або 

досягнення соціального ефекту. 

Спільне інвестування може відбуватися шляхом участі в інститутах 

спільного інвестування, фондах фінансування будівництва, фондах 

операцій з нерухомістю та інших формах, передбачених законом». 

В інвестиційному договорі, який укладає інвестор, має бути вказано об’єкт 

(об’єкти), в який скеровують акумульовані фондом кошти. Це дасть змогу 

інвестору на основі аналізу проспекту інвестиційних сертифікатів фонду оцінити 

перспективи як індивідуального, так і спільного інвестування та його ризики. Це 

відповідає нормативній базі і практиці інвестування в країнах Європейського 

Союзу, з яким гармонізується законодавство України. 

Директивою № 2009/65/ЄС «Про координацію законодавчих, 

регламентних і адміністративних положень, що стосуються підприємств для 

колективного інвестування в обігові цінні папери» [62] встановлено вимогу для 

інвестиційних компаній та компаній з управління активами інвестиційних 

фондів розробити документи, які містять ключову інформацію для інвестора. 

Така інформація повинна охоплювати опис інвестиційних цілей та 

інвестиційної політики, відомості про попередній досвід діяльності в 

інвестиційній сфері, можливі витрати та пов’язані з ними видатки, 

характеристику інвестиційних об’єктів та можливі ризики інвестування. 

Алеаторність (ризиковість) інвестиційної діяльності наявна у разі 

здійснення будь-яких інвестицій. Тому інформація повинна бути надана 

потенційному інвестору до початку виникнення інвестиційних відносин. Ця 

інформація має відповідати таким основним вимогам: лаконічно викладена 

мовою, зрозумілою для інвестора; містити вказівку, де можна отримати 
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детальнішу інформацію про інститут спільного інвестування, текст проспекту 

емісії, річний або піврічний звіт; не вводити в оману тощо [103, с. 65]. 

Одна з форм інвестування полягає у створенні та/або участі в 

господарській організації корпоративного типу або придбання цінних паперів, 

що посвідчують право на частку в статутному капіталі юридичної особи. Фізична 

чи юридична особа – засновники (учасники) такої юридичної особи, мають 

корпоративні права. 

У літературі наявні спроби виокремити корпоративні відносини залежно 

від статусу суб’єкта, якому вони належать. Зокрема, в сфері регулювання 

корпоративних інвестиційних відносин з участю держави О. О. Первомайський 

звертає увагу на такі засадничі положення: 

1) необхідно законодавчо закріпити правові критерії наявності 

(придбання) державою корпоративних прав щодо тих чи інших господарських 

товариств; 

2) участь у господарському товаристві для держави має бути наслідком 

спроби досягнення наперед визначеної мети соціального та/або економічного 

змісту. Наприклад, на підставі володіння і здійснення прав акціонера держава 

бажає досягти певної соціальної мети. В іншому випадку держава може бути 

власником корпоративних прав з комерційною метою – одержання прибутку; 

3) на сучасному етапі розвитку корпоративного управління в Україні 

держава має законодавчо закріпити права та інші критерії участі в певних 

господарських товариствах, які не суперечать визначеній меті участі та є 

необхідними для досягнення визначеної мети; 

4) у законодавстві мають бути визначені критерії участі держави в 

різних за своєю організаційно-правовою формою господарських товариств. 

Ідеться про те, що держава може набувати корпоративних прав лише у 

визначених законом випадках у товариствах з обмеженою та додатковою 

відповідальністю. При чому держава не може бути учасником у командитних і 

повних товариствах [164, с. 59]. 
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Доцільно диференціювати особливості корпоративного інвестування 

залежно від сфери інвестиційної діяльності. Зокрема, це стосується будівельної 

галузі. Корпоративне інвестування коштів до статутного капіталу господарських 

товариств, які провадять діяльність у сфері будівництва, має доволі 

опосередкований вплив на спорудження об’єктів. В інвестиційному 

законодавстві необхідно встановити конкретні вимоги до розміру статутного 

капіталу та ліцензування діяльності в будівництві для суб’єктів господарювання 

корпоративного типу. 

Аналіз стану справ у будівництві свідчить, що часто забудовниками 

виступають господарські структури, які не мають необхідних матеріальних 

засобів і з невисоким розміром статутного капіталу. Так, проєкт будівництва 184 

гуртожитків для Міністерства оборони України виявився непростим іспитом для 

вітчизняної будівельної індустрії. Переможцями торгів із подальшим 

укладенням угод на проведення будівництва в 21 області України стали майже 

50 компаній і організацій. У державному бюджеті було передбачено на цю мету 

2,6 мільярдів гривень. Проте хід справ у подальшому засвідчив, що не всі 

учасники підійшли до справи відповідально й мали необхідні ресурси для 

виконання роботи у визначені строки. 

Зокрема, проблеми були з виконанням інвестиційних проєктів з 

будівництва військової інфраструктури на полігоні навчального центру 

Широкий Лан. Відносини Міністерства оборони України з підрядниками мали 

складну еволюцію. Судова тяганина ставила хрест на завершенні важливих для 

війська об’єктів. Тому Міністерство оборони України щодо підрядників, які 

грубо порушили обумовлені строки виконання етапів будівництва, 

застосовувало нарахування штрафних санкцій та пені на суму понад мільйон 

гривень. Окрім цього, з ініціативи Міністерства оборони як замовника було 

розірвано в односторонньому порядку укладені договори з підрядниками, які 

істотно порушили умови виконання договорів на п’яти об’єктах на загальну суму 

контрактів близько 300 мільйонів гривень. Зокрема, суд зобов’язав Львівське 

державне підприємство «Лорта» сплатити Міністерству оборони 5 мільйонів 
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гривень за порушення строків виконання контракту від 2014 р. і повернути 2,5 

мільйона гривень передоплати [93]. 

Але для того, щоб подібного роду ситуації не виникали, доцільно 

встановити мінімальні норми статутного капіталу для корпоративних 

юридичних осіб, які займаються ліцензованою діяльністю в будівництві. 

Правовідносини з корпоративного інвестування є цивільними 

правовідносинами, що охоплюють три елементи:  

1) суб’єкт корпоративного інвестування. Суб’єктами корпоративного 

інвестування постають корпоративний фонд, компанія з управління активами 

інститутів спільного інвестування, юридична особа корпоративного типу та 

інвестор корпоративного фонду; 

2) об’єктом корпоративного інвестування є корпоративні права – для 

акціонерів, і майно – для корпоративного фонду; 

3) зміст правовідносин з корпоративного інвестування становлять 

права та обов’язки суб’єктів корпоративного інвестування, що можуть 

установлюватися двома шляхами: по-перше, на рівні чинного законодавства; по-

друге, на рівні укладених договорів про здійснення корпоративного 

інвестування. 

Правовідносини, які виникають між суб’єктами корпоративного 

інвестування, не підпорядковуються загальним засадам зобов’язального права. 

Вони мають майновий і немайновий (але пов’язаний з майновим) характер і 

виникають стосовно нематеріальних і матеріальних цінностей, що становлять 

інтерес для окремої приватної особи – інвестора. 

До суб’єктного складу правовідносин з корпоративного інвестування не 

належать такі особи, як зберігач активів спільного інвестування (ст. 68–71 Закону 

України «Про інститути спільного інвестування»), незалежний оцінювач майна 

(ст. 72 Закону України «Про інститути спільного інвестування»), аудиторська 

фірма (ст. 73 Закону України «Про інститути спільного інвестування»), 

торговець цінними паперами (ст. 58 Закону України «Про інститути спільного 

інвестування»). Зазначений висновок обумовлений тим, що їх функцією є 
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забезпечення здійснення корпоративного інвестування. Учасниками 

корпоративного інвестування постають особи, які своїми практичними діями 

забезпечують процес корпоративного інвестування шляхом надання послуг 

суб’єктам корпоративного інвестування з метою отримання прибутку від своєї 

діяльності [354, c. 10–11]. 

Корпоративне інвестування має не лише схожі ознаки зі спільним 

інвестуванням, а й певні відмінності. В межах спільного інвестування 

реалізується «діяльність зі спільного інвестування» та «діяльність із управління 

активами інституту спільного інвестування». Аналіз цих правовідносин дає 

можливість дійти висновку, що вони охоплюють відносини з управління майном 

та власне відносини інвестиційного характеру, що виникають за участю 

суб’єктів, за кошти яких формується інвестиційний фонд. Власне в преамбулі 

Закону України «Про інститути спільного інвестування» наголошено, що його 

метою є залучення та ефективне розміщення фінансових ресурсів учасників 

пайового фонду. 

Це слугувало підставою для обґрунтування позиції, що інтерес компанії з 

управління активами полягає не так у професійному управлінні майном, як у 

залученні все більшої кількості інвесторів і, відповідно, збільшення своєї 

винагороди за рахунок цього. Тому професійне управління активами є 

факультативним інтересом для компанії з управління активами, який лише дає 

змогу компанії мати репутацію та змогу залучати якомога більшу кількість 

інвесторів [349, с. 35]. 

Беручи до уваги класифікацію інвестицій на прямі, які передбачають 

безпосередню участь інвестора у виборі об’єкта інвестування, та колективні 

інвестиції або так звані портфельні інвестиції, які реалізуються через 

посередників, що акумулюють залучені фінансові кошти на свій розсуд у 

будівництво об’єктів, на стадії залучення спільних інвестицій необхідно 

встановлювати конкретний перелік об’єктів, в які будуть вкладатися залучені 

фінансові ресурси. 
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Спільне інвестування передбачає існування між індивідуальним 

інвестором та об’єктом інвестування інвестиційного посередника, через якого 

реалізується інвестиція. Але інвестор, який вкладає кошти в інвестиційний фонд 

з метою реалізації його активів – інвестицій, в об’єкти інвестування, як правило, 

не впливає на діяльність компанії з управління активами, йому заздалегідь 

невідомі об’єкти інвестування. 

Проте наведене не виключає форми безпосередньої спільної діяльності, 

спрямованої на здійснення вкладів у певні об’єкти з конкретною інвестиційною 

метою. Йдеться про договори спільної діяльності. Серед них потрібно 

виокремити договори, в межах яких об’єднуються вклади і спільна діяльність для 

досягнення певної мети – в нашому випадку будівництва об’єкта або його 

капітальний ремонт. Така форма інвестиційної діяльності застосовується 

переважно для спорудження (капітального ремонту) об’єктів виробничого та 

соціального призначення. Хоч і можливе її застосування для індивідуальних 

забудовників у житловому будівництві. Звичайно використовувати таку 

інвестиційну конструкцію з багатьма інвесторами складно. Та й законодавством 

установлено порядок інвестування через інвестиційні фонди або шляхом 

придбання цінних паперів. 

Тим не менше за договором простого товариства можуть об’єднуватися 

кошти та матеріальні цінності з метою їх вкладення в об’єкти будівництва. 

Учасниками договору можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи. В 

договорах про спільну діяльність повинен бути конкретизований об’єкт 

будівництва. 

Об’єднання вкладів учасників спільної інвестиційної діяльності зумовлює 

конкретизацію цілей у вигляді об’єктів будівництва. Спільна інвестиційна 

діяльність вимагає виконання фактичних та юридичних дій для досягнення 

поставленої мети. 

Сторони можуть покласти координацію ведення спільних справ на одного 

з учасників або здійснювати правомочності, що випливають з договору про 

спільну діяльність разом чи з кожним учасником від імені інших. Особливість 
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цієї форми інвестиційної діяльності полягає в тому, що не створюється орган 

управління для спільної інвестиційної діяльності. А повноваження щодо 

координації та здійснення спільних заходів передбачаються договором. 

Вирішення інших питань потребує одностайності всіх учасників спільної 

інвестиційної діяльності. Винятком можуть бути дії учасника з попередження 

можливих збитків для всіх суб’єктів спільної інвестиційної діяльності. Водночас 

у договорі про спільну діяльність може бути встановлено інший порядок 

прийняття рішень учасниками, наприклад, більшістю голосів або пропорційно 

до внесених вкладів. 

Договір про спільну діяльність є підставою об’єднання вкладів учасників, 

які за своєю правовою природою є інвестиціями, але з особливим правовим 

режимом. У результаті об’єднання майнових вкладів виникає режим спільної 

власності з певними особливостями, властивими інвестиційній діяльності. 

Зокрема, інвестор – учасник простого товариства, на відміну від 

співвласника майна спільної часткової власності, не може самостійно 

розпоряджатися своєю часткою. Цим наголошено інвестиційний характер 

об’єднання вкладів. Так само він не може вільно вийти з кола учасників 

товариства та передати свою частку третім особам, оскільки він пов’язаний 

особистою інвестиційною участю. Порядок використання інвестиційних 

цінностей реалізується за згодою всіх інвесторів відповідно до інвестиційної 

мети, визначеної в договорі про спільну інвестиційну діяльність, наприклад, 

скерування коштів на спорудження, капітальний ремонт або виконання 

будівельних робіт. 

Спорудження об’єкта будівництва, реконструкція або капітальний ремонт 

може відбуватися на основі договорів підрядного типу. В ЦК України такі 

договори іменуються договорами будівельного підряду. В ГК України 

передбачено іншу дефініцію – договір підряду на капітальне будівництво. 

Незважаючи на різні назви, згадані договори тотожні за своєю правовою 

природою. 
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Структура договірних зв’язків замовник–підрядник може ускладнюватися 

залученням для виконання спеціалізованих робіт субпідрядників. Між 

замовником і підрядником формується система відносин, що ґрунтується на 

виконанні комплексу будівельних робіт у межах договору будівельного підряду. 

Своєю чергою генпідрядник для виконання окремих робіт укладає договори зі 

спеціалізованими організаціями – субпідрядниками. 

Законодавством не передбачено отримання згоди замовника на залучення 

генпідрядником для виконання окремих робіт субпідрядників. Тому в структурі 

договірних відносин замовник–генпідрядник–субпідрядник, замовник, який 

виступає інвестором, що фінансує будівництво, не має впливу на виконання 

обов’язків субпідрядником. 

У законодавстві необхідно передбачити обов’язок генпідрядника 

(забудовника) погоджувати із замовником (інвестором) залучення 

субпідрядника. Правовою формою міг би бути інвестиційний договір з участю 

інвестора (замовника), в якому визначалися б обсяг і види інвестицій, строки їх 

вкладення і терміни результатів інвестиційної діяльності. 

Для цього ст. 838 ЦК України потрібно викласти в такій редакції:  

«1. Підрядник має право за згодою замовника залучити до виконання 

робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед 

замовником за результат їхньої роботи. 

2. Замовник (інвестор) відповідає перед субпідрядниками за 

несвоєчасне фінансування інвестиційного проєкту. Генеральний 

підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне 

виконання замовником інших своїх обов’язків за договором підряду, а 

перед замовником – разом із субпідрядником за порушення останнім свого 

обов’язку». 

Усвідомлюючи дискусійність цієї пропозиції, можна запропонувати 

розробити механізми отримання такого погодження, якщо інвесторів є значна 

кількість. Для прикладу, може бути застосований принцип мовчазної згоди, коли 
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поінформований замовник не заперечує залучення субпідрядника. В такому 

випадку вважатиметься, що він надає свою згоду. 

Така конструкція договірних зв’язків допоможе забезпечити реалізацію 

інвестиційного проєкту в будівництві з оптимальним використанням ресурсів 

майнового та нематеріального характеру. Адже замовник виступає інвестором і 

має право визначатися з виконавцями інвестиційного проєкту. Вибір залежить 

від характеристики інвестиційного об’єкта, виду робіт, які необхідно провести, 

наявності досвіду та матеріальної бази у підрядника. Тому доволі часто 

потенційний інвестор оголошує про наміри вкладати кошти з метою 

оптимального вибору виконавця будівельного проєкту та укладення з ним 

договору. 

Так, ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» планував спорудження 

об’єкта будівництва елеваторного комплексу (коригування). Елеваторний 

комплекс ємністю 120 тис. т призначений для післязбиральної обробки, 

зберігання та відвантаження зернових на автомобільний або залізничний 

транспорт (на існуючому майданчику). Основні технологічні процеси 

елеваторного комплексу: приймання, очищення, сушка, зберігання і подання у 

ємності для завантаження в автомобільний або залізничний транспорт [81]. 

Зі заяви про наміри слідує, що ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» 

вважає себе інвестором зазначеного об’єкта будівництва. Це відповідає суті 

інвестиційних відносин, що виникають у цьому випадку між замовником 

(інвестором) і виконавцем (підрядником). 

Концепція розвитку механізму інвестування будівельного ринку в Україні 

повинна відбуватися з використанням різноманітних форм інвестиційної 

діяльності. При цьому треба враховувати особливості ринку промислового 

будівництва, житлового будівництва, ремонтно-будівельних та 

реконструкторських робіт. 

Основними завданнями інвестиційної політики в будівельній сфері має 

бути: 
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1) створення диференційованої сфери форм інвестування з урахуванням 

особливостей об’єктів будівництва; 

2) виокремлення типових інвестиційних форм для певних видів 

будівництва; 

3) новелізація інвестиційних договірних форм реалізації будівельних 

проєктів; 

4) розроблення типових форм публічно-приватного інвестиційного 

партнерства; 

5) удосконалення нормативної процедури отримання дозвільних 

документів на початок будівництва, отримання земельної ділянки, 

погодження технічних умов, необхідних для затвердження проєкту 

будівництва, що є невід’ємною частиною інвестиційного процесу; 

6) удосконалення нормативної бази, здійснення авторського і технічного 

нагляду в будівництві; 

7) розширення приватних форм інвестування будівництва за рахунок 

залучення недержавних фінансових ресурсів. 

Форми інвестиційної діяльності охоплюють комплекс дій, які виконують 

на різних стадіях інвестиційного процесу. Форма здійснення інвестицій є 

правовою конструкцією вкладення капіталів з метою отримання прибутку та/або 

досягнення соціального й екологічного ефекту. 

Операції, пов’язані з рухом інвестицій, мають особливості, які 

зумовлюють потребу в спеціальному регулюванні, враховуючи вид інвестицій, 

об’єкт інвестування та сферу застосування. Форми інвестування в будівництві 

охоплюють як загальні засади інвестування, так і специфічні підходи до вибору 

відповідних форм інвестиційної діяльності. Останні залежать від характеристики 

об’єкта будівництва, кількості інвесторів, джерел фінансування, правового 

режиму інвестицій та мети інвестування. 

Важливе значення має спрямованість інвестиційної діяльності в 

будівельну сферу. Вкладення інвестицій має відбуватися в об’єкти інвестиційної 

діяльності, які є категоріями законодавства, що регулює відносини, пов’язані зі 
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спорудженням, капітальним ремонтом, реставрацією, реконструкцією, 

консервацією споруд або виконання комплексу будівельно-монтажних робіт. 

Тож, інвестування в будівництві можна диференціювати за формою на такі 

види: 

1) пряме інвестування, яке охоплює договори підрядного типу, договори 

про спільну діяльність (простого товариства); 

2) опосередковане інвестування, яким охоплено інститути спільного 

інвестування через пайові та корпоративні інвестиційні фонди, 

інвестування житлових об’єктів шляхом участі у ФФБ та ФОН, а також 

кооперативне інвестування шляхом створення та участі в кооперативах. 

За критерієм цільового характеру інвестування в будівництві можна 

диференціювати види інвестування на ті, які мають на меті отримання у 

власність об’єкт будівництва, і ті, які переслідують ціль отримання прибутку від 

реалізації інвестиційних об’єктів. 

За суб’єктним складом інвестування: 

1) інвестування, що здійснюється вітчизняними інвесторами – фізичними 

та недержавними юридичними особами за рахунок власних та 

позичкових коштів; 

2) інвестування з участю коштів іноземних інвесторів; 

3) державне інвестування, що здійснюють органи державної влади за 

рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також 

державні підприємства та установи за рахунок власних та позичкових 

коштів; 

4) місцеве інвестування, що здійснюють органи місцевого самоврядування 

за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також 

комунальні підприємства та установи за рахунок власних та позичкових 

коштів; 

5) спільне інвестування, що здійснюють юридичні особи та громадяни 

України, юридичні особи та громадяни іноземних держав. 
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За об’єктом інвестування – набуття майнових прав на завершені 

будівництвом споруди (її частини) або придбання цінних паперів, які 

підтверджують право на отримання доходу від реалізації інвестиційних проєктів. 

За критерієм тривалості в часі розрізняють короткострокові інвестиційні 

проєкти – до 1 року, середньострокові – від 1 до 3 років, і довгострокові – понад 

3 роки. 

Форми інвестування охоплюють весь комплекс відносин, що виникають у 

процесі будівництва, починаючи від проєктно-пошукових робіт, забезпечення 

матеріальними та фінансовими ресурсами, виконання будівельно-монтажних 

робіт. Вибір і застосування певної форми інвестування будівництва залежить від 

особливостей об’єкта, правового статусу інвестора та джерел фінансування. 

Всі етапи інвестиційного процесу в будівництві повинні бути спрямовані 

на досягнення кінцевого результату – введення в експлуатацію основних фондів 

та виробничих потужностей. Це досягається оптимальним поєднанням 

приватних засад саморегуляції інвестиційної діяльності з публічно-правовими 

приписами дозвільного характеру, враховуючи специфіку будівельної сфери. Це 

не суперечить комплексній природі механізму регулювання інвестиційних 

відносин у будівництві. 

Правові форми інвестування є засобом реалізації інтересів потенційних 

інвесторів та задоволення суспільних потреб у будівельній сфері. Тому 

вдосконалення нормативної бази форм інвестування у будівництві є важливою 

умовою оптимізації будівельного процесу та створення сприятливого 

інвестиційного клімату, спрямованого на стимулювання розвитку будівельного 

ринку. 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Становлення інвестиційного законодавства України у сфері 

будівництва можна диференціювати на такі етапи. Перший – 1991–2001 рр., 

характеризується ухваленням інвестиційних законів загального характеру, 
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покликаних установити засади інвестиційної діяльності в Україні. Другий етап, 

який обмежується рамками 2002–2011 рр., розширює перелік спеціальних форм 

інвестування в будівництві. Третій період, починаючи з 2012 р. і дотепер, 

характеризується становленням законодавчої бази інвестиційної діяльності в 

будівництві як самостійного інституту, яким охоплюються особливості 

інвестиційного процесу залежно від видів, форм та об’єктів інвестування. 

2. Законодавство у сфері будівництва можна диференціювати на 

загальноінвестиційне та спеціальне, що регулює особливості інвестиційних 

відносин у будівництві. Це відповідає пандектній системі регулювання 

приватних відносин у цивільному законодавстві. Враховуючи особливості 

відносин у будівництві, в яких поєднуються суспільні та особисті інтереси, 

джерела регулювання інвестиційної діяльності в зазначеній сфері є 

комплексними. 

3. За результатами дослідження автор виділяє такі види інвестування: 

3.1) за формою: 

3.1.1) пряме інвестування (інвестування на підставі 

інвестиційних договорів підрядного типу та договорів про спільну 

діяльність (простого товариства); 

3.1.2) опосередковане інвестування (інвестування житлових 

об’єктів шляхом участі у фондах фінансування будівництва та операцій 

з нерухомістю; через інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди); кооперативне інвестування шляхом 

створення та участі в кооперативах); 

3.2) за цільовим характером: 

3.2.1) інвестування, що має на меті одержання у власність 

об’єкт будівництва, а також  

3.2.2) інвестування, що має ціллю отримання прибутку 

(доходу) від експлуатації інвестиційного об’єкту. 

3.3) за суб’єктним складом:  
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3.3.1) інвестування, що здійснюється вітчизняними 

інвесторами за рахунок власних та позичкових коштів;  

3.3.2) інвестування за участю коштів іноземного інвестора;  

3.3.3) державне інвестування, що здійснюється органами 

державної влади за кошти державного бюджету, позичкові кошти, а 

також державними підприємствами та установами за рахунок власних 

та позичкових коштів; 

3.3.4) інвестування, що здійснюється органами місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових 

коштів, а також комунальними підприємствами та установами за 

рахунок власних та позичкових коштів;  

3.3.5) спільне інвестування, що здійснюється юридичними 

особами та фізичними особами. 

4. Форми інвестування охоплюють увесь комплекс відносин, що 

виникають у процесі будівництва, починаючи від проєктно-пошукових робіт, 

забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами, виконання будівельно-

монтажних робіт. Вибір і застосування певної форми інвестування будівництва 

залежить від особливостей об’єкта, правового статусу інвестора та джерел 

фінансування. Всі етапи інвестиційного процесу в будівництві повинні бути 

спрямовані на досягнення остаточного результату – введення в експлуатацію 

основних фондів та виробничих потужностей. Це зумовлює необхідність 

оптимального поєднання приватних засад саморегуляції інвестиційної 

діяльності з публічно-правовими приписами дозвільного характеру, враховуючи 

специфіку механізму регулювання інвестиційних відносин у будівництві. 
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РОЗДІЛ 2. ДОГОВІРНІ ФОРМИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ  

2.1. Договори про дольову (пайову) участь у будівництві 

Однією з найбільш поширених форм інвестиційної діяльності є їх 

здійснення на основі договорів. Договір є підставою виникнення інвестиційних 

відносин. Інвестиційне законодавство встановлює порядок і форму інвестування, 

правовий статус їх учасників, гарантії захисту прав інвесторів. Але конкретні 

суб’єктивні інвестиційні права та обов’язки виникають зі змісту інвестиційних 

договорів. Договором учасники інвестиційної діяльності на основі чинної 

нормативної бази регулюють правовідносини в сфері інвестиційного процесу. 

Взаємовідносини суб’єктів інвестування реалізуються на засадах рівності сторін 

і спрямовані на виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків в 

інвестиційній сфері, які є цивільними за своєю правовою природою. 

Договір є однією з основних правових форм господарських зв’язків та 

синтетичним актом правореалізації, в якому такі форми реалізації права, як 

дотримання, виконання і використання, комбінуються залежно від виду 

відносин, які опосередковані договором [9, с. 70]. 

Зокрема, Н. С. Кузнєцова вказує, що на стадії формування цивільних 

правовідносин і виникнення суб’єктивних цивільних прав та обов’язків договір 

є універсальним юридичним фактом, який може «давати життя» цивільним 

правовідносинам у всіх сферах, що належать до предмета цивільно-правового 

регулювання [132, с. 407]. 

Інститут договору становить узгоджену поведінку, тобто організаційні 

форми діяльності, зовнішні прояви яких є багатозначними і застосовуються в 

соціальній, економічній, політичній, правовій та інших сферах [65, с. 16]. 

У контексті інвестиційних правовідносин договірне регулювання за своїм 

впливом на приватно-правові відносини є ширшим, ніж нормативне, оскільки 

законодавче регулювання спрямоване на впорядкування підрядних відносин, а 

договірне – на їх організацію та формування [52, с. 22]. 
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Про значне розширення регулятивних можливостей договору свідчить і те, 

що в низці юридичних норм передбачено можливість саморегулювання у вигляді 

уточнення – якщо інше не передбачено в договорі [152, с. 6]. 

Завдяки притаманним договору якостям як універсальному правовому 

засобу регулювання майнових і певною мірою особистих немайнових 

(цивільних) відносин забезпечується досягнення цілей, визначених учасниками 

цих відносин [66, с. 8]. Це має особливе значення в інвестиційних відносинах у 

будівництві, які характеризуються спільною метою – введення в експлуатацію 

основних фондів та виробничих потужностей. 

На принципово нову парадигму цивільно-правового договору як 

регулятора цивільних відносин звертає увагу С. О. Погрібний [175, с. 85]. При 

цьому договір постає джерелом права [342, с. 59]. Домовленість сторін є 

юридичним фактом – основою виникнення договірних зобов’язань [168, с. 161]. 

Термін «договір» потрібно розуміти комплексно як інтегроване поняття, що 

охоплює і угоду, і договірне зобов’язання на всіх стадіях його виникнення, і як 

документарну форму його існування [1, с. 9]. Шляхом укладення договору 

учасники цивільних правовідносин надають юридичне значення умовам і 

обставинам об’єктивної дійсності на власний розсуд [115, с. 39]. Це повною 

мірою стосується місця договору в інвестиційних відносинах. 

Поняття «договір» у сучасному праві є міжгалузевим, загальноправовим. 

При чому в теорії права таке поняття розглядають як спільний правовий акт, що 

складається з відособлених узгоджених волевиявлень [100, с. 102]. Наведене є 

актуальним для інвестиційних відносин, які є комплексними, охоплюючи 

множинність учасників інвестиційної діяльності. 

Правова мета договору залежить від виду договору. Індивідуальний 

договір спрямований на встановлення, зміну чи припинення правовідносин, тоді 

як метою нормативного договору є встановлення, зміна чи скасування норм 

права [174, с. 24]. В інвестиційній сфері будівництва договір є волевиявленням 

індивідуумів – суб’єктів інвестиційної діяльності, яке ґрунтується на 

нормативних положеннях законодавства. 
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Отже, договір сприяє структурній груповій інтеграції, яка спрямована на 

створення нових (колективних) суб’єктів права, а також забезпечує інтегровану 

соціальну взаємодію самостійних суб’єктів. Така інтегруюча функція договору є 

визначальною для договірного механізму регулювання інвестиційних відносин у 

будівництві. 

Водночас інвестиційні договори мають свої особливості. Можна 

виокремити такі ознаки інвестиційного договору: 1) сторонами інвестиційного 

договору є особи, які є суб’єктами інвестиційних відносин; 2) предметом 

договору є цінності, що відповідають законодавчим вимогам щодо поняття 

інвестиції; 3) інвестиція реалізується в одному з видів, що не суперечить 

чинному законодавству з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення 

соціального та екологічного ефекту; 4) інвестиційні цінності передаються на 

тривалий термін; 5) інвестиційний договір передбачає участь інвестора в 

розподілі результатів та ризиків від діяльності, пов’язаної з використанням 

інвестиції; 6) змістом інвестиційного договору є майнові та немайнові 

(організаційні) правомочності інвестора щодо управління та контролю за 

використанням інвестиції. 

В узагальнюючому вигляді цивільно-правовий договір виконує 

регулюючу, інтегруючу, посередницьку, охоронну, забезпечувальну, 

інформаційну та координаційну функції [386, с. 20]. До цього варто доповнити, 

що складовою виконання різного роду робіт, зокрема будівельних, є надання 

консультативних послуг, що пов’язані з будівництвом, в якому суб’єкти, 

створюючи матеріалізований результат, пов’язані між собою договірними 

відносинами [150, с. 4]. 

Отже, договір є правовою формою опосередкування інвестиційної 

діяльності без створення інвестором юридичної особи як суб’єкта інвестиційної 

діяльності. В Україні конструкція спільного договірного інвестування була 

вперше запроваджена Законом України «Про інвестиційну діяльність». Пізніше 

Указом Президента «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» [251] 

було визначено правовий статус фінансових посередників, які здійснювали 
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діяльність зі спільного інвестування та форми здійснення спільного 

інвестування. При цьому інвестиційний фонд наділяли правами юридичної 

особи, яку створювали у формі закритого акціонерного товариства відповідно до 

Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди)» [255] (втратив чинність). Тогочасні інвестиційні фонди та 

інвестиційні компанії, що використовували взаємні фонди, здійснювали 

діяльність із спільного інвестування шляхом випуску інвестиційних 

сертифікатів, які набувалися фізичними особами за кошти або в обмін на 

приватизаційні папери. 

Спільна інвестиційна діяльність реалізується з використанням договірних 

механізмів. Договір про спільну інвестиційну діяльність можна розглядати як 

домовленість двох або більше учасників спільної інвестиційної діяльності, 

змістом якої є зобов’язання діяти для досягнення певної мети без створення 

юридичної особи. 

При цьому сторонам названого договору потрібно чітко визначати 

предмет, оскільки він встановлює істотні цілі, завдання, яких бажають досягнути 

учасники спільної діяльності. Певні особливості пов’язані з участю в таких 

договорах іноземного інвестора, зокрема такі договори підлягають державній 

реєстрації. 

Відповідно до Положення про порядок державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора 

[239] державна реєстрація в такому випадку виконує функції: а) 

правовстановлюючу, оскільки з нею пов’язується виникнення цивільних прав та 

обов’язків; б) облікову; в) перевірки дотримання вимог закону. 

Отже, державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну 

інвестиційну діяльність з іноземним інвестором є елементом юридичного складу 

виникнення інвестиційного зобов’язання. 

Договір є універсальною формою регулювання відносин сторін. З метою 

залучення коштів фізичних та юридичних осіб для фінансування об’єктів 
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будівництва законодавством передбачено різноманітні види інвестиційних 

договорів, серед них договори про дольову (пайову) участь у будівництві. 

Договори про дольову (пайову) участь у будівництві мають особливості, 

які дають змогу диференціювати їх на групи. Обґрунтована структуризація 

договорів допомагає з’ясувати особливості виникнення, виконання та 

припинення договірних зобов’язань з урахуванням об’єкта договору, предмета, 

суб’єктного складу, мети, заради якої укладають договір, а також виявити 

підстави та межі відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

договірних зобов’язань контрагентами; захистити права та інтереси сторін [78, с. 

45]. 

За договором про дольову (пайову) участь у будівництві сторони – 

пайовики, зобов’язуються внести майновий вклад у розмірі, визначеному 

договором у вигляді грошових коштів, речей, речових прав, виконання робіт та 

іншого майна з метою спорудження і введення в експлуатацію інвестиційного 

об’єкта. 

Виділяють такі групи договорів про дольову участь у будівництві. До 

першої належать договори про пайову участь у будівництві, умови яких містять 

елементи договору підряду. Важливо наголосити, що такі договори будуть 

пайовими за умови множинності інвесторів. За їх умовами забудовник 

зобов’язується протягом дії договору на свій ризик організувати будівництво 

об’єкта нерухомості за завданням інвестора, а інвестор (інвестори) зобов’язаний 

прийняти та оплатити роботу. 

До другої групи належать договори, що мають правову природу договору 

про спільну діяльність. Відповідно до змісту таких договорів сторони – інвестор 

і забудовник, зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи з 

метою будівництва об’єкта. 

Третю групу становлять договори, які містять елементи договору купівлі-

продажу об’єкта, який буде створено в майбутньому (форвардний контракт). За 

умовами такого договору інвестор зобов’язується сплатити забудовнику 

визначену у договорі грошову суму, а забудовник зобов’язується в строк, 
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встановлений договором, передати інвестору об’єкт (частину об’єкта) 

нерухомості [326, с. 8]. 

Натомість О. В. Воронова виокремлює два види договорів, які укладають 

під категорійним поняттям договорів про дольову (пайову) участь у будівництві. 

Це договори, які не належать до форм регулювання спільної діяльності. 

Критерієм для розмежування правової природи коментованих договорів є 

спільність мети їх укладення та розподіл ризиків між сторонами. Якщо сторони 

мають спільну мету, яка полягає в будівництві об’єкта та спільно несуть ризики, 

пов’язані з укладенням такого договору, то такий договір потрібно віднести до 

договорів про спільну діяльність. У випадку, коли забудовник здійснює 

залучення коштів не лише для будівництва, але й для отримання прибутку за 

рахунок дольщика, такі договори належать до інвестиційних [36, с. 6]. 

Погоджуючись із критерієм спільності мети укладення пайових договорів 

учасниками інвестиційної діяльності, спрямованих на будівництво об’єкта, 

спірною є інша ознака їх диференціації, яку виділила авторка: якщо забудовник 

використовує залучення коштів не лише для завершення будівництва, але й для 

одержання прибутку, то лише в такому випадку, на її думку, договір є 

інвестиційним. 

Насамперед, потрібно звернути увагу, що поняття інвестицій, яке 

міститься в Законах України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим 

іноземного інвестування» пов’язується не лише з отриманням прибутку. Крім 

цього, стороною договорів про спільну інвестиційну діяльність може бути саме 

забудовник, якому замість оплати в грошовій формі може передаватися у 

власність частина збудованого об’єкта (наприклад, певна кількість квартир 

визначеної площі, передбаченої договором). 

Зрештою, наслідком укладення пайового договору про спільне залучення 

коштів на спорудження будівельного об’єкта може бути договір будівельного 

підряду зі забудовником, відповідно до якого йому виплачують винагороду, 

встановлену підрядним договором: останній є елементом структури цивільно-

правових договорів в інвестиційному процесі. Тому розмежовувати пайові та 
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інвестиційні договори не можна [172, с. 55]. Договори про пайову участь у 

будівництві мають інвестиційний характер. 

На інвестиційну природу коментованих договорів указує І. В. Курафєєва, 

наголошуючи, що пайовики за договорами про пайову участь у будівництві 

мають на меті отримати у власність об’єкт будівництва, тобто прагнуть досягти 

за рахунок інвестування певного соціального ефекту і така діяльність має 

характер інвестиційної [134, с. 194]. 

Отже, об’єднання коштів для досягнення мети зведення будівельного 

об’єкта на основі договорів про спільну діяльність та підрядних договорів є 

інвестиційною діяльністю. Зазначений спосіб інвестування застосовують поряд 

з іншими, встановленими спеціальним законодавством. Коментована форма 

інвестування полягає в об’єднанні фінансових та матеріальних ресурсів для їх 

реалізації в об’єкт інвестиційної діяльності в будівництві. 

Водночас це породжує спірні ситуації. Так, у липні 2017 р. Особа_1 

звернулася до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Рязань-

Інвест» (далі – ТОВ «Рязань-Інвест»), товариства з обмеженою відповідальністю 

«Черновіц-Плаза» (далі – ТОВ «Черновіц-Плаза») про визнання недійсним договору 

купівлі-продажу незавершеного будівництва з відстрочкою платежу. 

Позовна заява мотивована тим, що ТОВ «Рязань-Інвест» та Особа_1 уклали 

договір на завершення реконструкції об’єкта в порядку дольової участі від 

23.12.2013, відповідно до якого після закінчення реконструкції та введення об’єкта в 

експлуатацію набуває право власності на нежитлове приміщення за Адресою_1. 

Суди встановили, що 18.07.2012 ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» і ТОВ 

«Рязань Інвест» уклали інвестиційний договір на завершення реконструкції об’єкта 

в порядку пайової участі. Відповідно до п. 1.1, 1.2 інвестиційного договору від 

18.07.2012 предметом цього договору є участь пайовиків ТОВ «Будинок торгівлі 

«Рязань» і ТОВ «Рязань Інвест» у завершенні реконструкції будинку торгівлі 

«Рязань» за Адресою_1. Реконструкція відбувається на пайових умовах з наступним 

отриманням пайовиками у власність часток загальної площі об’єкта. За змістом п. 

4.1 інвестиційного договору від 18.07.2012 вартісна пропорція участі сторін 
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становить 38,4 % пайовика ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» та 61,6 % пайовика ТОВ 

«Рязань Інвест», які розподіляються від загальної площі приміщень, проходів, 

сходових клітин (подільних та неподільних площ загального користування), а також 

нежитлові приміщення торговельного, складського, офісного та іншого 

комерційного призначення. 

23.12.2013 між Особою_1 і ТОВ «Рязань-Інвест» укладено договір на 

завершення реконструкції об’єкта в порядку дольової участі, згідно з п. 1.1 якого 

предметом договору є участь інвестора у завершенні реконструкції будинку торгівлі 

«Рязань» на земельній ділянці площею 0,4521 га за Адресою_1. 

Відповідно до п. 1.3.2 договору від 23.12.2013 внесок інвестора становить 79 

695 дол. США з розрахунку 3 500 дол. США за 1 м2 площі нежитлового приміщення, 

фінансування будівництва якого здійснює інвестор з метою набуття його у власність. 

Рішенням Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області від 07.04.2017 ТОВ «Рязань-Інвест» зобов’язано 

протягом 10 днів з моменту набрання рішення законної сили надати інформацію, а 

саме: в якому стані перебуває реконструкція будинку торгівлі «Рязань» та строк її 

завершення; надати повний список усіх інвесторів, які є учасниками дольової участі 

в реконструкції будинку торгівлі «Рязань», з метою формування групи для контролю 

за ходом реконструкції та інформування всіх учасників дольової участі про хід 

будівництва; повідомити Особу_1 в письмовій формі про стан санації ТОВ «Будинок 

торгівлі «Рязань». 

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 25.02.2016, яка 

залишена без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 

04.04.2016, затверджено мирову угоду від 08.02.2016, укладену між кредиторами 

ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» та боржником ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань», 

провадження у справі припинено. Відповідно до п. 2.7 мирової угоди виконання 

зобов’язань перед кредиторами четвертої черги, згідно з реєстром вимог кредиторів, 

приймає на себе інвестор – ТОВ «Рязань-Інвест». На виконання умов мирової угоди 

та на підставі ухвали Господарського суду Чернівецької області від 25.02.2016 право 

власності на об’єкт незавершеного будівництва за Адресою_1 зареєстровано за ТОВ 

«Рязань-Інвест». 
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Між ТОВ «Рязань-Інвест» (продавець) та ТОВ «Черновіц-Плаза» (покупець) 

29.02.2016 укладено договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва з 

відстроченням платежу, який посвідчений приватним нотаріусом Чернівецького 

міського нотаріального округу Іщенко А. В. та зареєстрований у реєстрі за № 587. 

10 березня 2016 року між ТОВ «Черновіц Плаза» та ПАТ «Діамантбанк» укладено 

та зареєстровано договір іпотеки № 692, предметом іпотеки якого є незавершене 

будівництво готовністю 83 %, яке розташоване за Адресою_1. На підставі 

зазначеного договору було зареєстровано обтяження у вигляді заборони відчуження 

вказаного майна без згоди ПАТ «Діамантбанк». Відповідно до п. 1.1 договору купівлі-

продажу продавець передає майно у власність покупця, а покупець зобов’язується 

прийняти майно і сплатити за нього погоджену грошову суму. 

Суди також установили, що субінвестори, які були залучені ТОВ «Рязань-

Інвест» під час дії інвестиційного договору, який раніше, під час процедури санації, 

укладався між ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» та ТОВ «Рязань-Інвест», погодилися 

на пропозицію ТОВ «Рязань-Інвест» та ТОВ «Черновіц Плаза» і переуклали 

субінвестиційні договори з ТОВ «Черновіц Плаза», яке взяло на себе зобов’язання 

здійснити добудову об’єкта та передати визначені договорами площі в об’єкті 

субінвесторам. 

Обґрунтовуючи позовні вимоги, Особа_1 вказувала, що внаслідок укладення з 

ТОВ «Рязань-Інвест» договору на завершення реконструкції об’єкта в порядку 

дольової участі від 23.12.2013 вона набула майнові права на нежитлове приміщення 

комерційного призначення орієнтованою площею 32,77 м2 на першому поверсі під 

порядковим номером приміщення 3/12 за Адресою_1. 

Встановлено, що ТОВ «Рязань-Інвест» не виконало весь комплекс 

організаційних робіт, матеріальних активів, будівельно-монтажних робіт, що 

необхідні для завершення реконструкції та введення в експлуатацію об’єкта згідно з 

належно погодженою проєктною документацією на реконструкцію об’єкта. Згідно з 

інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «Рязань-Інвест» перебуває в стані 

припинення з 01.02.2016. 
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Заочним рішенням Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області від 10.02.2017 у справі № 210/5483/16-ц, яке набрало 

законної сили, Особі_1 поновлено строк для подання заяви про визнання кредитором 

ТОВ «Рязань-Інвест». Обґрунтовуючи свої вимоги у справі № 210/5483/16-ц як 

кредитора ТОВ «Рязань-Інвест», Особа_1 вказувала на невиконання цим 

товариством зобов’язань за договором на завершення реконструкції об’єкта в 

порядку дольової участі від 23.12.2013. Водночас, суди дійшли правильного 

висновку, що порушене право Особа_1 не може бути поновлене шляхом визнання 

оскаржуваного договору купівлі-продажу недійсним. 

Встановлено, що за спірним договором ТОВ «Рязань-Інвест» відчужило об’єкт 

незавершеного будівництва, відсоток готовності якого становив 83 %, за Адресою_1. 

Отже, на час вчинення оспорюваного правочину об’єкт будівництва за Адресою_1 не 

був завершений, відповідно Особа_1 не набула права власності на нежитлове 

приміщення комерційного призначення орієнтованою запроєктованою площею 32,77 

м2. 

Отже, позивач отримав лише право на набуття права власності, а не саме право 

власності на нерухоме майно, тобто права власності на спірне нерухоме майно у 

нього в установленому законом порядку не виникло. 

Крім того, заперечуючи проти вимог позовної заяви, ТОВ «Черновіц Плаза» 

вказувало, що позивач не надала належних доказів сплати коштів за спірне майно у 

розмірі 79 695 дол. США, а на час укладення спірного правочину була чинною мирова 

угода, на підставі якої ТОВ «Рязань-Інвест» набуло право власності на об’єкт 

незавершеного будівництва, відсоток готовності якого становить 83 %, яке 

знаходиться за Адресою_1. Отже, ТОВ «Рязань-Інвест» було власником 

вищевказаного нерухомого майна, тому у визначений законом спосіб відчужило його 

ТОВ «Черновіц Плаза». Позивачем не доведено, що сторони спірного правочину 

порушили вимоги, встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою ЦК 

України, а тому відсутні підстави для визнання правочину купівлі-продажу недійсним 

[193]. 

Питання регулювання пайової участі інвесторів у будівництві надалі 

залишається актуальним. У 2011 р. були внесені зміни до законодавства у сфері 
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містобудівної діяльності, згідно з якими органи місцевого самоврядування не 

мають права вимагати від замовників будівництва надання будь-яких послуг, у 

тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачу матеріальних або 

нематеріальних актів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому 

числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту, а також установлювати будь-які додаткові обов’язкові 

платежі (відрахування), які не передбачені законодавством з питань 

оподаткування, під час будівництва об’єктів. 

Зазначені зміни до законодавства при введенні в експлуатацію житлових 

будинків фактично унеможливили надходження до органів місцевого 

самоврядування житлових площ для задоволення потреб громадян у соціальному 

житлі, значно скоротили надходження пайових внесків забудовників 

будівництва на створення соціальної інфраструктури. 

У публічно-правовому аспекті імперативна заборона такої пайової участі 

не сприяє розвитку соціально-житлової інфраструктури. Але це не є перешкодою 

для договірного регулювання пайової участі забудовників та органів місцевого 

самоврядування в інвестиційному процесі в сфері будівництва. 

Органи місцевого самоврядування та державні органи є суб’єктами 

інвестиційного процесу в будівництві в площині публічно-правових відносин. 

Вони надають дозвільні документи на земельну ділянку, на якій зводиться об’єкт 

будівництва; дозвіл (декларацію) на будівництво, погоджують технічні умови та 

рішення за проєктами на мережі електро-, водо-, газопостачання; здійснюють 

контроль за тим, щоб забудовник мав дозвільні документи, будівельну ліцензію, 

декларацію про початок будівельних робіт, дозвіл на виконання робіт 

підвищеної небезпеки. 

Будівництво повинно відбуватися відповідно до генерального плану 

розвитку територій. Йому передують громадські слухання, експертиза і 

затвердження місцевим органом територіального самоврядування. План 

забудови визначає, що можна будувати на відповідній території, в якій кількості, 
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наявність інфраструктури. Без зазначених передумов неможливо пізніше ввести 

об’єкт в експлуатацію та під’єднати системи електро-, енерго-, водопостачання. 

Органи державної влади і територіального самоврядування мають 

безперечно імперативно-публічні важелі впливу на суб’єктів інвестиційного 

процесу в будівництві. Однак у сучасних умовах переходу до ринкової економіки 

необхідно розвивати приватні аспекти участі органів держави та місцевого 

самоврядування в договірних відносинах у сфері житлового будівництва, в тому 

числі на пайових засадах. 

Застосування відповідних правових засобів та режимів 

(загальнодозвільного та спеціально-дозвільного) дають підстави стверджувати, 

що правове регулювання не може й надалі бути винятково державним 

(зовнішнім). Зовнішнє (імперативне) регулювання має бути доповнено 

внутрішнім регулюванням (саморегулюванням), а існуючий його механізм 

потребує певних реформувань, пов’язаних як зі змінами характеру самого 

регулювання, так і місцем договору в ньому [328, с. 44]. 

Використання публічно-імперативних засобів регулювання 

інвестиційного процесу в будівництві сьогодні є недостатнім для досягнення 

ефективного результату в сфері будівництва. Поширеними стали випадки 

залучення управителем (забудовником) інвестиційних коштів пайовиків на 

фінансування будівництва житла до одержання дозвільних документів, 

передбачених законодавством, до початку будівництва житлового комплексу. 

Прикладом є загальновідома справа пайовиків «Еліта Центр», які 

звернулися з адміністративним позовом до Київської міської державної 

адміністрації про визнання бездіяльності неправомірною та зобов’язання 

вчинити певні дії. Київський апеляційний адміністративний суд установив, що 

генеральний підрядник розпочав будівництво житлового будинку на підставі 

ліцензії, виданої Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю 

Київської міської державної адміністрації. Додаток до цієї ліцензії надавав право 

спорудження малоповерхових бетонних та залізобетонних монолітних 

конструкцій будівель і споруд. Будівництво 24-поверхового будинку, 
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призначеного для житлового використання, не було передбачено ліцензією. В 

ході судового розгляду з’ясувалося, що на момент початку будівництва не було 

затверджено проєктно-кошторисної документації. Матеріалами справи 

підтвердилося, що генпідрядник півтора року провадив фактично самовільне 

будівництво. Крім цього, забудовник не отримав дозволу на виконання 

будівельних робіт [208]. 

Коментована справа є підтвердженням тези, що ефективність механізму 

правового регулювання інвестиційного процесу в будівництві не завжди можна 

досягти винятково імперативними методами публічного впливу на учасників 

інвестиційної діяльності. 

Публічно-правові засади регулювання інвестиційної діяльності в 

будівництві необхідно поєднувати з приватною заінтересованістю 

територіальних громад у межах договорів пайової участі в інвестиційних 

проєктах. Пайовим внеском відповідних територіальних громад могли би бути, 

крім коштів місцевого бюджету або державних субвенцій, земельні ділянки та 

інші майнові права. 

Диспозитивний метод регулювання договірних правовідносин дозволяє 

сторонам відступити від загальної норми і врегулювати порядок виконання 

договору на власний розсуд, що зумовлює наявність у цивільному законодавстві 

великої кількості відносно визначених норм, які за своєю природою належать до 

диспозитивних. Диспозитивні норми призначені для встановлення їх змісту 

судом у разі виникнення спору і підлягають застосуванню, коли законодавчий 

припис явно не відповідає тому правовідношенню, що склалося між сторонами 

[321, с. 21]. 

Участь в інвестиційному процесі органів державної влади та 

територіального самоврядування (окрім фізичних та юридичних осіб) на засадах 

пайової участі повинна ґрунтуватися на таких принципах: а) майнової 

відокремленості сторін пайового договору; б) наявності господарської 

компетенції для участі в структурі пайових договорів у будівництві; в) 
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самостійної майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

договірних зобов’язань. 

Необхідною умовою ефективного регулювання сфери спільного 

інвестування в будівництві і реалізації інвестиційних проєктів є формування 

оптимального механізму пайової інвестиційної діяльності зі залученням як 

приватних, так і бюджетних фінансових ресурсів. Оскільки законодавством 

недостатньо чітко визначена відповідальність державних регуляторів за 

ефективність їхніх дій або бездіяльність, потрібно впроваджувати систему 

договірної правової участі в інвестиційних проєктах. Проблема співвідношення 

ринкового регулювання сфери спільного пайового інвестування має 

вирішуватися на засадах поєднання приватних та імперативних чинників. 

Однією з перших форм пайової участі в будівництві, які залишаються 

актуальними і сьогодні, є кооперативні. Відповідно до Закону України «Про 

кооперацію» кооператив є юридичною особою, утвореною фізичними та/або 

юридичними особами, які добровільно об’єдналися для ведення спільної 

господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, 

соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. 

Загальне визначення кооперативу конкретизується в положеннях 

законодавства, яке регулює окремі види кооперативів. Серед них житлово-

будівельний, який створюється на основі договору між інвесторами – 

пайовиками, про пайову участь у кооперативі. В Правилах утримання житлових 

будинків і прибудинкових територій міститься таке визначення житлово-

будівельного кооперативу – це юридична особа, утворена фізичними і/або 

юридичними особами, які добровільно об’єдналися на підставі їхніх майнових 

внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) 

і подальшої їх експлуатації [210]. 

Житлові та житлово-будівельні кооперативи є особливою формою 

самоорганізації членів кооперативу, на відміну від інших організаційно-

правових форм, що передбачає приватне утримання багатоквартирних жилих 

будинків. Відмінність полягає в тому, що метою ЖБК є забезпечення членів 
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кооперативу житлом, якого вони потребують, а отже, після завершення 

будівництва для обслуговування і управління жилим будинком і прилеглою 

територією може бути створено житловий кооператив [148, с. 125]. 

Зокрема, Д. Д. Позова розглядає ЖБК як вид споживчого кооперативу [179, 

с. 15–16], В. І. Борисова та В. П. Янишен – як обслуговуючий [18, с. 15]. М. К. 

Галянтич акцентує на тому, що такі кооперативи є особливими формами 

непідприємницьких товариств, метою яких у житловій сфері є задоволення не 

лише житлових, а й економічних, соціальних та інших потреб членів 

кооперативу завдяки поєднанню їхніх особистих і колективних інтересів, поділу 

між ними ризиків, витрат і доходів на основі самоорганізації, самоуправління та 

самоконтролю за використанням житлового фонду [38, с. 120]. 

Цікаву думку висловила О. П. Ковальова. ЖБК є особливим учасником 

господарської діяльності у сфері будівництва житла, діє як квазісуб’єкт 

господарської діяльності з боку як замовника, так і підрядника, не може 

належати до жодного з видів кооперативів [104, с. 117]. 

Між ЖБК та інвесторами-пайовиками, укладається договір про пайову 

участь у кооперативі. Інвестор вносить пай, який відповідає вартості інвестицій, 

необхідних для придбання у власність у майбутньому квартири після завершення 

будівництва та введення будинку в експлуатацію. 

Між ЖБК та інвестором (асоційованим пайовиком) укладається договір 

про пайову участь у кооперативі, відповідно до якого пайовик вносить у 

кооператив пай у грошовій або майновій формі для отримання квартири у 

власність після введення житлового будинку в експлуатацію. Розмір паю 

відповідає сумі інвестицій у придбання квартири. 

Договори між ЖБК та інвестором – асоційованим пайовиком, мають 

інвестиційний характер незважаючи на те, що джерелами регулювання відносин, 

які виникають на основі цих договорів, є різні спеціальні акти законодавства. 

Отже, договори, на підставі яких відбувається придбання у власність 

об’єкта житлової нерухомості, мають інвестиційний характер, а особа, яка 

вкладає кошти, є інвестором. Відмінності в термінологічному апараті залежать 
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від форми інвестиційної діяльності. Доцільно уніфікувати поняттєвий апарат у 

сфері будівництва житла, встановлюючи однакові гарантії захисту прав 

інвесторів у зазначеній царині відносин. 

Це сприятиме упорядкуванню інвестиційних відносин у будівництві. Адже 

між ЖБК та інвестором – асоційованим пайовиком, укладається договір про 

пайову участь у кооперативі, відповідно до якого пайовик вносить у кооператив 

пай у грошовій або майновій формі для отримання квартири у власність. Розмір 

паю відповідає сумі інвестицій у придбання квартири. Член ЖБК фактично 

здійснює інвестиційну діяльність шляхом внесення грошового паю в кооператив, 

з яким він перебуває у договірних відносинах, а останній передає інвестору 

квартиру у власність. 

Отже, ЖБК як суб’єкт правовідносин виконує певною мірою 

посередницькі функції. На практиці доволі часто договори участі в ЖБК містять 

умови про передачу квартири члену кооперативу безпосередньо, без оформлення 

навіть права власності на сам кооператив. Тобто відбувається пряма передача 

майна від забудовника інвесторові після введення об’єкта будівництва в 

експлуатацію. При цьому первинним власником житла стає інвестор – член 

кооперативу, а не сам кооператив. Так, за умовами договору про спільну пайову 

участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку із ЖБК «Нова Ера-

108» (забудовник), останній мав право залучати грошові кошти та інше майно 

юридичних і фізичних осіб для будівництва житлового будинку, не порушуючи 

при цьому прав пайовиків. Після закінчення будівництва об’єкта передавав 

квартиру пайовику за актом прийому-передачі, а пайовик зобов’язувався внести 

пайовий внесок на будівництво квартири в розмірі та порядку, передбаченому 

договором, і набував належну йому частку в будівництві у вигляді квартири на 

основі акту прийому-передачі [64]. 

Такі договори не відповідають суті правових відносин між ЖБК та його 

членами. Забудовники за допомогою використання такої договірної конструкції 

порушують норми Закону України «Про інвестиційну діяльність», які 

забороняють здійснювати інвестування в об’єкти житлової забудови з 
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використанням недержавних коштів, залучених від фізичних осіб способами 

іншими, ніж установлені законом. Фактично під виглядом участі в ЖБК 

укладено договір із забудовником. 

До внесення змін до Закону України «Про кооперацію» та затвердження 

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень суди 

визнавали недійсними такі договори з посиланням на порушення ч. 3 ст. 4 Закону 

України «Про інвестиційну діяльність», а також близькі до них за змістом 

договори про пайову участь у будівництві житла. При цьому, згідно зі судовою 

практикою суди розглядали договори про пайову участь у будівництві як удавані 

правочини. До відносин сторін у цьому випадку застосовували норми, що 

регулюють той правочин, який дійсно сторони мали на увазі, а саме – 

інвестиційний договір [14]. 

Питання розмежування договірних форм, які опосередковують 

інвестиційну діяльність від інших видів договорів, має важливе значення для 

захисту прав інвесторів у будівництві. До сплати членом кооперативу 

визначеного договором внеску власником як квартири, так і багатоквартирного 

будинку в цілому є ЖБК. Оскільки інвесторів, які беруть участь у кооперативі, 

долучають до складу асоційованих членів, то вони відповідно до законодавства 

про кооперацію не беруть участь в управлінні справами такого кооперативу і не 

впливають на ухвалення рішень, пов’язаних із розпорядженням майном. 

Найвищим органом управління ЖБК є загальні збори і правління, які можуть без 

згоди інвестора прийняти рішення, що суперечить його інтересам. 

Зокрема, непоодинокими є випадки подвійного продажу квартир, оскільки 

їх облік ЖБК веде самостійно. Тому можливий варіант, коли одну і ту ж квартиру 

продають різним особам. 

Така ситуація описана в постанові Верховного Суду від 02.10.2019 № 

520/7188/15-ц. У травні 2015 року Особа_1 звернулася до суду з позовом до 

житлово-будівельного товариства «Промінь» (далі – ЖБТ «Промінь), житлово-

будівельного товариства «Прогрес-3», управління капітального будівництва 
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Одеської міської ради про визнання майнових прав на об’єкт інвестування та 

зобов’язання щодо виконання інвестиційного договору. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 07.10.2003 між нею та ЖБТ «Промінь» 

був укладений договір № 088 на інвестування будівництва житлового будинку за 

Адресою_1, за рахунок коштів населення. 08.07.2010 до цього договору було 

укладено додаткову угоду, відповідно до якої п. 2.1.5 договору викладено у такій 

редакції: «протягом 30 днів після здачі об’єкта в експлуатацію підготувати і видати 

документи на право власності, що свідчать про передачу забудовникові 

однокімнатної квартири загальною площею 40,79 м2». Вказала, що свої зобов’язання 

вона виконала у повному обсязі. 

Посилаючись на зазначені обставини, позивачка просила суд визнати за нею 

майнові права на об’єкт інвестування у вигляді однокімнатної квартири та 

зобов’язати ЖБТ «Промінь» виконати інвестиційний договір від 07.10.2003 та 

додаткову угоду від 08.10.2010, укладені з Особою_5, що діяла в інтересах Особи_1, 

і після введення будинку в експлуатацію передати у власність Особі_1 однокімнатну 

квартиру. 

Заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси від 25.12.2015 позов 

задоволено частково. Визнано за Особою_1 майнові права на об’єкт інвестування у 

вигляді однокімнатної квартири. Зобов’язано ЖБТ «Промінь» виконати 

інвестиційний договір від 07.10.2003 та додаткову угоду від 08.07.2010, укладені з 

Особою_5 в інтересах Особи_1, та після введення багатоповерхового будинку в 

експлуатацію передати у власність Особі_1 однокімнатну квартиру. В іншій частині 

позову відмовлено. Вирішено питання про розподіл судових витрат. 

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивач є належним 

інвестором відповідно до частини п’ятої ст. 7 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність», а тому має належно володіти, користуватися і розпоряджатися 

об’єктом та результатами інвестицій у вигляді однокімнатної квартири, яка як об’єкт 

будівництва дійсно знаходиться за наведеною адресою та має вказані індивідуально 

визначені властивості. 

Постановою Апеляційного суду Одеської області від 06.12.2018 апеляційну 

скаргу представника Особи_3 – Особи_4, задоволено, рішення суду першої інстанції 
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скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову. Вирішено 

питання про розподіл судових витрат. Постанова суду апеляційної інстанції 

мотивована тим, що справу розглядав суд першої інстанції без участі Особи_6, яка 

на момент розгляду справи була власником спірної квартири, та Особи_3, який наразі 

є власником квартири. На думку суду апеляційної інстанції, рішення суду першої 

інстанції було ухвалено з порушенням процесуального законодавства, оскільки 

ухвалене без залучення усіх осіб, прав та охоронюваних законом інтересів яких воно 

стосується, у зв’язку з чим підлягає скасуванню. 

У касаційній скарзі представник Особи_1 – Особа_2, просить скасувати 

постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої 

інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції 

норм матеріального права і порушення норм процесуального права. Касаційна скарга 

мотивована тим, що на час розгляду справи позивачу не було відомо про існування 

договору про пайову участь у будівництві житла між ЖБТ «Промінь» та Особою_6, 

а тому вона не була залучена до участі у справі. Особа_3 став власником спірної 

квартири 19.07.2017.  

Отже, існував спір щодо права на спірну квартиру, однак Особа_6, за якою 

було зареєстровано право власності на квартиру, не була залучена до участі у справі. 

Крім того, співвідповідачем у цій справі має виступати Особа_3, який став власником 

спірної квартири на підставі договору купівлі-продажу від 19.07.2017. 

Колегія суддів погодилася з висновками апеляційного суду, оскільки суд 

апеляційної інстанції правильно застосував до правовідносин сторін норми 

процесуального права та дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав 

для задоволення позовних вимог у зв’язку з участю у справі не всіх належних 

відповідачів. Апеляційний суд був позбавлений можливості на стадії перегляду 

справи в апеляційному порядку вирішити питання про залучення співвідповідачів. 

Позивачка не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом за захистом своїх 

прав, визначивши належний склад учасників та заявивши відповідні вимоги до 

належних співвідповідачів [192]. 

ЖБК як самостійна юридична особа може залучати кредитні кошти для 

фінансування спорудження будинку. У разі неспроможності вчасно повернути 



107 
 
кредит ЖБК несе відповідальність належним йому майном. Банк може звернути 

стягнення за кредитним та іпотечним договорами на об’єкт інвестування. 

Тож, окрім способів залучення недержавних коштів на фінансування 

будівництва, передбачених Законом України «Про інвестиційну діяльність», 

застосовується ще один механізм – шляхом укладення договорів про пайову 

участь у будівництві з житлово-будівельними кооперативами. Однак здійснення 

інвестицій у будівництво житла зазначеним способом має значні ризики, 

оскільки відносини складаються між інвестором та ЖБК. А останній укладає 

договір безпосередньо зі забудовником. Відповідно інвестор не має правового 

впливу безпосередньо на забудовника. Тому права та інтереси інвесторів часто 

порушуються. Необхідно усунути складну структуру договірних відносин за 

участю ЖБК, що сприятиме захисту прав та інтересів інвесторів. 

Становить інтерес правова природа відносин з управління та членських 

майнових відносин у ЖБК. Членські майнові правовідносини охоплюють як 

зобов’язальні, так і речові відносини. Відносини з приводу сплати паю членом 

кооперативу та надання йому квартири є двостороннім зобов’язанням: обов’язку 

члена ЖБК сплатити пай кореспондує право вимоги кооперативу щодо його 

виконання і виключення з кооперативу у разі невиконання, а обов’язку ЖБК 

передати в користування (при повній виплаті паю – у власність) квартиру, 

враховуючи розмір паю, відповідає право члена кооперативу вимагати надання 

квартири чи виплати вартості належного йому паю у разі виходу або виключення 

з кооперативу. Тому Д. Д. Позова звертає увагу на необхідність розмежування 

відносин щодо надання квартири і відносин щодо її використання: перші мають 

зобов’язальний характер, а другі – обмежено речовий [179, с. 11]. 

Аналіз законодавчих положень свідчить, що член житлового кооперативу 

(пайовик) має право на свій внесок (пай), що є фактично інвестицією в об’єкт 

будівництва. Але право власності на квартиру він отримає після внесення суми, 

яка відповідає вартості квартири. 

Законодавець у ст. 384 ЦК України використовує термін «викуп квартири 

членом ЖБК». Названий термін не зовсім відповідає суті інвестиційних відносин 
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пайової участі в ЖБК. Інвестувавши вартість квартири, пайовик має майнове 

право вимоги до ЖБК щодо передачі квартири у власність. Термін «викуп 

квартири» асоціюється з цивільно-правовими договорами купівлі-продажу або 

оренди житла з викупом. Натомість правова природа інвестиційних договорів 

відмінна. Інвестиційні договори є формою залучення коштів для вкладення в 

об’єкт інвестиційної діяльності, що пов’язано з певним ризиком. У такому разі 

необхідно визначитися з правовою підставою виникнення права власності в 

інвестора на об’єкт будівництва – квартиру. Тим більше, що законодавством 

право власності на об’єкт нерухомості пов’язується з його державною 

реєстрацією. 

Складається парадоксальна ситуація, коли інвестор сплачує повністю 

інвестиційний внесок, який відповідає вартості квартири в ЖБК, а первинним 

власником вважається сам кооператив. Після введення будинку в експлуатацію 

квартиру набуває інвестор у власність. 

Викуп як правова підстава набуття права власності інвестором може 

відбутися тоді, коли пайовик вніс останній внесок після введення будинку в 

експлуатацію. Інвестиційний договір разом із підтверджуючим документом про 

сплату повної вартості квартири, виданим органом управління ЖБК, повинен 

бути підставою набуття права власності та його державної реєстрації [298, с. 38-

39]. Відповідно необхідно змінити редакцію ч. 2 та 3 ст. 384 ЦК України, 

об’єднавши їх та виклавши в такій редакції: «Член житлово-будівельного 

житлового кооперативу має право володіння, користування, а за згодою 

кооперативу – розпорядження квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, 

а після сплати повної вартості набуває право власності на неї». 

Така зміна забезпечуватиме більш ефективно права члена ЖБК. Адже 

інвестори, які беруть участь у житлово-будівельному (житловому) кооперативі, 

не беруть участі в управлінні справами кооперативу, реалізуючи свої 

повноваження через органи управління останнього. Збори членів кооперативу, 

за наявності кворуму, можуть відбуватися без участі асоційованого члена 

кооперативу та ухвалювати рішення щодо доплат до вартості вимірної одиниці 
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відповідної квартири, передання в іпотеку незавершеного будівництва для 

отримання кредиту тощо. Одним із порушень майнових прав інвесторів-

пайовиків ЖБК, є продаж квартири іншій особі без відома інвестора, 

посилаючись на несвоєчасну сплату пайових внесків. Тому «прив’язка» сплати 

повної вартості квартири в ЖБК до набуття її у власність буде ще однією умовою 

забезпечення прав та інтересів інвестора від можливих порушень. 

За умовами договору про пайову участь у ЖБК інвестор зобов’язується 

внести майновий внесок у вигляді грошових коштів, а інша сторона 

зобов’язується передати пайовику (інвестору) обумовлену договором кількість 

житлової площі квартири пропорційно до розміру внесеного паю. 

Цей договір за своєю правовою природою є інвестиційним. Хоча ЖБК як 

юридична особа – сторона договору, не є виконавцем будівельних робіт. ЖБК 

укладає підрядний договір з безпосереднім виконавцем робіт. Але це не впливає 

на інвестиційний характер відносин сторін. 

Як зазначає М. В. Скаржинський, під договором інвестування в 

будівництві житла на умовах дольової участі потрібно розуміти договір, за яким 

інвестор (довіритель, замовник) зобов’язується передати грошові кошти в оплату 

фактичної вартості будівництва житла, а виконавець (повірений) приймає на себе 

функції замовника будівництва певного об’єкта нерухомості і кошти інвестора зі 

зобов’язанням передати останньому у власність обумовлене договором житло 

(квартири) на умовах цього договору, тобто протягом визначеного строку по 

закінченні будівництва і здачі будинку в експлуатацію [333, с. 135]. 

Відносини між інвестором (членом ЖБК), кооперативом і підрядником 

(виконавцем) будівельних робіт мають складну структуру. Однак, незважаючи 

на різні найменування договорів між названими особами, вони мають ознаки 

інвестиційних договорів. На цю особливість звертає увагу В. А. Січевлюк, 

наголошуючи, що інвестиційний договір на будівництво житла є різновидом 

інвестиційного договору, який має специфічний об’єкт, предмет, особливий 

суб’єктний склад, специфічний порядок та строк дії договору. Враховуючи 

особливості, притаманні інвестиційним відносинам, автор обґрунтовує таке 
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поняття інвестиційного договору на будівництво житла – це цивільний договір, 

на підставі якого одна сторона – інвестор, зобов’язується передати інвестиції 

реципієнту та прийняти у власність житло, а інша сторона, реципієнт, 

зобов’язується прийняти, використати або скерувати інвестиції на будівництво 

житла та передати інвестору документи, необхідні для реєстрації ним права 

власності [332, с. 7]. 

Хоча зазначений автор фокусує зміст поняття на інвестиційному договорі 

в сфері будівництва житла, але спільні характеристики коментованого договору 

властиві договірним формам, що опосередковують будівництво об’єктів 

нежитлового призначення. Для інвестиційних договорів у житловому 

будівництві характерна складна структура договірних відносин, яку схематично 

можна зобразити так: інвестор – структура, якій передаються інвестиційні кошти 

– підрядник. 

Основною підставою виокремлення інвестиційного договору в особливий 

договірний вид є інвестиційна мета, яка охоплює реалізацію інвестиційного 

проєкту та визначає спрямованість договірного зобов’язання [95, с. 10]. 

Про необхідність відмежування цивільно-правових договорів підрядного 

типу та інвестиційного характеру свідчить такий приклад: 20.05.2014 між 

приватним підприємством «Вихід-2» та Особою_1 був укладений договір 

підряду, відповідно до якого відповідач (Особа_1) взяв зобов’язання виконати 

роботи з монтажу 9-ти теплиць, будівництва гостьового будинку, будівництва 

ангару для сільгосптехніки, будівництва промислового холодильника та інші. 

Загальна вартість робіт за Договором становить 426 000 грн. Однак пізніше 

позивач (ПП «Вихід-2») вимагав визнати договір підряду недійсним, 

посилаючись на те, що підрядник не є суб’єктом підприємницької діяльності, а 

тому він не мав права підписувати договір підряду та виконувати роботу з 

монтажу та будівництва без реєстрації та отримання відповідних дозволів для 

здійснення будівельних робіт. Суд вирішив, що відсутність у підрядника статусу 

суб’єкта підприємницької діяльності не впливає на дійсність спірного договору 

[312]. 
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Не вдаючись до детального аналізу справ, потрібно акцентувати увагу на 

правовій природі відносин між сторонами. Водночас актуальним залишається 

питання відмежування цивільно-правових договорів від інвестиційних договорів 

у будівництві. Так, Д. В. Задихайло заперечує інвестиційний характер певних 

договорів на підставі того, що вони передбачають не вкладення, капіталізацію 

цінностей у процес виробництва, а придбання певних благ [77, с. 6]. 

Підрядні договори опосередковують відносини з виконання робіт, які 

мають найбільшу питому вагу в інвестиційній діяльності. Така специфіка як у 

становищі самих учасників інвестиційної діяльності, так і виконанні ними своїх 

основних виробничих функцій не може не відобразитися на формуванні 

договірних зв’язків між ними. Важливі завдання регулювання договірними 

відносинами взаємодії між учасниками полягає в тому, щоб забезпечити у 

кожного з них зацікавленість в остаточному результаті, який би був достатнім 

для забезпечення належної якості виконуваних ними робіт [131, с. 48–49]. 

Поняття договору будівельного підряду міститься в ч. 1 ст. 875 ЦК 

України, згідно з якою підрядник зобов’язується збудувати і здати у 

встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до 

проєктно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати 

підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену 

проєктно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на 

підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. 

Подібне визначення передбачене п. 4 Загальних умов укладення та виконання 

договорів підряду в капітальному будівництві. Загалом коментований договір є 

цивільно-правовим. Може укладатися між замовником і підрядником, який може 

залучати субпідрядників. 

Однак у структурі учасників інвестиційної діяльності з пайовою участю 

підрядні договори є правовою формою опосередкування досягнення остаточного 

результату – введення в експлуатацію будівельного об’єкта. Тому їх можна 

долучити до аналізованої групи договорів про пайову участь у будівництві, 

умови яких містять елементи договору підряду. 



112 
 

В інвестиційних відносинах договори підряду відповідають стадіям 

будівельного процесу: підготовка інвестиційного плану та проєктно-

кошторисної документації, безпосереднє виконання підрядних робіт, участь у 

прийманні інвестиційного об’єкта в експлуатацію. 

Тому договори підрядного типу поділяються на певні види. Зокрема, 

безпосередньому виконанню будівельних підрядних робіт передує етап 

підготовки проєктно-кошторисної документації в межах договору підряду на 

проведення проєктних та пошукових робіт. Предметом цього договору є 

пошукові та проєктні роботи [137, с. 175]. 

Чинне законодавство небезпідставно виокремлює договір будівельного 

підряду в самостійний договірний вид підрядного типу та містить низку 

спеціальних актів правового, технічного спрямування на загальному, 

спеціальному та окремому рівнях. В умовах ринкової економіки роль основного 

регулятора ринкових відносин у сфері капітального будівництва відведено 

договору. 

Проте цим не вичерпується його юридична характеристика. Він є 

інвестиційним, господарським, має елементи договору про приєднання стосовно 

умов проєктно-кошторисної документації, алеаторним – через наявність 

інвестиційних ризиків, ризиків матеріалів (обладнання), ризиків якості ведення 

робіт тощо. Особливостей цьому договору надає тривалість виробничого циклу, 

значні затрати, характер будівельного процесу, що здебільшого має дозвільний 

характер [371, с. 546]. 

Отже, в системі договорів, які опосередковують спорудження об’єкта 

будівництва, будівельний підряд посідає важливе місце і має інвестиційний 

характер. Власне, будь-яка організаційна форма інвестиційної діяльності в 

будівництві кінцевим етапом має договір будівельного підряду. 

Відносини в інвестиційному процесі будівництва характеризуються 

складною структурою договірних зв’язків. Певною мірою це залежить від 

кількості учасників інвестиційної діяльності та особливостей об’єкта 

будівництва. Кінцевому результату – введення об’єкта в експлуатацію, передує 
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система різних інвестиційних договорів. До них належать договірні відносини, 

які забезпечують як початок будівництва, його фінансування, так і кінцевий етап 

виконання будівельних робіт і здачу в експлуатацію інвестиційного об’єкта. 

Договір будівельного підряду укладають на спорудження нового об’єкта, 

реконструкцію або капітальний ремонт діючого, виконання окремих будівельно-

монтажних робіт. Але предмет підрядного договору відповідає загалом або в 

сукупності окремим складовим вимірного об’єкта договірних відносин, які 

виникли з участю інвестора. У межах договору будівельного підряду 

відбувається реалізація мети інвестиційного проєкту. В договорі підряду 

конкретизований об’єкт будівництва має бути тотожним з об’єктом 

інвестиційної діяльності. 

Однак, якщо для інвестора має значення лише характеристика об’єкта 

інвестиційної діяльності, який є предметом договору, то для підрядника важливе 

значення мають техніко-юридичні параметри об’єкта будівництва. Від цього 

залежить застосування будівельних норм і технічних умов, отримання дозволів 

на будівництво, дотримання стандартів будівництва. 

При цьому кошти, внесені інвестором, є основою для фінансування 

будівництва та розроблення проєктно-кошторисної документації, в яку 

закладено витрати на спорудження (реконструкцію, капітальний ремонт тощо) 

об’єкта. З вартістю будівництва пов’язують строки його завершення і передання 

зданого в експлуатацію інвестиційного об’єкта у власність інвестора. Складовою 

частиною загального терміну, передбаченого в інвестиційному договорі, можуть 

бути окремі строки (етапи) виконання будівельних робіт згідно з календарним 

графіком, який є невід’ємною частиною договору підряду. 

Виконання робіт, передбачених договором будівельного підряду, залежить 

від фінансування. Тому інвестор зобов’язаний забезпечити фінансову 

інвестиційну основу виконання цих робіт, зробивши інвестиційний внесок 

повністю або траншами відповідно до умов інвестиційного договору. 

Інвестиційний процес будівництва характерний тривалістю в часі. В 

процесі виконання будівельно-монтажних робіт з реалізації інвестиційного 
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проєкту може зрости вартість матеріалів, цін на ресурси, забезпечення якими є 

обов’язком підрядника. В такому випадку цілком природно, що підрядник 

вимагатиме перегляду договірної ціни. Тому в інвестиційному підрядному 

договорі з пайовою участю інвесторів необхідно визначитися з підставами 

можливого перегляду й уточнення вартості інвестиційного проєкту за згодою 

всіх без винятку пайовиків (інвесторів). 

Для виконання окремих будівельних спеціалізованих робіт генеральний 

підрядник може залучати субпідрядників, у відносинах з якими він виступає як 

замовник. При цьому підрядник залишається відповідальним за неналежне 

виконання ними робіт перед інвесторами [53, с. 49]. 

Інвестор (замовник), не перебуваючи у договірних відносинах з 

субпідрядниками, не має впливу на належне виконання останніми своїх 

зобов’язань шляхом застосування правових засобів. Сучасні реалії вимагають, 

щоб питання залучення субпідрядників до виконання робіт, які є предметом 

договору підряду, погоджувалися із замовником, адже у більшості випадків 

учасники підрядних відносин зацікавлені в особистому виконанні договірних 

обов’язків стороною, з якою укладено договір. Винятки зі загального правила 

щодо особистого виконання зобов’язання можуть бути установлені договором 

або законом чи випливати зі суті зобов’язання та звичаїв ділового обороту [110, 

с. 60]. 

У п. 3 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду у 

капітальному будівництві визначені сторони: замовником є сторона договору, 

яка за власним рішенням або дорученням інвестора розміщує замовлення на 

виконання робіт (будівництво об’єкта), приймає закінчені роботи (об’єкт 

будівництва) та оплачує їх. 

Підрядником є сторона договору, яка виконує та передає замовнику 

закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду. Своєю 

чергою генпідрядник може залучити до виконання спеціалізованих робіт 

субпідрядників. 



115 
 

Це засвідчує складну структуру інвестиційних зв’язків у процесі 

будівництва. Інвестор не завжди є безпосередньою стороною договору 

будівельного підряду. Відповідно не завжди володіє ефективними правовими 

важелями впливу на безпосереднього виконавця будівельних робіт. 

Оптимальнішою формою колективного інвестування з використанням 

інвестиційних елементів підрядних договорів є спільна діяльність (просте 

товариство). При цьому спільна діяльність не є самоціллю її учасників, а 

спрямована на досягнення будь-якої законної мети, зокрема на будівництво 

інвестиційного об’єкта. Це наголошено в ст. 1130 ЦК України, згідно з якою 

учасники зобов’язуються спільно діяти для досягнення певної мети, що не 

суперечить законові. Спільна діяльність може відбуватися на основі об’єднання 

вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників. 

В інвестиційному процесі будівництва найпоширенішим є договір 

простого товариства як форми спільної інвестиційної діяльності. Це зумовлено 

спільною метою, заради якої вони об’єднують матеріальні та організаційні 

чинники – будівництво і введення в експлуатацію об’єкта нерухомості. 

З цим пов’язані особливості взаємовідносин між учасниками договірних 

відносин. Майнові внески інвесторів для ведення спільних справ отримують 

правовий режим спільної часткової власності. Пропорційно до розміру 

інвестиційних вкладів між ними розподіляються можливі додаткові витрати. 

Досягнення спільної мети є визначальним чинником укладення 

коментованого договору. Водночас необхідно зазначити, що кожний із учасників 

договору простого товариства може мати власний суб’єктивний інтерес, який 

можна задовольнити у разі досягнення спільної мети. Тому потрібно розрізняти 

спільний інтерес усіх учасників (як правило, багатосторонніх договірних 

відносин) і приватний інтерес кожної сторони договору, який пов’язується з 

отриманням майнових прав на інвестиційний об’єкт будівництва або іншої 

вигоди, передбаченої договором. Але наявність відмінностей щодо суб’єктивних 

цілей окремих учасників у контексті їхньої спільної мети не впливає на правову 

природу договору простого товариства. 
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Тому не можна повністю погодитися з позицією, що не є договором 

простого товариства розповсюджений у капітальному будівництві 

багатосторонній інвестиційний контракт, за яким підрядник за завданням 

замовника здійснює будівництво житлового будинку за кошти, які надані 

громадянами-інвесторами, оскільки учасники договору переслідують різну мету. 

Підрядник за таким договором бажає отримати прибуток від виконання 

будівельних робіт. Організація-замовник хоче отримати дохід, який становить 

різницю між затратами на будівництво і ціною, за якою квартири будуть передані 

громадянам-інвесторам. Останні своєю чергою бажають отримати квартири у 

власність як результат їхніх інвестицій [371, с. 846]. 

Такий підхід до з’ясування правової природи договірних відносин з участю 

багатьох сторін може мати місце в інвестиційній сфері житлового будівництва. 

Це можна пояснити тим, що редакція ч. 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» була змінена відповідно до п. 3 Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного 

регулювання у сфері будівництва житла» [220] та п. 2 Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій» [222]. 

Відповідно до внесених змін, інвестування та фінансування будівництва об’єктів 

житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від 

фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися 

винятково через ФФБ, ФОН, інститути спільного інвестування, а також шляхом 

емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими 

відбувається шляхом передачі об’єкта житлового будівництва. Інші способи 

фінансування будівництва таких об’єктів визначено винятково законами. 

Законодавець упорядкував інвестиційні відносини в житловому 

будівництві з метою гарантування прав на житло інвесторів-учасників 

договірних відносин, визначивши в законодавчому порядку форми і способи 

інвестування. Інвестування в об’єкти будівництва виробничого характеру 

можуть відбуватися в межах договорів про спільну діяльність. 
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Правова мета договору про спільну діяльність (простого товариства) 

полягає в досягненні цілей шляхом об’єднання вкладів та спільних дій учасників 

договірних відносин. Учасником (стороною) договору простого товариства може 

бути підрядна організація, яка зацікавлена в досягненні певного спільного для 

всіх учасників результату: отримання майнових прав на виробничі приміщення, 

користування об’єктами інфраструктури, спорудженими на засадах спільної 

інвестиційної діяльності тощо. Особливістю цих договорів є спільний інтерес 

усіх учасників, які об’єднують вклади, а зі сторони підрядника таким внеском 

може бути виконання робіт у відповідній вартісній оцінці [293, с. 48]. 

Договори про спільну діяльність (простого товариства) мають схожі 

ознаки з іншими договорами, в тому числі інвестиційними. Мета простого 

товариства є істотною умовою. Тому договір простого товариства може бути 

укладений не лише для отримання прибутку, а й для досягнення конкретної мети 

– об’єднання фінансових коштів та знань для створення житлового об’єкта. При 

цьому, законодавець не обмежує учасників договору простого товариства у 

виборі мети. Змістом договору визначається його предмет і конкретизуються 

права та обов’язки сторін і розмір коштів, інвестованих в об’єкт будівництва. 

У літературі обговорено позицію щодо розмежування договорів про 

пайову участь у будівництві. Головним критерієм при цьому має бути, на думку 

Г. В. Юровської, наявність чи відсутність спільної мети. За відсутності спільної 

мети у всіх учасників договір про пайову участь у будівництві не може вважатися 

договором простого товариства і при його регулюванні не можуть 

застосовуватися норми, закріплені в главі 77 ЦК України [387, с. 11]. 

Договірні форми залучення інвестицій на засадах пайової участі в сфері 

будівництва житла урізноманітнюються. Поряд із традиційними інвестиційними 

договорами, які опосередковують відносини з будівництва житла, з’являються 

нові. Серед них договір фінансового лізингу. Останній передбачений у ЦК та ГК 

України як самостійний вид договірних відносин, який дозволяє після сплати 

фінансових платежів отримати у власність предмет договору. 
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Фінансовий лізинг використовують як засіб придбання житла в 

інвестиційній сфері будівництва житла. Зокрема, згідно з програмою 

Міністерства внутрішніх справ України зі забезпечення житлом поліцейських і 

рятувальників на умовах пільгового фінансового лізингу платіж розподілено так: 

за рахунок держави буде компенсовано обслуговування договору лізингу (100 

%) та частину лізингових платежів (до 40 %) [241]. Сума компенсації залежатиме 

від стажу роботи і складу родини. Лізинг дає змогу швидко забезпечити житлом, 

залучити додаткові ресурси, а перші бюджетні асигнування використовувати як 

перший внесок і співфінансування від держави, щоб охопити більшу кількість 

людей [136, с. 2]. 

Інвестори мають право вибору непоіменованого договору для регулювання 

відносин у сфері будівництва. Обираючи такий договір, учасники інвестиційних 

відносин можуть на власний розсуд обирати тип, вид, підвид договору. Вибір 

непоіменованого договору означає розробку невідомого цивільному праву 

договору. Тому учасники цивільних відносин повинні достовірно знати, які 

положення цивільного законодавства і в якій послідовності підлягають 

застосуванню у випадку укладення ними такого договору. Тому В. О. Горєв 

пропонує до непоіменованого договору застосовувати загальні норми, що 

регулюють цивільно-правові договори. Те саме стосується змішаного договору, 

в тих випадках, коли застосування положень актів цивільного законодавства про 

договори, елементи яких містить змішаний договір, не суперечить його суті [47, 

с. 12]. 

З цією тезою не можна повністю погодитися. В інвестиційному договорі 

будівництва спільна пайова діяльність може бути комплексною, поєднуючи 

сутнісні ознаки різного типу договорів. Але це не повинно вважатися 

порушенням, якщо не суперечить чинному інвестиційному законодавству та 

договірному праву. 

Отже, можна вважати, що сформувалася правова основа залучення 

інвестицій у сферу будівництва на засадах пайової участі. Інвестори можуть 
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використовувати різні правові форми залучення їхніх коштів для фінансування 

будівництва. Але визначальною формою є договори інвестиційного характеру. 

 

2.2. Пайовий фонд як форма спільної інвестиційної діяльності в 

будівництві 

Спільна інвестиційна діяльність охоплює різні сфери господарської 

діяльності, в тому числі будівництво. Правова природа цієї діяльності 

характеризується ознакою господарської комерційної діяльності. Зміст цієї 

діяльності полягає у такому: 

а) наданні послуг щодо залучення та ефективного розміщення 

фінансових ресурсів інвесторів; 

б) особливому складі учасників відносин, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням спільної діяльності, до якої належать інститути спільного 

інвестування, інвестори, саморегульовані організації та професійні учасники 

фондового ринку; 

в) перебуваючи у сфері суспільного виробництва, що ґрунтується на 

ринкових засадах, ця діяльність спрямована на задоволення приватних інтересів 

інвесторів за умови дотримання ними певних публічних інтересів; 

г) об’єктом інвестування є, з одного боку, цінні папери інститутів 

спільного інвестування, які розміщують серед інвесторів першого рівня, а з 

іншого – об’єкти, в які вкладаються кошти, зібрані за рахунок розміщення цінних 

паперів (майно, корпоративні права та вимоги) та які входять до складу активів 

інститутів спільного інвестування; 

д) спільність мети інвестування в інвесторів і, відповідно, необхідність 

координації їхніх дій [90, с. 8]. 

Це повною мірою стосується інститутів спільного інвестування в сфері 

будівництва, діяльність яких проводиться за рахунок інвесторів з ціллю 

досягнення певної мети: створення об’єкта будівництва або отримання прибутків 

від вкладення коштів. Р. Б. Шишка наголошує, що інститути спільного 

інвестування одночасно залучають кошти первісних інвесторів як акціонерів (в 
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корпоративному інвестиційному фонді), учасників (у пайовому інвестиційному 

фонді) або довірителів (у довірчих товариствах), а також вкладають ці кошти в 

об’єкти інвестування з метою отримання прибутку та його розподілу між 

первісними інвесторами [381, с. 217]. 

Одним із поширених видів інвестування є використання пайових 

інвестиційних фондів договірного типу. Аналіз положень національного 

законодавства дає підстави виокремити особливості таких інвестиційних фондів: 

- інвестиційні фонди не мають статусу юридичної особи; 

- правовий режим інвестицій, переданих до інвестиційного фонду, 

визначається за критеріями спільної власності інвесторів; 

- правове регулювання діяльності пайових інвестиційних фондів 

договірного типу ґрунтується на засадах зобов’язального права з 

поєднанням окремих положень, властивих інституту довірчої власності. 

Провадження інвестиційної діяльності у формі інвестиційних фондів 

уперше в Україні було запроваджено Указом Президента України «Про 

інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 [251]. Під спільним 

інвестуванням в цьому Указі визначено діяльність, яка відбувалася в інтересах і 

за рахунок засновників та учасників інвестиційного фонду. Указ передбачав 

функціонування фонду у формі юридичної особи. Можливим було створення 

взаємних фондів інвестиційних компаній, які мали статус філій інвестиційних 

компаній і здійснювали спільне інвестування від її імені. 

На законодавчому рівні функціонування пайових фондів було 

врегульовано Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові 

та корпоративні інвестиційні фонди)» [255]. Цей акт установив правові межі 

діяльності пайових фондів. Зокрема, визначив поняття пайового фонду, його 

структуру, підстави і механізм створення та припинення діяльності. 

В Указі Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні 

компанії» було затверджено положення про правовий статус фінансових 

посередників, які провадили діяльність зі спільного інвестування. Хоча 

коментованим актом установлювалися форми спільного інвестування, правила 
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ведення інвестиційної діяльності, потрібно враховувати, що метою зазначеного 

підзаконного акту було забезпечення обігу приватизаційних паперів. 

Спільне інвестування з використанням інвестиційних фондів та 

інвестиційних компаній відбувалося шляхом викупу інвестиційних сертифікатів, 

які набували інвестори у власність за грошові кошти або в обмін на 

приватизаційні папери. Пізніше інвестиційні кошти вкладали в цінні папери 

інших емітентів. 

Встановлення в законодавстві правового статусу інвестиційних фондів та 

інвестиційних компаній дало змогу уникнути великої кількості власників 

державних підприємств, що створювало би проблеми при управлінні ними. 

Названі структури, як юридичні особи, дали можливість сконцентрувати 

інвестиційні кошти в руках професійного управителя, який управляв активами 

інвестиційного фонду. Однак тогочасне законодавство не передбачало засобів 

контролю за ефективністю використання інвестованих коштів. Це стало 

підставою для прийняття нормативних актів, спрямованих на удосконалення 

механізму спільного інвестування. Зокрема, 26.11.1994 було затверджено Указ 

Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на 

використання приватизаційних майнових сертифікатів» [247], яким передбачено 

розрахунки з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у разі 

їх ліквідації та реорганізації. 

Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» була вказана мета названого акту 

законодавства – залучення та ефективне розміщення фінансових ресурсів 

інвесторів. Визначено види і правовий статус інвестиційних фондів та 

інвестиційних компаній, введено поняття коштів спільного інвестування та 

пов’язаних осіб, встановлено обмеження щодо операцій компаній з управління 

активами при здійсненні нею управління та обсяги їх відповідальності. 

З прийняттям Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

врегульовано функціонування фондового ринку, у тому числі пайових фондів. 

Визначено правовий режим інвестиційних сертифікатів компанії з управління 
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активами пайового фонду, розмежовано види емісії цінних паперів інститутів 

спільного інвестування на публічне та приватне розміщення, визначено поняття 

недобросовісної емісії цінних паперів. 

Водночас потреба удосконалення механізму функціонування 

інвестиційних фондів зумовила прийняття Закону України «Про інститути 

спільного інвестування». Цим законом запроваджено кардинальні зміни в 

регламентації функціонування пайових фондів. Зокрема, визначено етапи 

створення пайових фондів, бездокументарну форму випуску інвестиційних 

сертифікатів пайового фонду, удосконалено процедуру нагляду за діяльністю 

пайового фонду. 

Законодавче визначення пайового фонду міститься в ч. 1 ст. 41 Закону 

України «Про інститути спільного інвестування», згідно з яким пайовий фонд 

визначається як сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на 

праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з 

управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її 

господарської діяльності. Це визначення має узагальнюючий характер для 

функціонування пайових фондів у різних галузях господарської діяльності. 

Стосовно сфери будівництва вказану вище дефініцію можна брати за основу для 

визначення правового режиму активів пайового фонду. 

У літературі обґрунтовано різні теорії правової природи пайового фонду. 

Так, на думку Д. Й. Клапатого, пайовий фонд – це передбачена законодавством 

форма спільного інвестування, яка полягає в залученні та об’єднанні грошових 

коштів колективних інвесторів у єдиний фонд без створення юридичної особи, 

для подальшого вкладення цих коштів в об’єкти інвестування з метою отримання 

прибутку та/або досягнення соціального ефекту [102, с. 4]. І. В. Венедіктова 

розглядає пайовий фонд як майновий комплекс [29, с. 157]. Майновий комплекс 

представляє собою пов’язаний спільною метою зв’язок окремих об’єктів, які є 

елементами єдиної структури. 

Незважаючи на те, що в літературі широко використовується термін 

майновий комплекс, у ЦК України дефінується лише поняття підприємства як 
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єдиного майнового комплексу. А. А. Герц зазначає, що однією з основних ознак 

майнового комплексу підприємства як об’єкта цивільних правовідносин є 

цілісність і єдність його елементів [39, с. 8]. 

Аналіз різноманітних поглядів щодо поняття майнового комплексу як 

об’єкта правовідносин допомагає виокремити такі ознаки: 

- до складу майнового комплексу належать кілька компонентів з різним 

правовим режимом, які становлять єдине ціле; 

- елементи майнового комплексу використовують для спільного 

цільового призначення; 

- правовий зв’язок між елементами майнового комплексу; 

- функціональний взаємозв’язок елементів майнового комплексу як 

єдиного цілого. 

Пайовий фонд є сукупністю активів, що належать учасникам фонду на 

праві спільної часткової власності. Під активами розуміють сформовану за 

рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, яка належить на праві 

спільної часткової власності інвесторам. Аналіз структури пайового фонду 

свідчить, що його не можна ототожнювати з майновим комплексом. Останній 

становить єдине ціле в розумінні використання в сукупності всіх елементів для 

певної мети. Активи пайового фонду можуть використовуватися шляхом їх 

вкладення в різноманітні об’єкти інвестиційної діяльності. 

Основою формування пайового фонду є матеріалізовані цінності, 

переважно грошові кошти, в той час як до складу майнового комплексу, 

наприклад, підприємства, входять також нематеріальні активи у вигляді гудвілу, 

прав інтелектуальної власності тощо. 

Значення має також правовий режим майна. Пайовий фонд формується за 

рахунок інвестиційних вкладів учасників, унаслідок чого їх право приватної 

власності на інвестицію трансформується у правовий режим спільної часткової 

власності. Майновий комплекс як цілісний об’єкт, що об’єднує структурні 

елементи з різною правовою природою, характеризується як моноструктура в 

цивільному обороті. 
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До складу майнового комплексу підприємства як об’єкта цивільних 

правовідносин входять права інтелектуальної власності, права користування 

ресурсами природного середовища (земельними ділянками, надрами тощо), 

гудвіл, який охоплює ділову репутацію. Податковий кодекс України [176] 

окремо виділяє нематеріальні активи як складові частини майнового комплексу 

підприємства, до яких належать перелічені вище об’єкти. 

Поряд із нематеріальними активами до складу майнового комплексу 

входять матеріальні складові. Адже майнову основу будь-якої господарської чи 

інвестиційної діяльності становлять матеріальні активи: грошові кошти, речі та 

пов’язані з ними майнові права. Сукупність матеріальних та нематеріальних 

активів складають цілісний об’єкт правовідносин. Власне, термін «комплекс» 

походить від латинського слова «complex» – зв’язок, поєднання, сполучення 

предметів чи явищ, які становлять єдине ціле. 

Стаття 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» 

передбачає, що до складу активів венчурного фонду можуть входити боргові 

зобов’язання. Такі зобов’язання можуть бути оформлені векселями, заставними, 

договорами відступлення прав вимоги, позиками та в інший спосіб, не 

заборонений законодавством. Активи венчурного фонду можуть повністю 

складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних 

паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі. При цьому, згідно з п. 3 

розділу 5 Положення про склад та структуру активів спільного інвестування, 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 10.09.2013 [240], активи венчурного фонду можуть повністю 

складатися з коштів, нерухомості, корпоративних паперів, що не допущені до 

торгів на фондовій біржі. 

Права вимоги можуть бути залучені винятково до складу активів 

венчурного фонду та лише за кредитними договорами. Залучення компанією з 

управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за 

кредитним договором відбувається шляхом укладення з банківською установою 

договору відступлення права вимоги. Предметом договору права відступлення 
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права вимоги може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка вартості 

якого проведена банківською установою з урахуванням ризиків невиконання 

боржником своїх зобов’язань. Віднесення боргових зобов’язань до активів 

інституту спільного інвестування може призвести до порушення прав та 

інтересів інвесторів і третіх осіб. 

Прикладом є справа № 369/2426/17 [313], яку розглянув Києво-

Святошинський районний суд Київської області 20.04.2017. Суть спору полягала 

в такому. На підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 23.09.2016 

між ТОВ «Бориспільміськбуд» в особі забудовника та ТОВ «Компанія з 

управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс», що 

діяла від імені та в інтересах АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» в особі покупця, 

останній придбав майнові права на квартиру № 16 в будинку № 2, четвертий 

поверх в об’єкті будівництва – житловий комплекс по вулиці Поліській у 

Дарницькому районі міста Києва. 

У подальшому на підставі договору від 02.12.2016 про відступлення прав 

та обов’язків між ТОВ «Бориспільміськбуд» в особі забудовника, ТОВ 

«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-

Фінанс», що діє від імені та в інтересах АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» в 

особі первісного покупця та Особа_1 в особі нового покупця, АТ «ЗНВКІФ 

«Княгиня Ярославна» оплатно здійснила відступлення прав та обов’язків за 

договором купівлі-продажу майнових прав від 23.09.2016. 

Серед іншого позивач – Особа_1, зазначив, що в силу того, що АТ 

«ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» є одним із видів інституту спільного 

інвестування у вигляді закритого недиверсифікованого венчурного 

корпоративного інвестиційного фонду, існують певні обмеження стосовно 

можливості операцій з активами такого товариства у вигляді права вимоги, які є 

предметом оскаржуваних договорів. Позивач уважав, що на підставі укладення 

спірних договорів АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» було залучено до складу 

своїх активів право вимоги, проте це прямо суперечить приписам розділу V 

вищеназваного Положення про склад та структуру інституту спільного 
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інвестування, яким передбачена можливість залучати до складу активів АТ 

«ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» права вимоги винятково за кредитними 

договорами, укладеними з банківською установою, а не за спірними договорами. 

Крім того, позивач наголошував, що на підставі укладених спірних договорів АТ 

«ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» було залучено до складу своїх активів право 

вимоги, проте наведене прямо суперечить приписам розділу V вищеназваного 

Положення, оскільки в цьому випадку мають місце всі ознаки договору 

факторингу, до якого застосовують положення ст. 1077 ЦК України. 

Відповідачі – ТОВ «Бориспільміськбуд» та АТ «ЗНВКІФ «Княгиня 

Ярославна», заперечуючи проти позову, вказували, що предметом договору від 

23.09.2016 є винятково майнові права на квартиру № 16 в будинку № 2 в об’єкті 

будівництва житловий комплекс по вулиці Поліській в Дарницькому районі 

міста Києва, який на час укладення договору перебував у процесі будівництва і 

не введений в експлуатацію. З огляду на це відповідачі стверджували, що 

аналізований договір не є відступленням права вимоги на нерухоме майно, а 

отже, на нього не поширюються положення ст. 657 ЦК України. 

Відповідно, на думку відповідачів, оскільки АТ «ЗНВКІФ «Княгиня 

Ярославна» є одним із видів інституту спільного інвестування у вигляді 

закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного 

фонду, на нього розповсюджують свою дію вимоги Положення про склад та 

структуру інституту спільного інвестування, що затверджене рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013. 

Проте на підставі укладених договорів АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» 

було залучено до складу своїх активів не право вимоги, як це зазначено 

позивачем, а боргове зобов’язання та кошти, що цілком відповідає як вимогам ч. 

4 ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування», так і приписам 

п. 3 розділу V названого вище Положення, які передбачають, що до складу 

активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов’язання і кошти. 

Окрім того, відповідачі зазначали, що предметом договору від 02.12.2016 

не є передача або зобов’язання передати грошові кошти в розпорядження другої 
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сторони за плату (грошові вимоги до третьої особи) і вони не є фінансовими 

установами, а отже, вищезгаданий договір не є договором факторингу в 

розумінні ст. 1077 ЦК України. 

Аналіз коментованої справи з інвестування будівництва дає можливість 

дійти таких висновків. Майновими визнано будь-які права, пов’язані з майном, 

відмінні від права власності, але є складовою частиною змісту права власності. 

В цьому випадку суд дійшов висновку, що спірний договір не може бути 

договором купівлі-продажу нерухомого майна, оскільки відповідне майно на 

момент укладення договору ще не існувало. Тому майнові права на 

нерухомість – об’єкт інвестування, не існують і їх не можна вважати речовими 

правами на чуже майно. 

З огляду на те, що об’єкт перебував у процесі будівництва і не був введений 

в експлуатацію, суд уважав, що в такому випадку відбулося передання до активів 

АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» боргового зобов’язання у вигляді грошової 

суми. При цьому суд посилався на ч. 4 ст. 48 Закону України «Про інститути 

спільного інвестування», згідно з якою до складу активів венчурного фонду 

можуть входити боргові зобов’язання. 

Законодавець часто використовує термін «борг», «боргове зобов’язання», 

«право вимоги», не розкриваючи їх змісту в контексті характеристики поняття 

майнового комплексу або зобов’язальних відносин в інвестиційній сфері. Згідно 

зі ст. 509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона 

(боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію 

(передати майно, виконати роботу, надати послугу, оплатити гроші тощо) або 

утриматися від певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов’язку. 

Отже, кредитор має право вимоги до боржника, яку можна трактувати як 

відкладену можливість отримати матеріальну вигоду в майбутньому. Але таку 

можливість не можна ототожнювати з реальними майновими активами. Адже 

боржник з об’єктивних чи суб’єктивних причин може і не задовольнити право 

вимоги кредитора [287, с. 120]. 
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У таких випадках ідеться про невиконання або неналежне виконання своїх 

зобов’язань боржником. Відповідно кредитор не отримує матеріального 

еквіваленту, який становить зміст права вимоги. Отже, право вимоги «зависає», 

внаслідок чого не відбувається збільшення активів управненої особи як 

складової частини її майна. Наведене повністю стосується активів інвестиційних 

фондів. Потенційна можливість їх збільшення за рахунок боргових зобов’язань 

може не відбутися внаслідок невиконання своїх зобов’язань боржником. 

Активами інституту спільного інвестування є сформована за рахунок 

коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових 

прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими 

актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Згідно зі ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» 

активи інституту спільного інвестування можуть складатися з коштів спільного 

інвестування, сукупності майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог, 

цінних паперів, у тому числі виражених в іноземній валюті, банківських металах 

та інших активах, передбачених законодавством. 

Водночас до складу активів венчурного фонду можуть входити боргові 

зобов’язання. Останні можуть бути оформлені векселями, заставними, 

договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений 

законодавством. На наш погляд, боргові зобов’язання не можна відносити до 

активів інституту спільного інвестування у формі інвестиційного фонду. 

Спільне інвестування має певні ознаки, які виокремлюють цю форму від 

інших. За суб’єктним складом спільне інвестування охоплює участь двох або 

більше інвесторів. В основі спільної інвестиційної діяльності лежить спільність 

мети. Остання зумовлює координацію дій учасників інвестиційної діяльності. 

Спільна інвестиційна діяльність може мати на меті отримання прибутку 

або досягнення іншого результату. В будівництві під ним розуміють отримання 

у власність основних фондів. Результатом спільної інвестиційної діяльності є 

вкладення інвестицій безпосередньо в об’єкти інвестиційної діяльності або через 

посередницькі структури, які покликані управляти переданими їм активами. 
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Вимоги до правового статусу останньої встановлено інвестиційним 

законодавством і полягають у необхідності отримання ліцензії, дотримання 

відповідної організаційно-правової форми, розміру і співвідношення активів, 

вартості майна та суми грошових активів, особливості складу активів, 

обмеження щодо залучення окремих видів інвестицій. 

Спільна інвестиційна діяльність у межах створених інвестиційних фондів 

полягає у виникненні певних прав та обов’язків у інвесторів та компаній з 

управління активами. Зміст взаємовідносин між цими суб’єктами зумовлений 

вчиненням певних дій, пов’язаних із передачею конкретного виду майна 

(грошових коштів) до інвестиційного фонду. В цьому аспекті відносини між 

інвесторами та компаніями з управління активами мають певною мірою довірчий 

характер. Цим вони подібні до фідуціарних трастових відносин. 

Однак у трасті бенефіціар не є власником трастового майна, він не має прав 

на конкретне майно (або прав у майні), переданого в траст. У пайовому 

інвестиційному фонді право приватної власності на інвестицію трансформується 

в право спільної часткової власності. Однак інвестор не має права безпосередньо 

здійснювати повноваження розпорядження своєю часткою у спільній власності. 

Проблеми здійснення та захисту інвестицій, які реалізуються через пайові 

фонди в будівництві, стали підставою для обґрунтування позиції щодо 

прийняття окремого закону, який регулював би інвестиційну діяльність без 

участі фінансових посередників. Так, С. О. Зубков пропонує ухвалити Закон 

України «Про пайову участь у будівництві», в якому врегулювати відносини між 

забудовником та інвестором, що виникають на підставі договору пайового 

будівництва: істотні умови та порядок укладення, зміни, розірвання таких 

договорів, вимоги до забудовника (наявність гарантії фінансової установи щодо 

виконання забудовником його зобов’язань, наявність на спеціальному рахунку 

забудовника не менше 30 % коштів, необхідних для будівництва нерухомого 

майна); закріплення твердої ціни об’єкта інвестування; поетапну сплату 

пайового будівництва. 
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На думку автора, це дасть можливість виключити витрати на послуги 

фінансових посередників, а також розширити способи інвестування в 

будівництві нерухомості. Участь фінансових посередників у інвестуванні 

будівництва повинна бути пов’язана лише зі здійсненням професійного 

управління коштами інвестора, контролю за будівництвом, введенням в 

експлуатацію об’єктів, а також оформленням свідоцтва про право власності на 

нерухоме майно [86, с. 15]. 

Пайові інвестиційні фонди характеризуються інколи як квазісуб’єкти 

господарювання, які мають неповну (часткову) правосуб’єктність. Не набуваючи 

статусу юридичної особи, вони виступають у господарському обороті 

відокремлено від інших суб’єктів з використанням корпоративних механізмів 

формування капіталу з випуску цінних паперів, не маючи майнової 

відокремленості від компанії з управління активами, яка виконує функції 

управління щодо них. Для організаційно-правової форми цього фонду властива 

відсутність передачі засновником – компанією з управління активами, майна для 

формування такого фонду, чим пояснюється відсутність у неї статусу учасника. 

Тож, між фондом та засновником відносини щодо інвестиційного капіталу-

власності не виникають. 

Інвесторами фонду виступають його учасники шляхом придбання 

інвестиційних сертифікатів та формування активів. Проте вони, незважаючи на 

належність їм капіталу-власності, не мають права впливати на управління цим 

фондом. Зазначене свідчить про те, що в структурі цього фонду існує 

неузгодженість у суб’єктному складі щодо здійснення правомочностей власності 

та управління. Водночас відсутність в учасників повноважень з управління 

фондом компенсується наявністю в них права контролю за використанням майна 

в інвестиційній сфері. 

Пайовий фонд виступає формою інвестування. У межах пайового фонду 

відбувається реалізація інвестицій учасниками пайового фонду. Грошові кошти 

учасників пайового фонду, об’єднуючись, утворюють єдиний фонд, що 

складається зі сукупності активів – інвестицій. Компанія з управління активами 
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вкладає активи в об’єкти інвестування. Тому доцільно в законодавстві 

встановити особливості створення та реалізації інвестицій в об’єкти будівельної 

сфери. 

Інвестування через пайові фонди зумовлює виникнення особливого 

правового режиму для активів пайового фонду. Ними розпоряджається компанія 

з управління активами, а кошти належать на праві спільної власності 

інвесторам – учасникам пайового фонду. Зміст права спільної власності охоплює 

повноваження володіння, користування і розпорядження. Законодавство щодо 

правового режиму фондів спільного інвестування не надає інвесторам прав 

безпосереднього здійснення зазначених вище повноважень стосовно вкладених 

інвестицій. У механізмі правового регулювання спільного інвестування через 

пайовий фонд необхідно передбачити нормативні засоби впливу інвесторів 

пайового фонду на використання їхніх коштів. Засадничо це можна реалізувати 

шляхом спеціалізації діяльності з використання коштів фонду спільного 

інвестування та вкладення їх в об’єкти інвестиційної діяльності будівельної 

сфери. 

Структура інвестиційних зв’язків при реалізації інвестицій у пайовому 

фонді має складну будову. Учасниками пайового фонду є інвестори, які 

вкладають кошти, та інституційний інвестор – компанія з управління цими 

інвестиційними коштами. Активи пайового фонду відокремлені від майна 

компанії з управління пайового фонду. 

Інститути спільного інвестування опосередковують відносини, пов’язані зі 

залученням коштів, але не передбачають конкретизації об’єктів інвестиційної 

діяльності, в які пізніше вкладаються залучені кошти. Тому в Законі України 

«Про інститути спільного інвестування» необхідно передбачити положення, яке 

би покладало на компанію з управління активами обов’язок визначати об’єкти 

інвестиційної діяльності, в які скеровуватимуть залучені інвестиційні кошти 

[289, с. 175]. 

Для цього необхідно визначитися з поняттям об’єкта інвестиційної 

діяльності в будівництві. Об’єктом інвестиційної діяльності може бути нове 
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будівництво, реконструкція будівлі або її капітальний ремонт, будівельно-

монтажні роботи зі закінченим циклом, який допомагає виокремити їх як 

самостійний предмет цивільного обігу. Перелік об’єктів інвестиційної 

діяльності, в які спрямовуватимуться інвестовані кошти, повинен бути 

визначений до внесення інвестицій до активів пайового фонду. 

Важливе значення для визначення сфери інвестування має інвестиційна 

декларація компанії з управління активами спільного інвестування. Її 

розробляють з іншими документами і вона містить водночас істотні умови 

договору щодо передання коштів в управління з інвестиційною метою. Це дає 

змогу залучити більшу кількість інвесторів, заінтересованих у вкладенні коштів 

у конкретні об’єкти будівництва. 

Інвестором визначається суб’єкт інвестиційної діяльності, який вкладає 

власні кошти і позичені в об’єкти інвестування. У зв’язку з цим виникає питання 

про об’єкт інвестиційної діяльності. Вкладаючи кошти в активи пайового фонду, 

інвестор отримує інвестиційний сертифікат, набуваючи статусу суб’єкта права 

спільної власності. Лише наступним етапом, шляхом вкладення компанією з 

управління активами коштів в об’єкти будівництва, відбувається інвестиція у 

сфері будівництва. Відповідно договір про придбання інвестиційних 

сертифікатів без визначення в ньому конкретних об’єктів будівництва є за своєю 

правовою природою договором управління майном у вигляді грошових коштів. 

Тому актуальною є сфера використання пайового фонду. Закон України 

«Про інвестиційну діяльність» в ст. 11 передбачає можливість створення 

пільгових умов для інвесторів, що провадять інвестиційну діяльність у 

найважливіших напрямах: соціальній сфері, технічному і технологічному 

вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для громадян, які 

потребують соціального захисту, в галузі освіти, культури, охорони культурної 

спадщини, навколишнього середовища і здоров’я. 

Кабінет Міністрів України затвердив Перелік пріоритетних галузей 

економіки [238], відповідно до якого виокремлюються пайові фонди, компанії з 

управління активами яких інвестують у ту чи іншу галузь економіки. Серед них 
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важливе місце займають пайові фонди, кошти яких інвестують в об’єкти 

будівництва або пайові фонди змішаного характеру, активи яких інвестують в 

об’єкти різних пріоритетних галузей економіки. 

В інвестиційному законодавстві, яке регулює здійснення інвестицій, 

необхідно передбачити положення, що пайові фонди, які інвестують активи в 

об’єкти будівельної галузі, мають право на пільгові умови провадження 

інвестиційної діяльності, пов’язаної зі спільним інвестуванням. 

Варто відзначити, що диференціація інвестиційних фондів за критерієм 

галузевого спрямування наявна в законодавстві іноземних держав. Зокрема, 

Закон Словенії «Про інвестиційні фонди і компанії з управління активами» 

передбачає функціонування цільових інвестиційних фондів. До таких фондів 

належать фонди, інвестиційна політика яких ґрунтується на інвестуванні у 

конкретні об’єкти певних галузей економіки, промисловості чи регіону. 

Відповідно компанія з управління активами спеціалізованих фондів повинна 

мати необхідні дозволи і володіти компетенцією щодо здійснення такої 

інвестиційної діяльності [396]. 

Аналіз законодавства про інститути спільного інвестування свідчить, що в 

ньому містяться норми, які переважно регулюють порядок створення, 

функціонування та припинення зазначених інститутів, особливості структури їх 

активів. Однак питання видів інвестиційних фондів за їх цільовим спрямуванням 

та правові аспекти реалізації інвестицій розкрито недостатньо. Переважно 

застосовують два терміни для їх функціональної характеристики: «діяльність зі 

спільного інвестування» та «діяльність із управління активами інституту 

спільного інвестування». 

Для конкретизації об’єкта інвестиційної діяльності можна застосовувати 

положення законодавства, що регулює сферу будівництва. Згідно з п. 14 

Загальних умов укладення та виконання договорів підряду на капітальне 

будівництво, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2005, предметом договору є роботи, пов’язані з будівництвом об’єкта. В 

контексті інвестиційних договорів об’єкт будівництва повинен бути 



134 
 
конкретизований. Тому в переліку об’єктів інвестування компанія з управління 

активами має вказати найменування об’єкта будівництва, його 

місцезнаходження, основні параметри, склад та обсяг робіт та інші показники, 

які характеризують інвестиційний об’єкт. 

Це не стосується самого процесу виконання будівельних робіт, які 

регламентують будівельні норми, правила і технічні умови. Інвестування 

стосується фінансового аспекту реалізації будівельного проєкту. З цим пов’язано 

інтерес інвесторів, які акумулюють інвестиційні кошти в пайовому фонді. 

Об’єкт інвестування є елементом інвестиційного правовідношення. 

Спільне інвестування передбачає існування між інвестором та об’єктом 

інвестування особливої форми залучення інвестицій або інвестиційного 

посередника. Останній забезпечує реалізацію акумульованих коштів в об’єкти 

інвестування. Але наявність посередника не змінює суті розуміння об’єкта 

інвестиційної діяльності. 

Це особливо проявляється на етапі припинення пайового інвестиційного 

фонду. Так, у повідомленні про порядок проведення розрахунків з учасниками 

закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Санінвест», 

який був інститутом спільного інвестування, причиною ухвалення рішення про 

ліквідацію вказано: дострокове припинення діяльності фонду шляхом його 

ліквідації за згодою усіх його учасників у зв’язку з відсутністю інвестиційно 

привабливих об’єктів інвестування, негативною тенденцією на фінансових 

ринках та складною політичною й економічною ситуацією в Україні, що 

призвело до різкого падіння вартості інвестиційних сертифікатів, а також з 

недоцільністю здійснення фондом подальшого інвестування [173]. 

Оскільки рішення ухвалено в 2019 р., незрозуміло, про яку складну 

політичну чи економічну ситуацію йдеться. Але привертає увагу формулювання 

конкретної причини припинення інвестиційної діяльності – відсутність 

інвестиційно привабливих об’єктів інвестування. Адже у разі ухвалення рішення 

про реалізацію інвестицій через пайовий інвестиційний фонд інвестору важливо 

знати, в які об’єкти вкладатимуся залучені кошти, їх економіко-технічні 
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параметри з погляду на можливі інвестиційні ризики. В Законі України «Про 

інститути спільного інвестування» законодавець не приділив уваги засобам 

захисту прав та інтересів інвестора. 

Вже в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів необхідно передбачити 

в законодавстві вимогу вказувати інформацію про об’єкти та способи 

інвестування, яка б допомагала інвестору прийняти рішення про вкладення 

інвестицій. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів можна розглядати як 

публічну оферту. Під публічною офертою потрібно розуміти звернену до 

необмеженого кола осіб пропозицію про укладення договору, що містить всі 

істотні умови майбутнього договору, виражає згоду оферента бути пов’язаним її 

умовами та вимагає повного і безумовного акцепту [20, с. 7]. 

Законодавством України розмежовується правове регулювання інформації 

про інститути спільного інвестування та відомості про їхню діяльність. Зокрема, 

Законом України «Про рекламу» [277] передбачено, що реклама інституту 

спільного інвестування та його цінних паперів регулюється цим законом з 

урахуванням Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 

в Україні» [228], яким установлено відповідальність юридичних осіб за 

розповсюдження реклами або внесення змін до реклами цінних паперів та 

фондового ринку без її попереднього подання до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

У законодавстві іноземних держав інвестори в сфері фінансових послуг 

прирівнюються в статусі до споживачів. Відповідно встановлюються законом 

правові засоби захисту їх прав та інтересів від можливих порушень. Так, у ст. 16б 

Закону Польської Республіки від 02.03.2000 «Про охорону прав споживачів і 

відповідальності за шкоду, завдану небезпечним продуктом», передбачено, що 

інвестор має право на отримання інформації стосовно: 

- ризиків, пов’язаних з фінансовою послугою; 

- підстав і способів припинення договірних відносин; 

- можливості позасудового вирішення спорів, які виникають з договору; 



136 
 

- існування гарантійних фондів або інших засобів гарантування, якщо 

такі наявні; 

- порядку звернення стягнення на інвестиційний внесок. 

Така інформація повинна надаватися в письмовій формі і 

підтверджуватися відповідним документом перед укладенням інвестиційного 

договору або, якщо це дозволяє закон, одразу після укладення договору [398]. 

Основою правового регулювання права на інформацію в Україні є Закон 

України «Про інформацію» [256]. Але він не виокремлює вимоги до інформації, 

які мають надавати інституційні інвестори. На наш погляд, положення з 

вимогами щодо обсягу, достовірності, напрямами інвестиційної діяльності 

повинна міститися в законодавстві про інститути спільного інвестування. Вона 

має передбачати базові умови стосовно: 

- профілю (виду) інвестицій; 

- потенційних об’єктів інвестування в будівництві; 

- строку здійснення будівництва об’єктів; 

- ризиків інвестиційної діяльності; 

- цілей інвестування; 

- умов здійснення спільного інвестування; 

- наявності власних активів компанії з управління майном пайового 

фонду; 

- періоду функціонування на інвестиційному ринку будівництва; 

- форми документу, що опосередковує відносини між інвестором і 

компанією з управління активами; 

- порядку розподілу можливих збитків, пов’язаних із діяльністю 

інституту спільного інвестування. 

Ведення інвестиційної діяльності в межах договірної конструкції пайового 

фонду пов’язане з реалізацією певного способу спільного інвестування. Останнє 

визначає правовий режим активів, об’єднаних унаслідок спільної інвестиційної 

діяльності. Адже останні є інвестиціями, які компанія з управління активами 

вкладає в об’єкти інвестування в будівництві. 
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Можна виокремити два способи здійснення інвестицій через пайові фонди: 

1) за встановленням правового режиму спільної часткової власності на 

активи пайового фонду – інвестиції, коли активи пайового фонду 

належать його інвесторам; 

2) зі встановленням правового режиму довірчої власності на активи 

пайового фонду, коли довірчим власником активів пайового фонду 

виступатиме компанія з управління активами пайового фонду. 

На наш погляд, не можна ототожнювати режим спільної власності зі 

спільною інвестиційною діяльністю. В результаті спільної діяльності 

інвестиційні кошти вкладають в об’єкти інвестиційної діяльності. Наявна 

ризикова діяльність з отримання доходу та/або досягнення соціального та 

екологічного ефекту. 

В інвестора загалом може припинятися суб’єктивне право власності на 

матеріальний об’єкт інвестицій залежно від обраної форми інвестиційної 

діяльності. Але він отримує натомість інші правові важелі впливу на об’єкт 

інвестиційної діяльності. Питання ефективного регулювання інвестиційної 

діяльності у формі формування активів пайового фонду має важливе 

концептуальне значення. Констатація факту, що активи пайового фонду 

належать учасникам пайового фонду на праві спільної часткової власності в 

Законі України «Про інститути спільного інвестування» не дає змоги інвесторам 

впливати на діяльність компанії з управління активами навіть у випадках зміни 

об’єкта інвестування в будівництві. Водночас інвестори повною мірою не 

можуть реалізувати повноваження учасника спільної власності, передбачені 

цивільним законодавством. Адже згідно зі ст. 358 ЦК України право спільної 

часткової власності реалізують співвласники за їх згодою. Але особи, які є 

учасниками пайового фонду, не мають взаємних правових зв’язків, не 

взаємодіють між собою і їхні дії не спрямовані на набуття спільної часткової 

власності [388, с. 4]. 

Прихильники теорії спільної часткової власності на активи пайового 

фонду дотримуються позиції, що для відносин спільної часткової власності 
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характерним є те, що право володіння, користування та розпорядження майном 

здійснюється в порядку, який визначають співвласники, а не обов’язково самі 

співвласники. Єдиною метою формування спільної часткової власності на 

активи пайового фонду є передача цієї власності у довірче управління компанії з 

управління активами. У зв’язку з цим учасники пайового фонду не можуть 

змінити чи припинити домовленість як співвласники. Якщо такий учасник не 

бажає брати участі у пайовому фонді , він може відчужити свій пай. Передаючи 

майно в довірче управління компанії з управління активами, учасники такого 

пайового фонду, які є співвласниками активів, домовляються про те, що 

повноваження щодо володіння, користування та розпорядження активами 

здійснюватиме компанія з управління активами [79, с. 135]. В цьому випадку 

фактично йдеться про довірче управління коштами, що нагадує трастові 

відносини. Однак законодавством не передбачено переходу права власності до 

компанії з управління активами. 

Це дало підстави стверджувати, що колективне інвестування передбачає 

перехід права на розпорядження майном, яке було передано чи входить до 

майнового пулу, до компанії з управління активами. Передання майна в довірче 

управління компанії з управління активами передбачає також і передачу титулу 

на майно, оскільки компанії з управління активами необхідно розпоряджатися 

цим майном. Відповідно право власності переходить до компанії з управління 

активами, тому що в інвестора не залишається нічого, окрім назви повноваження 

[347, с. 60]. 

Цікаву позицію стосовно природи відносин колективного інвестування 

через пайовий фонд висловила О. М. Гнатів. Вона зазначає, що гроші, сплачені 

за придбання інвестиційних сертифікатів, як речі, визначені родовими ознаками, 

стають власністю компанії з управління активами, а правовідносини між 

компанією з управління активами та учасниками фонду (тобто інвесторами) 

мають не речовий, а зобов’язальний характер [44, с. 9]. 

Аналіз змісту відносин між інвесторами та компанією з управління 

активами свідчить, що кошти за придбані сертифікати зараховують на рахунки 
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компанії та обліковують як її власні кошти. Водночас ці фінансові ресурси є 

сукупністю активів пайового фонду, що є об’єктом спільної часткової власності 

учасників фонду. Тому законодавець у ч. 4 ст. 67 Закону України «Про інститути 

спільного інвестування» передбачає заборону залучати активи пайового фонду 

до ліквідаційної маси компанії з управління активами у разі визнання її 

банкрутом. 

Учасники пайового фонду мають на меті не встановлення режиму спільної 

власності на здійснені інвестиції, а отримання доходу (прибутку) або досягнення 

іншої мети в результаті спільної інвестиційної діяльності. Тому не можна 

стверджувати, що учасники спільного інвестування мають право володіння, 

користування та розпорядження активами пайового фонду, які згідно з 

положеннями законодавства є їх спільною частковою власністю. Компанія з 

управління активами в цьому випадку виступає правовою формою інвестиційної 

діяльності. В межах пайового фонду відбувається об’єднання інвестицій з метою 

їх ефективного використання компанією з управління активами. 

Фактично компанія з управління активами виконує функції управління 

інвестиційними коштами, право власності на які мають учасники спільної 

інвестиційної діяльності. Однак закон не виключає можливість бути власником 

усіх інвестиційних сертифікатів однією особою. Відповідно втрачається 

правовий режим спільної власності. 

Питання правового режиму майнових внесків інвесторів у будівельній 

галузі має актуальність у сучасний період становлення ринкової економіки. Так, 

у Верховній Раді України свого часу було відхилено законопроєкт «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні» (№ 6540), що містив норму про ліквідацію пайового внеску 

забудовника. 

Однією з причин було те, що місцеві органи влади мають певні 

адміністративно-розпорядчі функції, які впливають на виконання 

забудовниками своїх функцій. Зокрема, це стосується присвоєння адреси 
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новобудови, дозволів на підключення до електро-, водо- і тепломереж тощо. 

Відповідно інвестори не могли отримати право власності роками. 

Проте, якщо розглядати це питання з погляду вигідності ліквідації 

пайового внеску для інвесторів – фізичних осіб, то безперечно вони виграють. 

Адже істотно зменшиться кількість затримок під час введення будинку в 

експлуатацію, що часто трапляється через складність процедури сплати пайового 

внеску [123]. 

Тому правовий режим пайових внесків при колективному інвестуванні має 

особливу актуальність. Адже в процесі будівництва беруть участь, як правило, 

багато учасників, серед яких найризиковіший статус у інвесторів. 

В результаті створення пайового фонду право приватної власності кожного 

інвестора трансформується у право на частку у пайовому фонді. Натомість 

інвестори набувають інвестиційні сертифікати пайового фонду, надаючи право 

компанії з управління активами правомочності з розпорядження інвестованими 

грошовими коштами. Водночас, відповідно до положень законодавства інвестор 

пайового фонду не має права впливати на діяльність компанії з управління 

активами пайового фонду. Тож, можна констатувати, що між компанією з 

управління активами пайового фонду і колективними інвесторами існують 

зобов’язальні за своєю правовою природою відносини, зміст яких полягає у 

взаємних правах та обов’язках сторін. 

Але інвестори, з одного боку, є суб’єктами речових відносин, а з іншого – 

не мають правомочностей щодо реалізації своїх повноважень. Це створює 

невизначеність правової ситуації, оскільки здійснити повноваження можна лише 

шляхом передання інвестиційного сертифіката на підставі правочинів без зміни 

правового режиму активів пайового фонду. 

Зменшення обсягу активів шляхом їх вкладення в об’єкти інвестиційної 

діяльності в сфері будівництва спричиняє зміну їх кількості, а не правового 

режиму. Активи в такому разі залишаються в управлінні компанії з управління 

активами. Необхідно керуватися постулатом, що концепція речових прав на 
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активи пайового фонду не відповідає реаліям сьогоднішньої ситуації в 

інвестиційній сфері. 

У ЦК України правовий режим права спільної часткової власності регулює 

ст. 358. Однак для відносин інвесторів та компанії з управління активами 

застосовують спеціальний закон, згідно з яким повноваження, що становлять 

зміст права спільної власності, передають компанії з управління активами. Тому 

здійснення права часткової власності інвесторами пайового фонду має характер 

правової фікції. 

Це яскраво проявляється в питаннях захисту прав інвесторів. Учасники 

пайового фонду не можуть впливати на діяльність компанії з управління 

активами. Відповідно учасник пайового фонду не може ефективно захистити 

право власності на активи фонду, а саме – право розпорядження внесеними 

коштами. Закон України «Про інститути спільного інвестування» не передбачає 

можливості компанії з управління активами мати представницькі функції 

захисту речових прав інвесторів, внески яких становлять вартість пайового 

фонду. Це підтверджується матеріалами судової практики. 

У справі, яку розглядав Господарський суд м. Києва, однією з причин 

відмови у задоволенні позовних вимог суд зазначив відсутність у позивача – 

компанії з управління активами, повноважень на звернення до суду з позовом в 

інтересах інвесторів фонду. В рішенні зазначено, що положення чинного на той 

час Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» не передбачали права компанії з управління 

активами фонду звертатися в інтересах інвесторів за захистом майнових прав 

щодо грошових коштів фонду, належних їм на праві спільної часткової 

власності. Інших доказів того, що інвестори наділили позивача повноваженнями 

на виконання відповідних дій у їхніх інтересах також не було представлено [311]. 

Власне проблема полягає у невизначеності правового зв’язку між 

інвесторами та інвестиційними коштами. Тому в сфері будівництва на етапі 

формування коштів пайового фонду необхідно передбачити законодавче 
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положення щодо визначення об’єктів, у які вкладатимуться кошти, акумульовані 

в межах названого фонду. 

Потрібно керуватися концепцією довірчої власності, згідно з якою 

компанія з управління активами здійснює управління як довірчий власник. Так, 

у ФРН управління майном відбувається шляхом представництва або відносин 

довірчої власності. Остання відрізняється від трасту, що побутує в англо-

саксонському праві, тим, що передбачає перехід права власності на довірчих 

засадах до управителя майна. Власник майна після його передачі позбавлений 

повноважень вчиняти правочини щодо цього майна. В нашому випадку компанія 

з управління активами набувала б статусу титульного власника. Тож, довірчий 

власник набуває відповідних повноважень у відносинах з третіми особами, але у 

відносинах з інвесторами (установниками управління) пов’язаний певними 

обмеженнями, встановленими інвестиційним договором [70, с. 130]. 

До відносин інвесторів та компанії з управління активами можна 

застосувати конструкцію довірчої власності, яку запропонував Р. А. Майданик. 

Основні її постулати зводяться до наступного. Довірчий власник є єдиним 

власником на довірене йому майно, інших власників немає. Беручи до уваги 

коментовану тезу, інвестор і компанія з управління активами перебувають у 

зобов’язальних відносинах, а тому компанія з управління активами фонду є 

титульним власником переданого до фонду майна. Право власності довірчого 

власника обтяжене фідуціарним зобов’язанням здійснювати титул у чужому 

інтересі. Відповідно титул власника автор розглядає як поєднання речового і 

зобов’язального права, що проявляється у наявності у довірчого власника 

повноважень власника, обтяжених фідуціарним зобов’язанням здійснювати його 

з певною метою, визначеною установником управління при створенні такої 

власності з дотриманням обмежень, встановлених законом або договором 

управління майном. Довірча власність має особисто-довірчий і цільовий 

характер, що передбачає здійснення цього титулу з дотриманням установлених 

законом або договором обмежень [143, с. 23]. 
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В аспекті інвестиційної діяльності з використанням правової форми 

пайового фонду такого роду обмеження повинні міститися в проспекті 

діяльності компанії з управління активами у вигляді переліку об’єктів 

будівництва, для фінансування яких спрямовуватимуться кошти учасників 

фонду. 

Можна погодитися з тезою, що за своїм змістом правовідносини, пов’язані 

з функціонуванням пайових фондів та управлінням майном, що формується за 

рахунок випуску інвестиційних сертифікатів, є за своєю правовою природою 

відносинами з управління майном, на підставі чого в компанії з управління 

активами інвестиційного фонду виникає довірча власність. 

Проблема полягає в тому, що договір управління майном за змістом, 

установленим у ЦК України, нетотожний правовій конструкції механізму 

регулювання відносин з розпорядження коштами інвестиційного пайового 

фонду, передбаченого спеціальним законодавством. За договором управління 

майном передаються майнові активи з метою їх використання шляхом вчинення 

фактичних і юридичних дій з належною турботливістю та вигодою для 

установника управління або вигодонабувача [45, с. 13]. 

Правомочності компанії з управління активами не охоплюються повністю 

поняттям довірчої власності. Основні напрями використання активів фонду 

визначено компанією з управління активами пайового фонду в інвестиційній 

декларації. Вона може вносити зміни до регламенту пайового фонду, проспект 

емісії інвестиційних сертифікатів. Тому важливе значення має встановлення 

цільових напрямів інвестування в будівельній сфері в інвестиційному договорі 

до придбання сертифікатів. 

У такому випадку інвестори, набуваючи інвестиційні сертифікати 

пайового фонду, надають компанії з управління активами повноваження щодо 

розпорядження ними. Але водночас ці повноваження можуть обмежуватися 

цілями і напрямами інвестування, зумовленими переліком конкретних об’єктів 

інвестування. 
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За такої правової конструкції інвестор, залишаючись власником 

інвестованих коштів, передає право розпорядження, як елемент змісту права 

власності, компанії з управління активами. Завдяки цьому склад активів 

пайового фонду є об’єктом динаміки інвестиційного процесу, який постійно 

змінюється. 

Здійснення права спільної власності відбувається на основі узгодженого 

волевиявлення всіх співвласників, чого немає в нашому випадку. Так само 

учасник пайового фонду не може вимагати виділу своєї частки в натурі. Активи 

пайового фонду потрібно трактувати як одну з форм спільної інвестиційної 

діяльності, наслідком якої є виникнення в інвестора майнових прав на об’єкт 

інвестування [302, с. 127]. 

 

2.3. Корпоративні форми інвестування в будівництві 

У системі регулювання суспільних взаємин важливе місце посідають 

корпоративні відносини. Зміст корпоративних правовідносин становлять 

суб’єктивні права та суб’єктивні обов’язки суб’єктів цих правовідносин – 

корпорацій та їхніх учасників. Питання сутності корпоративних правовідносин 

залишається доволі дискусійним у юридичній літературі. 

Представники господарського права вважають корпоративні відносини 

специфічним видом відносин у сфері господарювання, які за своєю правовою 

природою є поєднанням взаємозв’язаних і взаємообумовлених організаційно-

господарських та майново-господарських відносин, що існують у нерозривній 

єдності [385, с. 13]. 

Однак аналіз змісту корпоративних відносин, які складаються між 

корпорацією та її учасниками і між самими учасниками, дає підстави для 

висновку, що корпоративні правовідносини є цивільно-правовими, і в системі 

правових норм та інших соціальних регуляторів цих відносин становлять 

підгалузь цивільного права [141, с. 39]. 

Різний підхід до розуміння корпоративного права у представників 

цивільного та господарського права став підставою для обґрунтування поділу 
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корпоративного права на об’єктивне і суб’єктивне. Так, Н. С. Глусь визначає 

корпоративне право (в об’єктивному сенсі) як сукупність правових норм, які 

регулюють і охороняють цивільні та інші відносини, що виникають між 

акціонером-учасником, і самою корпорацією, а також між самими учасниками 

чи акціонерами з приводу реалізації їхнього права на акції чи права власності на 

частку в статутному капіталі корпорації [42, с. 3]. 

Самостійність корпоративного права як галузі відзначає В. М. Кравчук. 

Предметом корпоративного права, вважає названий автор, є суспільні відносини, 

які виникають між учасниками, юридичними особами та їхніми органами у 

зв’язку зі створенням, управлінням та припиненням юридичних осіб [126, с. 13]. 

Наведені позиції не охоплюють багатоманітності корпоративних відносин 

в інвестиційній сфері та зводяться до взаємовідносин їхніх учасників зі 

створюваними ними юридичними особами корпоративного типу. Корпоративне 

право має міжгалузевий характер. Корпоративні відносини виникають в 

інвестиційній сфері як форма здійснення інвестицій, в тому числі в будівництві. 

Тому найбільш прийнятною видається характеристика корпоративного права як 

сукупності юридичних норм і правил, що регулюють однорідні майнові та 

немайнові відносини (корпоративні відносини), які становлять відносно 

відокремлену систему, тобто є правовим інститутом. Цей інститут є 

міжгалузевим, оскільки для впорядкування корпоративних відносин на різних 

етапах їх існування застосовують різні за характером впливу прийоми (методи), 

що мають ознаки як диспозитивності, так і імперативності. Тож, корпоративні 

відносини регулюються на засадах приватного або публічного права залежно від 

їх конкретного змісту [365, с. 18]. 

Це відповідає певною мірою структурі і правовій природі відносин в 

інвестиційній сфері, правовою основою якої є джерела приватного і публічного 

права. Загалом такий підхід не суперечить тенденції комплексного регулювання 

суспільних відносин. 

На комплексність корпоративних відносин звертає увагу О. Р. Кібенко. 

Зміст корпоративних відносин становлять управлінські, цивільні, трудові, 



146 
 
фінансові правомочності. Однак, на думку названої авторки, корпоративні 

відносини мають специфічний характер і не зводяться в основній своїй масі до 

відомих нам видів правовідносин (цивільних, адміністративних, трудових, 

фінансових тощо) [96, с. 43]. 

На думку І. В. Спасибо-Фатєєвої корпоративне управління слугує 

забезпеченню необхідної самоорганізації корпорації. У такому разі корпоративні 

відносини можна розглядати як цивільно-правові, хоч як такі у ст. 1 ЦК України 

вони не вказані [341, с. 88]. 

Корпоративні відносини охоплюють різні аспекти управлінських 

(організаційних), розрахунково-фінансових, господарських стосунків. Водночас 

на перший план у цих відносинах усе ж виходять майнові стосунки суб’єктів 

корпоративного права. Останнє є визначальним для інвестиційних відносин, у 

межах яких поєднуються організаційні та майнові чинники, спрямовані на 

одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту. 

В цьому контексті цивільне правовідношення охоплює зазначені 

особливості корпоративних відносин. Це пояснюється тим, що корпоративне 

право є сферою приватного права, тому невиправданим є виокремлення окремих 

господарсько-виробничих, організаційних відносин як визначальних для 

корпоративного права. Адже в основі корпоративного відношення лежить 

майнове право, специфіка змісту якого може проявлятися по-різному в окремих 

інститутах приватного права. 

Створення корпорації призводить до виникнення корпоративних відносин 

між учасниками корпорації та корпорацією. Головним економічним змістом 

корпоративних відносин є відносини власності. Суб’єктивні корпоративні права, 

об’єктивуючись, наділяють суб’єктів певними повноваженнями (міновими 

цінностями) і виступають в обороті як цілісний об’єкт, як майнове благо, що має 

вартісну оцінку. У такий спосіб, сприймаючи конструкцію «право на право», ми 

визнаємо належність блага визначеному суб’єкту і відповідно – право власності 

на різновид безтілесного майна – корпоративне право. Отже, така вартісна 

субстанція, як корпоративні права, є об’єктом права власності учасників 
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корпоративних відносин. Титульний володілець корпоративних прав набуває 

усіх повноважень власника щодо управління та розпорядження ними [27, с. 83]. 

В інвестиційних відносинах суб’єктивне корпоративне право можна 

розглядати і як об’єкт інвестиційної діяльності, і як вид інвестиції. Ці відносини 

дуже близькі до цивільних організаційних, про які свого часу писав О. О. 

Красавчиков. На його думку, цивільні організаційні відносини – це побудовані 

на засадах координації або субординації соціальні зв’язки, спрямовані на 

упорядкування (нормалізацію) інших суспільних відносин, дій їх учасників, або 

на формування соціальних утворень. При цьому виділяв організаційно-

зумовлюючі відносини, в результаті яких, у подальшому, виникають інші 

відносини: 

- організаційно-делегуючі, які наділяють інших осіб певними 

повноваженнями для здійснення прав третіх осіб (передання 

делегуючих повноважень у корпоративних структурах),  

- організаційно-контрольні, на підставі яких відбувається контроль однієї 

особи іншою (нагляд замовника чи уповноваженої ним особи в договорі 

будівельного підряду), 

- організаційно-інформаційні, за якими сторони обмінюються певного 

роду інформацією (договір про співпрацю) [127, с. 165]. 

Перелічені функції властиві інвестиційній діяльності у сфері будівництва. 

Адже суть інвестиційних відносин становлять регулятивні і контрольно-

організаційні ознаки. 

Відносини з корпоративного інвестування у своїй основі мають цивільно-

правову природу, що дозволяє повною мірою поширити механізм цивільно-

правового регулювання на відносини корпоративного інвестування, вважає О. П. 

Сущ. На її думку, правовідносини з корпоративного інвестування є цивільно-

правовими відносинами, що охоплюють три елементи: 

1) суб’єкт корпоративного інвестування. Суб’єктами корпоративного 

інвестування виступають корпоративний фонд, компанія з управління активами 

інститутів спільного інвестування та інвестор корпоративного фонду; 
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2) об’єкт корпоративного інвестування. Об’єктами корпоративного 

інвестування є корпоративні права для акціонерів і майно – для корпоративного 

фонду; 

3) зміст правовідносин з корпоративного інвестування становлять 

права та обов’язки суб’єктів корпоративного інвестування, що можуть 

установлюватися двома шляхами: по-перше, на рівні чинного законодавства; по-

друге, на рівні укладених договорів про здійснення корпоративного 

інвестування. 

Правовідносини, що виникають між суб’єктами корпоративного 

інвестування, не підпорядковуються загальним засадам зобов’язального права. 

Вони мають майновий і немайновий (але пов’язаний із майновим) характер і 

виникають стосовно нематеріальних і матеріальних цінностей, які становлять 

інтерес для окремої приватної особи – інвестора корпоративного фонду [354, с. 

10]. 

Корпоративні права, як правило, пов’язують з участю в корпоративних 

структурах. Поняття корпоративних прав міститься у ст. 167 ГК України. 

Відповідно до цієї статті – це право особи, частку якої визначено у статутному 

фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь 

цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частини 

прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої 

відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та 

статутними документами. 

Корпоративні права можна розглядати як суб’єктивне цивільне право, яке 

належить учаснику корпоративних відносин, і як об’єкт правовідносин. 

Суб’єктивне цивільне право не може реалізуватися без правового регулювання, 

що дає підстави вести мову про взаємозв’язок суб’єктивного та об’єктивного 

цивільного права. Правове регулювання спрямоване на регламентацію 

правовідносин, через що об’єктивне право впливає на суб’єктивне і в цьому 

полягає їхній зв’язок. Здійснення суб’єктивного цивільного права неодмінно 
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опирається на об’єктивне цивільне право з установленими в його змісті 

правомочностями. 

Корпоративне інвестування в будівельній сфері має фрагментарний 

характер, в ньому не враховані напрями стимулювання будівельного ринку. 

Враховуючи суспільну значущість будівельного ринку, необхідно підвищити 

ефективність корпоративного інвестування в механізмі правового регулювання 

інвестиційної діяльності в будівництві. 

Корпоративне законодавство сьогодні становить важливу частину 

нормативного регулювання інвестиційних відносин. Однак проблема полягає у 

трансформації положень корпоративних норм у складовий елемент механізму 

правового регулювання будівельної галузі. Основу корпоративних відносин 

становлять комплекс правових норм, які регулюють створення корпоративних 

структур, порядок здійснення управління ними, майнові та організаційні права 

суб’єктів корпоративних відносин, визначають форми їх передачі іншим особам. 

Нормативну базу корпоративного регулювання можна використовувати в 

інвестиційній діяльності в будівництві. 

Відповідно корпоративне законодавство має регулюючий вплив на 

відносини в будівництві. Водночас необхідно враховувати складну систему 

договірних зв’язків у будівництві та різний правовий статус учасників 

інвестиційного процесу в будівельній сфері. 

Загалом корпоративне законодавство України у сфері інвестиційної 

діяльності має розвиватися в напрямку адаптації до стандартів Європейського 

Союзу. Першим нормативним актом у цьому аспекті була Угода про партнерство 

та співробітництво між Україною і Європейським співтовариством та їх 

державами-членами від 14.06.1994. Відповідно 18.03.2004 ухвалено Закон 

України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» [235]. Названим актом передбачена також 

гармонізація корпоративного законодавства з правом ЄС. Серед останніх 

документів, спрямованих на адаптацію до положень законодавства 

Європейського Союзу, є Угода про асоціацію між Європейським Союзом та 
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Україною, що була ратифікована Верховною Радою України 16.09. 2014 [274]. 

Зазначена Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною 

передбачає гармонізацію корпоративного законодавства України відповідно до 

вимог законодавства ЄС у сфері права компаній та корпоративного управління. 

Корпоративне законодавство є складовою частиною інвестиційного. 

Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного 

інвестування» трактують інвестицію як цінність, в той час як Податковий кодекс 

розглядає її як господарську операцію. 

Первинне корпоративне інвестування потрібно розглядати як вкладення 

капіталів (цінностей) в об’єкти інвестування. В літературі більше уваги звернуто 

на правові форми інвестування в корпоративні структури і формування таким 

способом статутного (складеного) капіталу. Це стало основою розуміння 

класичної моделі інвестиційної діяльності, під якою розуміють залучення 

господарських коштів (фінансових, речових) у господарську діяльність, а 

конкретно в активи (власність, інші майнові права, зокрема частки та акції), 

метою яких є збільшення майна власника шляхом зростання вартості цих активів 

або ж отримання частини прибутку від діяльності [397]. Відповідно інвестори, 

як правило, не беруть участі в поточному управлінні, а лише можуть здійснювати 

контроль над корпорацією. Тож, створюючи майнову основу діяльності 

корпорації, інвестори не завжди мають ефективні правові засоби впливу на 

результати господарської діяльності створюваних ними корпоративних 

структур. Це наявне також у будівельній сфері. 

Можна виокремити договори про створення корпоративних структур 

(засновницький договір) як первинну підставу виникнення, зміни або 

припинення корпоративних прав та обов’язків. Правова форма договору може 

використовуватися не лише при початковому створенні корпорацій, але й у разі 

їх реорганізації. 

Вторинне право набуття в корпоративних правовідносинах ґрунтується на 

праві учасника господарських товариств відчужити майно у статутному 

(складеному) капіталі товариства, цінні папери, що засвідчують участь у 
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товаристві в порядку, встановленому законодавством. Розпорядження частками 

у статутному (складеному) капіталі товариства, цінними паперами (акціями) 

учасники товариства здійснюють у правових договірних формах. Отже, з 

настанням юридичних фактів або юридичного складу виникають, змінюються 

або припиняються корпоративні правовідносини, змістом яких є корпоративні 

права та обов’язки [142, с. 88]. Відповідно їх обсяг може впливати на 

інвестиційний процес. Права та обов’язки суб’єктів корпоративних відносин 

впливають на оптимізацію інвестиційної діяльності. 

Як зазначає І. В. Спасибо-Фатєєва, єдина річ, власником якої є акціонер – 

це його акція як цінний папір. Відтак, замість фізичних властивостей, 

притаманних тілесній речі, акціонер має набір прав, які прийнято іменувати 

корпоративними правами або правами акцій [344, с. 32]. Власне правомочності, 

що випливають зі змісту зазначених корпоративних прав дають змогу 

інвесторам – суб’єктам корпоративних прав, впливати на інвестиційну політику 

корпорацій, учасниками (засновниками) яких вони є. Свого часу С. С. Кравченко 

запропонував запровадити у цивільне право категорію «корпоративне право» як 

самостійний об’єкт [125, с. 13]. 

Сама сутність корпоративних правовідносин нерозривно пов’язана з 

проблемою відповідальності. При цьому потрібно розмежовувати 

відповідальність з корпоративних відносин і відповідальність з інших приватних 

відносин [74, с. 39]. 

Це актуально для інвестування в будівництві за участю корпоративних 

інвестиційних фондів. Специфіка діяльності корпоративних інвестиційних 

фондів впливає на свободу волевиявлення засновників щодо предмета 

діяльності. Такий підхід визначено також публічними інтересами щодо 

функціонування зазначених суб’єктів на ринку, в тому числі будівельному. 

Особливості інвестування при допомозі корпоративних інвестиційних 

фондів проявляється через спеціальні вимоги до його активів та визначені 

належністю до диверсифікованих чи недиверсифікованих інститутів спільного 

інвестування. Розпорядження залученими інвестиційними коштами здійснює 
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компанія з управління активами, яка належить до особливого виду 

господарських товариств. Підвищені вимоги до статусу цих компаній визначені 

притаманністю для них публічно-правових ознак, що знаходить своє 

відображення в покладенні на названі структури функцій публічно-правового 

характеру. 

Управління інвестованими коштами має ознаки договору управління 

майном. Однак критерії управління активами корпоративного інвестиційного 

фонду цілком інші. Адже на перший план в цій ситуації виходить мета 

одержання прибутку (доходу) інвесторами. 

Інвестування в корпоративні інвестиційні фонди має свої особливості, які 

полягають у: 

1) встановленні спеціальних положень, які би передбачали обмеження 

можливості бути представниками учасників корпоративного інвестиційного 

фонду осіб, які є пов’язаними особами з корпоративним інвестиційним фондом, 

представниками компанії з управління активами, зберігача активів, оцінювача 

майна, аудитора (аудиторської фірми) та посадовими особами корпоративного 

інвестиційного фонду; 

2) публікуванні в офіційному друкованому виданні НКЦПФР 

повідомлення про проведення загальних зборів корпоративного інвестиційного 

фонду, яке не потрібно обмежувати вимогою про кількість його учасників; 

3) застосуванні до корпоративного інвестиційного фонду механізму 

проведення загальних зборів шляхом опитування, тотожному тому, який 

установлений у Законі України «Про акціонерні товариства»; 

4) встановленні положення, що обрання членів наглядової ради 

відбувається на загальних зборах корпоративного інвестиційного фонду 

винятково шляхом кумулятивного голосування (окрім корпоративних фондів, 

створених однією особою) [57, с. 8]. 

Модель корпоративного інвестування має свою специфіку. Її необхідно 

враховувати при інвестуванні в будівельній сфері. 
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Діяльність корпоративних інвестиційних фондів у сфері будівництва має 

певні схожі ознаки і водночас відмінності. Між корпоративним інвестиційним 

фондом та компанією з управління активами також укладають договір. 

Кваліфікуючою ознакою цього договору є здійснення організаційних, 

юридичних і фактичних дій в інтересах іншої сторони – установника 

управління – корпоративного інвестиційного фонду. Цей договір має алеаторний 

характер, оскільки не містить наперед визначеного майнового та правового 

результату, на який можуть сподіватися акціонери (інвестори) корпоративного 

інвестиційного фонду. 

Відповідно до договору про управління активами одна сторона – 

корпоративний інвестиційний фонд, на власний ризик передає другій стороні – 

компанії з управління активами, на певний строк активи в управління, а друга 

сторона зобов’язується за винагороду здійснювати від імені корпоративного 

інвестиційного фонду організаційні, юридичні і фактичні дії з інвестування цих 

активів у дозволені законодавством фінансові інструменти в інтересах 

корпоративного інвестиційного фонду з метою отримання прибутку на його 

користь відповідно до умов договору та чинного законодавства [57, с. 11]. 

Тож, інвестиційна діяльність корпоративного інвестиційного фонду може 

відбуватися шляхом інвестування в об’єкти будівництва. Тим більше, що 

діяльність корпоративних інвестиційних фондів пов’язують зі забезпеченням не 

лише приватних інтересів засновників, але й публічних інтересів держави. З 

іншого боку в інвесторів відсутня можливість вирішення на власний розсуд 

питання щодо організаційно-правової форми і предмета діяльності створеного 

корпоративного інвестиційного фонду. 

Стан будівельної галузі свідчить про необхідність формування 

фінансування об’єктів будівництва не лише на основі залучення коштів фізичних 

та юридичних осіб чи державних асигнувань, а й створення системи 

інституційних інвесторів шляхом активізації фінансових інструментаріїв 

залучення інвестиційних коштів. Для досягнення цієї мети потрібно створити 

правові важелі впливу потенційних інвесторів – засновників корпоративних 
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інвестиційних фондів, на результати використання їхніх залучених коштів. 

Відповідно актуальним є удосконалення механізму створення і діяльності 

корпоративних інвестиційних фондів. 

Правовою формою корпоративного інвестування є договір. Відповідно до 

ч. 1 ст. 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» до особи, яка 

набула право власності на цінний папір, переходять усі посвідчені ними права. 

Останні є корпоративними і за способами їх набуття поділяються на первісні та 

похідні. До первісних потрібно віднести ті, за якими набуття корпоративних прав 

відбувається у момент виникнення цих прав, наприклад, придбання частки у 

статутному капіталі юридичної особи корпоративного типу. Похідними 

способами є ті, що опосередковують набуття суб’єктом корпоративних прав, що 

виникли раніше і набуті за договорами передання цих прав, у тому числі на 

вторинному ринку обігу цінних паперів. 

Так, О. Е. Сімсон визначає інвестиційний договір як договір, який за своєю 

сутністю є формою придбання акцій (корпоративних прав) на первинному ринку 

цінних паперів, але не в межах приватизації, тому що передбачається 

безпосереднє адресне вкладення інвестором коштів у статутний капітал. При 

вторинному розміщенні акцій не відбувається нового вкладення, а лише 

змінюється власник існуючих активів (акцій), що можна кваліфікувати як 

поступку права вимоги в цивільному праві, тому інвестиційний договір за таких 

умов неможливий. Те ж стосується придбання частки існуючого підприємства 

[331, с. 13]. 

На думку О. М. Вінник, корпоративна форма інвестування може 

поєднуватися з договірною шляхом участі в діючій організації, що 

забезпечується укладенням відповідного договору купівлі-продажу акцій, 

купівлі частки, яку відступає учасник товариства [34, с. 104]. Таким способом 

може відбуватися корпоративне інвестування опосередковано в об’єкти 

будівельної інфраструктури. 

У ст. 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначено 

перелік форм здійснення інвестицій, в тому числі з метою набуття 
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корпоративних прав. Серед них придбання частки в статутному (складеному) 

капіталі юридичної особи є самостійною формою інвестування. Але в цьому 

випадку шляхом вкладення інвестиції інвестор набуває корпоративних прав. 

Отже, вкладаючи кошти в статутний капітал юридичної особи корпоративного 

типу, яка функціонує в будівельній сфері, опосередковано відбувається 

інвестування шляхом придбання цінних паперів або частки в статутному 

капіталі. 

Це підтверджується ст. 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», згідно з якою учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, 

саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку. При цьому 

розміщенням вважається відчуження цінних паперів емітентом або 

андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим 

власником, а об’єктом – вчинення всіх інших правочинів, пов’язаних із 

переходом прав власності на цінні папери і права за цінними паперами. Тож, 

придбання акцій та інших цінних паперів є формою здійснення інвестицій. 

Відповідно формами інвестування в будівництві є як первісні, так і похідні 

способи набуття корпоративних прав. 

При зазначених формах вкладення коштів відбувається корпоративне 

інвестування. Це підтверджується положенням пп. "б" п. 14.1.81 ст. 14 

Податкового кодексу України, згідно з яким фінансові інвестиції – це 

господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних 

паперів, деривативів та/або інших фінансових документів. При цьому фінансові 

інвестиції названий кодекс поділяє на прямі і портфельні. Прямими інвестиціями 

є господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на 

корпоративні права, емітовані юридичною особою. 

У науковій літературі звертають увагу на те, що корпоративні відносини 

майнового характеру виникають лише первісним способом шляхом їх 

початкового формування, тоді як набуття суб’єктивних корпоративних прав 

може відбуватися як первісними способами, зокрема при первісному формуванні 
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корпоративного правовідношення, так і похідними, що має місце при переході 

корпоративних прав у порядку правонаступництва. 

При цьому корпоративні відносини між засновниками юридичної особи 

виникають на підставі домовленості щодо її створення, що оформляється 

спільним рішенням про заснування юридичної особи, в результаті чого у 

відповідних суб’єктів цивільного права виникають взаємні права та обов’язки з 

досягнення відповідної мети. Майнові корпоративні відносини між 

засновниками (учасниками) та юридичною особою виникають з моменту 

внесення засновником у повному обсязі вкладу до статутного капіталу 

юридичної особи, а при створенні акціонерного товариства – з моменту 

завершення процедури емісії акцій [395, с. 11]. Це має значення для 

корпоративних відносин при інвестуванні будівельної сфери. 

Вплив інвестора в сфері будівництва при первинному інвестуванні в 

корпоративну структуру обмежується вибором її організаційно-правової 

структури. Тому засновники (інвестори) доволі опосередковано можуть 

впливати на об’єкти і форми інвестування. 

Залежно від організаційно-правової форми корпорації її засновники 

можуть визначати напрями господарської діяльності, ухвалювати рішення щодо 

укладення договорів, які опосередковують господарську діяльність. Тож, 

володіючи корпоративним правом участі в статутному (складеному) капіталі 

корпорації, інвестор може приймати рішення розпорядчого характеру в 

інвестиційному процесі. В разі відсутності поділу статутного капіталу на частки 

у його засновників (учасників) відсутні і корпоративні права [124, с. 16]. 

При цьому потрібно мати на увазі, що обсяг корпоративних прав залежить 

від розміру частки учасника (в нашому випадку водночас інвестора) в 

складеному капіталі корпорації. Тому, ухвалюючи рішення, найвищий орган 

корпоративної структури бере до уваги розмір часток кожного засновника 

(учасника). Але це не означає, що права та інтереси окремих інвесторів можуть 

бути порушені. Вони можуть вимагати захисту своїх інтересів у порядку, 

передбаченому корпоративним законодавством. 
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Корпоративні форми інвестування в будівництві можуть проявлятися в 

різних формах. При первинному інвестуванні інвестори-засновники 

спрямовують кошти у статутний (складений) капітал корпорації безпосередньо. 

При вторинному інвестуванні інвестори види договорів про дольову, інші цінні 

папери на фондовому ринку або за цивільними договорами відповідно до 

статутних документів корпоративних юридичних осіб. 

Деталізований аналіз коментованих відносин надав можливість дійти 

висновку, що важливою умовою фінансування будівельної діяльності є 

формування капіталу на основі диверсифікації джерел фінансування, механізмів 

залучення вільних коштів підприємств і заощаджень населення, створення 

системи інституційних інвесторів, активізації фінансових ринків у регіонах [374, 

с. 7]. Важливе місце в перерахованих заходах належить також корпоративному 

інвестуванню, за допомогою якого можна акумулювати кошти інституційних 

інвесторів. 

Аналіз корпоративного інвестування у будівництві зумовлює необхідність 

визначення об’єкта. Об’єктом корпоративного інвестування у широкому 

розумінні є матеріальні та нематеріальні блага, що є об’єктом зацікавленості 

інвестора, корпоративного фонду та компанії з управління активами 

корпоративного фонду. Об’єктом корпоративного інвестування у вузькому 

значенні (залежно від суб’єктного складу) є: для інвесторів – цінні папери 

корпоративного фонду – акції та права, посвідчені акціями корпоративного 

інвестиційного фонду; для корпоративного фонду – майно, передане 

інвесторами, у тому числі статутний капітал корпоративного фонду; для компанії 

з управління активами – прибуток від подальшого розміщення грошових коштів 

у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість або 

отримання різниці між купівлею та продажем акцій. Об’єкти корпоративного 

інвестування поділяють на юридичний та фактичний. Юридичним об’єктом є 

запис у відповідному реєстрі власників цінних паперів, який визначає обсяг прав 

власників цінних паперів. Фактичним об’єктом корпоративного інвестування є 

цінні папери, а також майно [355, с. 130]. 
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Власне фактичним об’єктом корпоративного інвестування має бути 

будівельна нерухомість. Об’єкти будівництва є кінцевою метою корпоративного 

інвестування в цій сфері. 

Об’єктами інвестування визнають об’єкти господарської та інших видів 

суспільної діяльності, в які вкладають інвестиції. Ними можуть бути будівлі, 

споруди (основні фонди), статутний (складений) капітал, устаткування, 

обладнання, технології, об’єкти соціальної сфери (будівництво лікарень, дитячих 

садків, пансіонатів для людей похилого віку), культури (реставрація пам’яток 

культури), довкілля. За загальним правилом, інвестування може відбуватися у 

будь-які об’єкти, щодо яких законом не встановлено заборони чи обмеження [34, 

с. 20]. 

Отже, об’єктами інвестування можуть бути безпосередньо основні фонди 

та виробничі потужності в будівельній сфері. Корпоративне інвестування має 

опосередкований характер. Інвестори, використовуючи корпоративну форму 

інвестування, вкладають кошти в статутний (складений) капітал корпоративних 

структур або корпоративні інвестиційні фонди. І лише наступним етапом буде 

вкладення інвестованих коштів безпосередньо в об’єкти будівництва. 

При цьому існують певні обмеження, встановлені законодавством щодо 

певних форм корпоративного інвестування. Форми здійснення інвестування не 

можна ототожнювати з видом інвестицій. У процесі корпоратизації окремих 

підприємств внеском до статутного капіталу могли бути об’єкти будівництва, в 

тому числі незавершеного будівництва. На момент корпоратизації державних та 

комунальних підприємств зазначені об’єкти повинні бути на балансі юридичної 

особи та їх правовий режим визначатися правом повного господарського 

відання. 

Указом Президента України від 15.06.1994 «Про додаткові заходи щодо 

делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним 

державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває 

у загальнодержавній власності» [233] у порядку експерименту зазначеним 

обласним державним адміністраціям делеговано деякі повноваження 
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центральних органів державної виконавчої влади щодо управління майном, яке 

перебуває у загальнодержавній власності. До таких повноважень належало право 

виступати у процесі корпоратизації засновниками відкритих акціонерних 

товариств, що створюються на базі загальнодержавної власності. Оскільки на той 

час не було чіткої системи нормативних актів корпоративного законодавства, на 

практиці це призвело до багатьох спорів в інвестиційній сфері. 

Про проблеми, пов’язані з корпоративними відносинами у сфері 

будівництва свідчить наступна справа, яка була розглянута Вищим 

господарським судом України 27.01.2011. 

У квітні 2010 р. прокурор Заводського району міста Запоріжжя в інтересах 

держави в особі Фонду державного майна України звернувся до господарського 

суду Запорізької області з позовом до Відкритого акціонерного товариства 

«Запоріжвогнетрив» за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 

на предмет спору – Запорізької міської ради та Запорізької обласної державної 

адміністрації, про вилучення з незаконного володіння, визнання права власності 

та зобов’язання передати у відання Запорізької міської ради житловий будинок 

по вул. Запоріжстроєвській, 8 у м. Запоріжжі. 

Як установлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів 

справи, згідно з Указом Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про 

корпоратизацію підприємств» засновниками відкритих акціонерних товариств, 

що створюються відповідно до цього Указу на базі загальнодержавної власності, 

з боку держави є органи, уповноважені управляти цим майном; центральні 

органи державної виконавчої влади; інші підвідомчі Кабінету Міністрів України 

органи та обласні державні адміністрації. 

Пунктом 11 Положення про порядок корпоратизації підприємств, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 508, 

встановлено, що акт оцінювання вартості цілісного майнового комплексу 

підприємства, що підлягає корпоратизації, і статут відкритого акціонерного 

товариства затверджує засновник. У разі виявлення невідповідності зазначених 
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документів вимогам цього Положення, інших актів чинного законодавства 

засновник вносить до них необхідні зміни і доповнення. 

30.12.1994 заступником голови Запорізької обласної ради народних 

депутатів по роботі виконавчих органів затверджений Акт оцінювання вартості 

цілісного майнового комплексу Запорізького вогнетривкого заводу. До цього 

акту додана Відомість розшифровки пункту 12 Акту, в якому міститься перелік 

державного житлового фонду. В ньому відсутній житловий будинок № 8 по вул. 

Запоріжстроєвській у м. Запоріжжі. Проте в Інвентаризаційному описі основних 

засобів Запорізького вогнетривкого заводу від 13.12.1994 під № 72, інвентарний 

номер 80000005, за фактичною вартістю 84 935 крб. значиться будинок № 10 по 

вул. Запоріжстроєвській і згідно з Довідкою начальника ЖЕУ ВАТ 

«Запоріжвогнетрив» рішенням Заводської районної ради депутатів Запорізької 

області № 276 від 25.08.1977 змінено нумерацію будинків по вул. 

Запоріжстроєвській з № 10 на № 8. Тож, спірний будинок увійшов до статутного 

фонду відповідача. 

10.04.1995 наказом Фонду державного майна України М127-ДПК «Про 

прийняття рішення щодо приватизації корпоратизованих об’єктів» видано дозвіл 

на приватизацію майна ВАТ «Запоріжвогнетрив» шляхом продажу акцій. 

03.08.2001 розпорядженням №315-РРА Фонд державного майна України 

повідомив про завершення приватизації ВАТ «Запоріжвогнетрив». 

Згідно з бухгалтерською довідкою від 20.05.2010 № 18-989 та інвентарної 

картки основних засобів спірна будівля була взята на баланс Запорізького 

вогнетривкого заводу у січні 1963 р. як збудована за рахунок власних коштів. 

Залишкова вартість станом на 01.05.2010 будинку по вул. Запоріжстроєвській, 8, 

інвентарний номер 80000005, становить 556 223,62 грн. Володільцем спірної 

будівлі є ЖКУ Запорізького вогнетривкого заводу. 

Колегія суддів Вищого господарського суду України врахувала, що ч. 1 ст. 

5 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» (в редакції, 

чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що до 

об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать майно 
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підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, що виділяються в 

самостійні підприємства і є єдиними (цілісними) майновими комплексами. 

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 3 Закону України «Про приватизацію майна 

державних підприємств» дія цього Закону не поширюється, зокрема, на 

приватизацію об’єктів державного земельного та житлового фондів, а також 

об’єктів соціально-культурного призначення, за винятком тих, які належать 

підприємствам, що приватизуються.  

Пунктом 39 Методики оцінювання вартості об’єктів приватизації, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 36 від 18.01.1995 

(в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що 

вартість майна цілісного майнового комплексу зменшується, зокрема на вартість 

майна державного житлового фонду, який приватизується відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного житлового фонду», а також вартість 

об’єктів, що не підлягають приватизації.  

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду» (в редакції, чинній на момент 

виникнення спірних правовідносин) до державного житлового фонду, який 

підлягав приватизації на користь громадян України належав житловий фонд 

місцевих рад та житловий фонд, який перебував у повному господарському 

віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, крім кімнат у 

гуртожитках. 

Відповідно до ст. ст. 12, 13 Закону України «Про господарські товариства» 

(в редакції від 16.12.1993) товариство є власником майна, переданого йому 

засновниками й учасниками у власність. Вкладами учасників та засновників 

товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні 

цінності, цінні папери, права користування землею тощо. Вклад, оцінений у 

грошових коштах, становить частку майна учасника та засновника у статутному 

фонді. 

У п. 3.5 Статуту ВАТ «Запоріжвогнетрив», зареєстрованого 21.03.1995, 

зазначено, що товариство є власником майна, переданого йому Засновником та 
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учасниками у власність. Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право 

власності набувають на підставах, що не заборонені законом, зокрема із 

правочинів. 

Згідно із п. 2 ст. 321 Цивільного кодексу України особа може бути 

позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в 

порядку, встановлених законом. 

Статтею 387 Цивільного кодексу України передбачено, що власник має 

право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової 

підстави заволоділа ним. 

Відповідно до ст. 393 Цивільного кодексу України правовий акт органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, який не відповідає законові і порушує права 

власника, за позовом власника майна визнається судом незаконним та 

скасовується. Акти, на підставі яких відповідач отримав у власність спірне 

майно, незаконними не визнавали і не скасовували. 

Колегія суддів Вищого господарського суду України погодилася з 

висновком судів попередніх інстанцій, що пред’явлення прокурором позову на 

підставі ст. 387 Цивільного кодексу України, яка встановлює право власника на 

віндикацію, тобто, витребування свого майна з чужого незаконного володіння, у 

цьому спорі є безпідставним, оскільки такий спосіб захисту права власності 

застосовують у тому випадку, коли власник фактично позбавлений можливості 

володіти й користуватися належною йому річчю, яка незаконно вилучена 

(вибула) з його володіння, а такі обставини не встановлені судами, а навпаки 

підтверджують те, що ВАТ «Запоріжвогнетрив» отримало спірний об’єкт 

нерухомості на підставі власних та добровільних рішень засновника (органу 

місцевого самоврядування) та державного органу приватизації (позивача та 

третьої особи у справі) під час корпоратизації та приватизації у складі цілісного 

майнового комплексу державного підприємства шляхом затвердження актів 

оцінювання майна, Статуту відповідача та здійснення під час приватизації 

випуску і продажу акцій на загальну вартість цілісного майнового комплексу 
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Запорізького вогнетривкого заводу, до складу якого враховувалась і вартість 

спірної будівлі, і такі рішення є чинними на цей час [207]. 

У коментованій справі спірна будівля не була об’єктом інвестування, а 

була складовою частиною інвестиційного вкладу. Іншими словами, видом 

інвестицій, яким можуть бути рухомі та нерухомі речі, а також майнові права, 

пов’язані з ними. Будівля була вкладом до статутного капіталу акціонерного 

товариства. Її правовий режим після створення акціонерного товариства 

визначатиметься з урахуванням положень корпоративного законодавства. 

Інвестори не можуть використовувати корпоративну форму інвестування 

щодо державних та комунальних унітарних підприємств, які не підлягають 

приватизації. Певні обмеження встановлені щодо об’єктів державної та 

комунальної власності, визначених для передачі в концесію. 

У випадках відсутності заборон та обмежень, передбачених 

законодавством, інвестор у межах корпоративного інвестування може 

розміщувати інвестиції у будь-яких об’єктах. При цьому самостійно визначати 

цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучати до їх реалізації на договірній 

основі будь-яких учасників інвестування. 

Корпоративне інвестування може відбуватися шляхом первинного 

безпосереднього вкладення коштів в об’єкти інвестиційної діяльності або 

опосередковано через корпоративні інвестиційні фонди та формування 

складеного капіталу корпоративних структур. Особливість корпоративного 

інвестування в будівельній сфері зумовлюється тим, що об’єктами інвестиційної 

діяльності в результаті є основні фонди і виробничі потужності, які вводяться в 

експлуатацію. 

Це пов’язано з певним інтересом, спрямованим на інвестування коштів в 

об’єкти будівництва. Адже інтерес зумовлює відповідні дії, спрямовані на 

реалізацію корпоративних прав з метою спорудження (капітального ремонту) 

безпосередньо чи опосередковано об’єктів будівництва. 

Здійснення чи нездійснення можливості, яка становить зміст 

суб’єктивного корпоративного права, цілком залежить від волевиявлення самого 
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суб’єкта корпоративних відносин. Природно, що можлива поведінка 

перетворюватиметься на реально здійснювану лише тоді, коли вона сприятиме 

задоволенню тих або інших потреб суб’єкта, тобто коли певна поведінка 

відповідає його інтересам. Якщо в учасника відносин немає інтересу до реалізації 

належного йому права, він може відмовитися від здійснення передбачених 

законом дій, він має право за власним бажанням здійснити дозволені дії в 

повному обсязі чи навіть частково, в порядку, найбільш вигідному для 

задоволення свого інтересу. Інша сторона взаємозв’язку інтересу суб’єкта 

корпоративних відносин є метою корпоративного права, яке виступає як 

правовий засіб задоволення інтересів [82, с. 112]. 

Поєднання корпоративних прав з інтересом, спрямованим на введення в 

дію основних фондів та виробничих потужностей в будівництві, зумовлює 

особливості правових форм корпоративного інвестування в будівельній сфері. 

Корпоративні відносини мають організаційну та майнову складові. В 

інвестиційному процесі поєднуються як перша, так і друга. Корпоративні права 

в інвестиційній діяльності посідають важливе місце серед видів та форм 

інвестування. Інвестування в будівельній сфері має специфічний об’єкт – 

спорудження і введення в експлуатацію основних фондів та виробничих 

потужностей, капітальний ремонт або реконструкція діючих. 

Розрізняють дві форми корпоративної інвестиційної діяльності в 

будівництві. Це створення корпоративних структур, що займаються діяльністю 

в сфері будівництва, набувши корпоративних прав на частку в статутному 

(складеному) капіталі такої юридичної особи. Іншим способом є передача 

корпоративних прав для використання в інвестиційній сфері будівництва як виду 

інвестиції. 

Будівельна сфера сама собою є сферою інвестиційної діяльності. 

Ключовим залишається питання вкладення інвестицій в об’єкти будівництва. 

Відповідно можна розрізнити безпосереднє вкладення інвестиційного капіталу в 

об’єкти будівництва й опосередковане інвестування будівельної сфери [296, с. 

58]. 
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Виникнення корпоративних відносин нерозривно пов’язано з існуванням 

корпорації як юридичної особи – суб’єкта права. Корпоративні відносини є 

поєднанням майнових та організаційних (немайнових) правомочностей, які 

становлять їх зміст. Отже, змістом корпоративних правовідносин є права та 

обов’язки їхніх учасників. До останніх належать самі корпорації та засновники 

(учасники) юридичних осіб корпоративного типу. Виникнення корпоративних 

відносин пов’язується з державною реєстрацією юридичної особи 

корпоративного типу. В подальшому корпоративні права, які становлять зміст 

корпоративних відносин, можуть передаватися на основі розпорядчого 

волевиявлення іншим особам. Корпоративні права можуть виникати у зв’язку зі 

створенням корпоративної структури. Їх можна трактувати як первинні, а ті 

розпорядження, які залежать від волі їхніх володільців – вторинними. Перші 

виникають після створення юридичної особи корпоративного типу і внесення 

засновниками корпорації внеску в статутний капітал останньої. Це є одним із 

проявів свободи у здійсненні та захисті корпоративних прав [373, с. 193]. 

На двоїстій природі корпоративних прав наголошують І. В. Спасибо-

Фатєєва та Т. В. Дуденко, наголошуючи, що такі права у внутрішніх 

корпоративних правовідносинах мають подвійну природу, і для учасника 

корпоративної структури значення мають як складові частини корпоративних 

прав. У зовнішніх корпоративних відносинах корпоративні права втрачають 

свою подвійну правову природу та становлять собою об’єкт права. Зовнішні 

правовідносини перетворюють корпоративні права з такого елементу 

юридичних правовідносин, як зміст, на такий елемент правовідносин, як об’єкт. 

Зазначене обумовлює сприйняття корпоративних прав як прав майнових. Як 

об’єкт правовідносин корпоративні права є майновими правами, а відтак можуть 

вільно відчужуватися [345, с. 29]. 

Розвиваючи цю тезу в контексті інвестиційної діяльності в будівництві, є 

підстави стверджувати, що корпоративні права можна розглядати як об’єкт 

інвестиційної діяльності і як вид інвестицій, які можуть вкладатися в 
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будівництво основних фондів та виробничих потужностей. При цьому можуть 

використовуватися різноманітні форми інвестування. 

Корпоративне інвестування у сфері будівництва має певні особливості. 

Об’єктом інвестування в підсумку є основні фонди та виробничі потужності, що 

належать до будівельної нерухомості. З огляду на це інтерес становить аналіз 

правового зв’язку між інвестором та об’єктом інвестування. 

Інвестиції можуть реалізовуватися через корпоративного інституційного 

посередника. Вкладаючи відповідні кошти в корпоративний фонд, інвестор 

передає майнові правомочності. Але інвестиційний корпоративний фонд не є 

кінцевим об’єктом інвестування. Інвестор, вкладаючи кошти в інвестиційний 

фонд, має на меті подальшу їх реалізацію в об’єкти будівельної галузі. 

Отже, вкладення коштів в інвестиційний корпоративний фонд можна 

розглядати як квазіоб’єкт інвестування, кошти якого використовують для 

фінансування безпосередньо об’єктів будівництва. Тому договір, який 

опосередковує залучення коштів до інвестиційного корпоративного фонду, 

незважаючи на свій інвестиційний характер, не виступає формою інвестування 

будівництва. 

Однак, у ньому має бути конкретизована мета вкладення інвестиційних 

коштів. Закон України «Про інвестиційну діяльність» формулює загальну мету 

здійснення інвестицій – вкладення в об’єкти інвестиційної діяльності з метою 

отримання прибутку та/або досягнення соціального та екологічного ефекту. 

Але цього недостатньо для виокремлення мети інвестування об’єктів 

будівництва. Необхідною є наявність інвестиційного проєкту будівництва. В 

правовому розумінні інвестиційний проєкт будівництва є правовим документом 

здійснення інвестиційної діяльності в будівництві. 

Інвестиційний проєкт – це розроблений за участю проєктної організації і 

затверджений у встановленому порядку правовий акт інвестора, який містить 

обов’язкове для суб’єктів інвестиційної діяльності рішення про будівництво та 

введення в експлуатацію об’єкта певного призначення і визначеними техніко-

економічними показниками. Інвестиційний проєкт будівництва охоплює дві 
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категорії документів: передпроєктні документи і проєктно-кошторисну 

документацію. 

До передпроєктних документів належать техніко-економічні 

обґрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проєкти, а до 

проєктно-кошторисної – текстові та графічні матеріали, якими визначаються 

містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, 

технологічні рішення, а також кошториси (вартісні показники) конкретного 

об’єкта будівництва [34, с. 239]. Власне зазначені параметри повинні вказуватися 

стосовно характеристики об’єкта будівництва. 

Передпроєктні документи містять певні відомості про об’єкт будівництва. 

До них належать: місце будівництва (відомості про будівельний майданчик); 

технічні умови використання і забезпечення ресурсами; параметри 

характеристики будівельного об’єкта; очікувані строки початку та завершення 

будівництва тощо. 

Перелічені відомості мають бути доступні для інвестора до прийняття ним 

рішення про інвестування коштів. Складовою частиною передпроєктних 

документів є техніко-економічні розрахунки майбутнього інвестиційного 

проєкту. Інвестор повинен отримати докладну інформацію про об’єкт 

інвестування. Важливе значення мають текстові та графічні матеріали. 

Вартість інвестиційних внесків повинна відповідати кошторисній ціні, 

визначеній в проєктно-кошторисній документації. Особливістю відносин у 

будівництві є те, що проєктно-кошторисну документацію замовник (інвестор) 

або уповноважена ним організація, зокрема підрядник, не завжди розробляє 

самостійно. 

У більшості аналізованих форм інвестування інвестор погоджується на 

умови, які йому пропонує компанія з управління активами або забудовник. 

Останні погоджують питання виділення земельної ділянки, отримання 

необхідних дозволів та є замовниками проєктно-кошторисної документації. 

До редакції абз. 2 і 3 ч. 3 ст. 2 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» були внесені зміни Законом України «Про внесення змін до Закону 
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України «Про інвестиційну діяльність» щодо державних інвестиційних 

проектів» [226]. Зокрема, інвестиційний проєкт – це комплекс заходів 

(організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-

технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток 

окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких 

відбувається суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей 

відповідно до положень цього Закону. Інвестиційний проєкт оформляють у 

вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для 

обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації 

проєкту в межах визначених вартості та терміну його реалізації. 

Потенційний інвестор має бути обізнаний з техніко-економічними 

характеристиками споруджуваного будівельного об’єкта. Загалом розроблення 

проєктно-кошторисної документації відбувається на замовлення інвестора або 

уповноваженої ним особи (органу). Підставою для укладення договору на 

розробку проєктно-кошторисної документації є завдання інвестора на 

проєктування. Закон України «Про архітектурну діяльність» містить визначення 

завдання на проєктування як документа, в якому містяться вимоги інвестора-

замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень 

та властивостей об’єкта будівництва (архітектури), його основних параметрів, 

вартості та організації його будівництва. 

У спільному інвестуванні інвестори безпосередньо не є стороною договору 

на розроблення проєктно-кошторисної документації. Це практично неможливо з 

погляду спільного предмета інвестування, цілісний характер якого має значення 

для всіх без винятків інвесторів, що хочуть отримати право власності на об’єкт 

інвестування або його частину. 

При цьому законодавство в сфері регулювання публічно-правових 

відносин у будівництві покладає на інвестора або уповноваженої ним особи 

отримання певних дозвільних документів. При спільному інвестуванні цей 

обов’язок покладено на забудовника. Адже від наявності передбачених 
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законодавством дозволів та погоджених технічних умов залежить прийняття 

об’єкта інвестиційної діяльності в будівництві в експлуатацію. 

Так, у ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

визначено порядок отримання права на виконання будівельних робіт. Цей 

порядок залежить від класу наслідків споруджуваного об’єкта. Якщо він 

належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та до об’єктів, будівництво 

яких відбувається на підставі будівельного паспорта, на які не вимагається 

отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів 

будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України, то замовник подає 

повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу. 

Якщо ж об’єкт належить до об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів зі середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або 

підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля» [269], то замовник повинен отримати дозвіл на виконання 

будівельних робіт. 

У разі спільного інвестування інвестор не укладає підрядні договори 

безпосередньо з виконавцем – будівельною організацією. В інвестиційному 

договорі передбачено положення стосовно правомочностей корпоративного 

фонду щодо використання залучених коштів. Але такі функції не можна 

трактувати як надання повноважень за договором доручення. 

На основі законодавства України, міжнародно-правових документів, 

джерел спеціальної юридичної та економічної літератури, відповідно до двох 

основних завдань інвестиційно-правового регулювання, якими є гарантування 

(захист) капіталовкладень та регулювання руху капіталів В. В. Поєдинок робить 

висновок про необхідність визначення інвестиції як двоаспектної категорії, що 

об’єднує розуміння її як: 

1) майнової цінності, що становить внесок суб’єкта у господарську 

діяльність; 

2) операцій цього суб’єкта, що визначають спосіб здійснення 

зазначеного внеску. 
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Водночас спеціального внутрішньоправового регулювання інвестиційних 

відносин потребує реалізація низки інших завдань: створення інституційних 

передумов для концентрації значних капіталів у пріоритетних галузях 

економіки, дотримання вимог сталого розвитку, стимулювання інноваційної 

діяльності, забезпечення стабільності фінансової системи тощо, об’єктом 

регулювання у цих випадках постає не пасивне володіння інвестором певними 

активами, а його активна поведінка, яка має певні кваліфікаційні 

характеристики, що й актуалізує операційний аспект поняття інвестиції [178, с. 

10]. Це стосується безумовно й інвестування в об’єкти будівництва. 

Ведення інвестиційної діяльності пов’язане з реалізацією прав та 

виконанням обов’язків. Цивільний кодекс України виходить з презумпції 

загальної правоздатності юридичної особи, створеної інвесторами. Водночас 

законом установлено, що суб’єкт господарської діяльності може здійснювати 

окремі види діяльності, перелік яких закріплено в нормативних актах, лише на 

підставі спеціального дозволу. В інвестиційній діяльності у сфері будівництва це 

має важливе значення для проведення будівельних робіт. 

Останнє не залежить у багатьох випадках від організаційно-правової 

форми. Більшість організаційно-правових форм, які претендують на 

самостійність, доволі часто виділені штучно, коли насправді відсутні явні 

цивілістичні ознаки, які би впливали на певну особливість або винятковість їх 

становища як суб’єктів цивільного права та можливість виділення в самостійну 

організаційно-правову форму [84, с. 129]. 

Необхідно сформувати такі правові критерії, які дадуть змогу обговорити 

модель підприємницьких юридичних осіб, оскільки самої ознаки, пов’язаної з 

метою отримання прибутку, недостатньо. Підприємницькі товариства 

створюють шляхом ініціативного волевиявлення засновників на основі 

об’єднання їхніх майнових внесків. Це є одним із критеріїв, який у поєднанні з 

іншими зумовлює потребу з’ясування механізму утворення майна юридичної 

особи та впливу на напрями його (майна) використання зі сторони інвесторів у 
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будівництві. Між інвесторами (учасниками) юридичної особи та юридичною 

особою зберігається правовий зв’язок майнового характеру. 

Отже, при виникненні корпоративних юридичних осіб відбувається 

«видозміна об’єктів», оскільки засновник (інвестор) товариства, плануючи певні 

внески в майно товариства, отримує взамін сукупність майнових і немайнових 

прав, що іменуються корпоративними правами [108, с. 250]. 

Форми корпоративного інвестування в будівництві забезпечують приватні 

інтереси інвесторів і публічні запити суспільства. До негативів правового 

регулювання належить те, що засновники-інвестори не завжди можуть на 

власний розсуд вирішувати питання щодо предмета діяльності. 

Тому корпоративне інвестування має на меті одержання інвестором 

доходу, в тому числі від інвестування в об’єкти інвестування, але не передбачає 

отримання об’єкта будівництва у власність. З цим пов’язано, що інвестор не має 

статусу замовника. Останній як учасник інвестування укладає договір підряду на 

виконання проєктних, вишукувальних та будівельних робіт. Відповідно зміст 

інвестиційного договору визначається умовами, які формують права та 

обов’язки сторін. 

У межах корпоративного інвестування зовсім інша система відносин, мета 

та предмет інвестиційних договорів. Корпоративне інвестування можна віднести 

до посередницьких форм інвестиційної діяльності в будівельній сфері, яке має 

важливе значення, однак не є безпосередньою формою вкладення інвестиційних 

коштів в об’єкти будівництва. 

Формами здійснення інвестицій є первісні, коли набуття корпоративних 

прав відбувається вперше в обмін на внесок до статутного (складеного) капіталу 

юридичної особи корпоративного типу, і похідні, які опосередковують набуття 

особою корпоративних прав, що належали іншому суб’єкту. Податковий кодекс 

України містить визначення прямої фінансової інвестиції як господарської 

операції, яка передбачає придбання корпоративних прав шляхом внесення 

коштів або майна безпосередньо до статутного капіталу юридичної особи. 
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До інвестиційних договорів, які спрямовані на придбання корпоративних 

прав, належать договори, що є правовими формами здійснення інвестицій 

шляхом заснування юридичної особи корпоративного типу (засновницький 

договір); придбання акцій додаткової емісії; придбання частки (паю) в 

статутному (складеному) капіталі юридичної особи корпоративного типу у разі 

його збільшення; придбання акцій під час їх обігу на вторинному ринку цінних 

паперів та придбання частки (паю), що відчужується учасником юридичної 

особи корпоративного типу чи самою юридичною особою [394, с. 8‒9]. 

Корпоративне інвестування може відбуватися шляхом створення 

юридичних осіб корпоративного типу та придбання емітованих корпоративних 

цінних паперів. Обидві форми опосередковують відносини участі та управління 

діяльністю юридичних осіб корпоративного типу. 

Корпоративну форму інвестування необхідно відрізняти від придбання 

інвестиційних сертифікатів різного роду фондів інвестиційного характеру. 

Останні є формою спільного (колективного) інвестування. Володілець 

інвестиційного сертифіката не набуває корпоративних прав у разі внесення 

коштів. У цьому випадку йдеться про припинення приватної власності на 

інвестовані кошти і виникнення спільної власності на об’єднані в межах 

інвестиційного фонду кошти.  

Правову основу функціонування ринку інвестиційного капіталу та 

організованих товарних ринків становить Конституція України, Закони України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» [224], 

«Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» 

[224], «Про депозитарну систему України» [229], «Про інститути спільного 

інвестування» [254] та інші закони. 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів» визначає поняття інституційних інвесторів. Це інвестори у 

фінансові інструменти, які є інститутами спільного інвестування (пайовими та 
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корпоративними інвестиційними фондами), інвестиційними фондами, 

взаємними фондами інвестиційних компаній, недержавними пенсійними 

фондами, фондами банківського управління, страховими компаніями, іншими 

фінансовими установами, що здійснюють операції з фінансовими активами в 

інтересах третіх осіб за власний рахунок та за рахунок таких осіб, а у випадках, 

передбачених законодавством – також за рахунок залучених від інших осіб 

фінансових активів. 

Придбані інституційними інвесторами інвестиційні сертифікати акції 

корпоративних інвестиційних фондів належать до пайових цінних паперів 

(інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, 

що знаходяться в управлінні емітента) та надають їх власнику (інвестору) право 

на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів та інші 

права, встановлені законодавством, а також проспектом або рішенням про 

емісію, а для цінних паперів інститутів спільного інвестування – проспектом 

(рішення про емісію) інституту спільного інвестування. 

Зазначене відповідає інвестиційним відносинам у будівництві з 

використанням пайових та корпоративних інвестиційних фондів не з метою 

отримання вимірного об’єкта будівництва у власність, а має ціллю одержання 

прибутку (доходу) у вигляді дивідендів від інвестованих коштів. 

Водночас можливе існування відносин корпоративного типу, якщо 

спеціальне законодавство передбачає таку правову природу взаємин. 

Корпоративне інвестування може мати змішану правову природу. Підставою 

виникнення таких відносин можуть бути непоіменовані договори, які є 

комплексними і є підставою для виникнення стосунків змішаного характеру. 

Корпоративне інвестування може поєднувати безпосередню форму, котра 

передбачає інвестування в статутний (складений) капітал господарської 

організації з метою отримання певного соціально-економічного ефекту в сфері 

будівництва, з договірною – у разі інвестування двома і більше інвесторами. 

Останнє можливо як при заснуванні двома або більше учасниками корпоративної 

структури шляхом укладення засновницького договору або договору про 
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створення господарського товариства, так і при придбанні частки в статутному 

капіталі діючої корпорації. 

Корпоративна форма інвестування допомагає вибрати організаційну 

форму корпорації та партнерів-інвесторів, що сприяє фідуціарності відносин між 

учасниками інвестиційної діяльності. Вибір і погодження організаційно-

правової форми корпоративної структури дає змогу скоординувати сферу і 

характер її майбутньої господарської діяльності. 

У межах корпоративного інвестування відбувається відокремлення 

інвестиції як майнової цінності від майна інвестора і визначаються межі його 

матеріальної відповідальності за зобов’язаннями створеної ним організації. 

Створювана корпоративна структура може провадити господарську діяльність у 

визначеній сфері, зокрема будівництві. 

Водночас потрібно враховувати, що корпоративне інвестування може 

обмежуватися законодавством з огляду на його вимоги щодо використання 

певних організаційних форм в окремих сферах господарської діяльності. Це 

пов’язано також з розміром статутного капіталу, необхідного для певного виду 

діяльності. 

Корпоративне інвестування в сфері будівництва на початковому етапі 

створення корпорації загалом не відрізняється від організаційних заходів, 

пов’язаних зі створенням корпорації в інших галузях господарської діяльності. 

Однак, на етапі засновницького договору або договору про створення 

господарського товариства учасникам корпоративної організації доцільно 

визначитися з метою майбутньої діяльності. Адже господарські товариства є 

юридичними особами приватного права, що створюється з метою задоволення 

насамперед приватних інтересів самого товариства та його учасників. Вони 

формуються на підставі установчих документів. У засновницьких документах 

визначаються зобов’язання учасників створити товариство, порядок їхньої 

спільної діяльності, умови передання майна в статутний капітал. 

Права та обов’язки учасників, що виникають зі засновницького договору 

до дня державної реєстрації товариства, в літературі здебільшого оцінюють як 
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зобов’язальні, а сам договір – як різновид договору про спільну діяльність [140, 

с. 140]. 

Зокрема, Ю. М. Жорнокуй та І. В. Спасибо-Фатєєва вважають 

засновницький договір різновидом договору про спільну діяльність з певними 

особливостями. До таких особливостей належать підстави виникнення 

юридичної особи як наслідок укладення засновницького договору, визнання 

засновницьких документів установчими документами, а згодом – підставою 

діяльності не лише сторін договору, а й створюваної ними юридичної особи [75, 

с. 448]. Наведена теза підтверджує можливість впливу учасників господарського 

товариства (корпорації) на напрями її господарської діяльності. 

Це підкріплює позицію, що корпоративні відносини є специфічним видом 

відносин у сфері господарювання, які за своєю правовою природою є 

поєднанням взаємопов’язаних і взаємообумовлених організаційно-

господарських та майново-господарських відносин, що існують у нерозривній 

єдності [385, с. 13]. 

Отже, корпоративне інвестування може відбуватися шляхом створення 

господарської організації будь-якої організаційно-правової форми для 

підприємницької діяльності, пов’язаної зі спорудженням будівельних об’єктів та 

інших видів робіт у сфері будівництва. 

Вирішуючи питання про корпоративне інвестування, потенційний 

інвестор може обирати організаційно-правову форму господарської організації 

та сферу її діяльності. В статуті корпоративної структури може вказуватися 

безпосередньо предмет господарської діяльності. 

Створенню юридичної особи корпоративного типу, засновниками якої є 

двоє і більше учасників, передує укладення засновницького договору або 

договору про створення господарського товариства. Для повних і командитних 

товариств засновницький договір є водночас статутним документом. 

Вже на початковому етапі створення корпорації її учасники можуть 

погодити предмет і сферу діяльності майбутньої структури. Створюючи 

господарську організацію, обираючи корпоративну форму інвестування, 
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інвестор планує реалізувати інвестицію для задоволення як власних, так і 

суспільних потреб у сфері будівництва. Організації, що здійснюють діяльність в 

будівництві, є формою реалізації інвестицій, яка дає змогу обрати сферу 

господарської діяльності шляхом корпоративного інвестування. 

Інвестор, засновуючи корпорацію, інвестує власні грошові кошти та інше 

майно і несе ризики, пов’язані з інвестиційною діяльністю. Тому одним із 

немайнових корпоративних прав є правомочність отримувати повну та 

достовірну інформацію про діяльність корпоративної структури [111, с. 47]. 

Законом при цьому можуть установлюватися винятки та обмеження в майнових 

інформаційних правах, за умови, що такі обмеження та винятки не створюють 

істотних перешкод реалізації майнових інформаційних прав та здійсненню 

законних інтересів суб’єктів цих прав [121, с. 189]. 

Корпоративне інвестування в будівництві відбувається шляхом створення 

корпоративних структур та участі в них інвесторів, які мають на меті 

провадження господарської діяльності в сфері будівництва. Участь у таких 

структурах зумовлює наявність майнових та організаційних (немайнових) 

корпоративних прав, які дають можливість учасникам корпорації визначати 

інвестиційні цілі діяльності останніх. 

Майнові корпоративні права дають можливість отримати дивіденди і 

частку в статутному капіталі у разі припинення корпоративної юридичної особи. 

Власне зацікавленість інвестора в отриманні доходу є суб’єктивною 

передумовою ефективного використання інвестиційних коштів. 

Організаційні корпоративні права визначають правові форми участі 

інвестора в управлінні корпорацією. Адже найвищим органом управління 

корпоративної структури є збори учасників (інвесторів). До їх виняткової 

компетенції належать найважливіші питання функціонування корпорації. Серед 

іншого, до таких повноважень належить вибір стратегії будівельної політики та 

конкретних об’єктів інвестування. 

Корпоративне інвестування в будівництві може відбуватися шляхом 

створення юридичної особи корпоративного типу або участі в уже створеній 
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організації. Створення юридичної особи корпоративного типу здійснюється з 

урахуванням особливостей, встановлених законодавством для відповідних 

організаційно-правових форм та положень Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань». При цьому не вимагається зазначення в статутних документах 

спеціальної правоздатності щодо діяльності в сфері будівництва. 

Корпоративні відносини зумовлюють передання в статутний капітал 

майнового внеску (інвестиції). Тому створення корпорації пов’язане з наявністю 

майна, необхідного для ведення господарської діяльності в сфері будівництва. 

Правовий режим такого майна встановлено законодавством, згідно з яким 

корпоративна структура є суб’єктом права власності на статутний капітал. Якщо 

корпорації створює держава, то статутний капітал формується з урахуванням 

положень законодавства про право оперативного управління та господарського 

відання. На балансі корпорації воно обліковується у вигляді майнових та 

немайнових активів. 

Обираючи корпоративну форму інвестування в будівництві, інвестор 

керується економічним ефектом, якого він планує досягти в процесі інвестування 

(отримання прибутку, задоволення виробничих або особистих потреб, 

забезпечення координації інвестування щодо групи об’єктів чи участі кількох 

партнерів-інвесторів). 

Інвестиції в цьому випадку вкладаються з метою формування статутного 

(складеного) капіталу. В подальшому матеріальна база корпорації може 

збільшуватися за рахунок прибутку (доходу) від господарської діяльності та 

емісії цінних паперів. Водночас імовірна можливість залучення додаткових 

інвестицій у разі збитковості господарської діяльності у випадках, передбачених 

засновницьким договором або договором про створення господарського 

товариства, або залежно від організаційно-правової форми юридичної особи 

корпоративного типу. 

Результатом корпоративного інвестування в будівництві може бути 

створення організацій управлінського (координаційного) типу, що виконують 
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координаційні функції залежних від них господарських структур. До них 

належать господарські об’єднання, холдингові компанії тощо. 

Під господарськими об’єднаннями розуміють організаційно оформлену 

групу підприємств, інших господарських організацій різних форм власності, 

створені з метою координації діяльності своїх учасників, об’єднання їхніх 

активів з метою вирішення спільних соціальних та економічних завдань, 

включаючи інвестування в різних економіко-правових формах, у тому числі в 

будівництві. 

Господарські об’єднання нерідко використовують для реалізації спільних 

інвестиційних проєктів у будівництві. Шляхом створення господарського 

об’єднання можуть поєднуватися інвестиції різних форм власності, що 

допомагає залучати до реалізації інвестиційних проєктів об’єкти державної та 

комунальної власності. 

Корпоративне регулювання має на меті об’єднати капітал на зусилля 

інвесторів для досягнення певної мети. У контексті відносин у будівництві такою 

метою є спорудження об’єкта і передання його у власність замовнику. 

Будівництво багатоквартирних будинків майже неможливо здійснити без 

об’єднання коштів багатьох заінтересованих осіб-інвесторів. 

З іншого боку залучення міноритарних володільців корпоративних прав, 

які вкладають кошти в статутний капітал або інвестиційний фонд 

корпоративного типу, пов’язане з необхідністю вибору форми інвестування. 

Підставою взаємодії корпоративного фонду і компанії з управління 

активами є відповідний договір. Ця компанія фактично заміняє виконавчий орган 

корпоративного фонду і наділена широкими повноваженнями щодо управління 

активами зі встановленням законодавчих обмежень. З урахуванням такого 

статусу вона б мала розглядатися як один з інституційних інвесторів, однак закон 

зараховує її до суб’єктів, які обслуговують діяльність інститутів спільної 

діяльності. Для індивідуального інвестора не зовсім зрозумілими є механізми, за 

яких його інвестиціями, що вкладені в корпоративний фонд, керує компанія 

управління активами, яка за статусом не є інституційним інвестором і питанням 



179 
 
виплати винагороди якій присвячена більша увага, ніж питанням її 

відповідальності перед індивідуальними інвесторами. Адже безпосередній 

правовий зв’язок існує між індивідуальними інвесторами і корпоративним 

фондом через придбання акцій і не існує між ним та компанією, яка управляє 

залученими інвестиціями [389, с. 59]. 

Корпоративне інвестування в будівництві поєднує засади правового 

регулювання корпоративних відносин та положення, які регламентують порядок 

здійснення будівельної інвестиційної політики. Останні зводяться переважно до 

публічних приписів, що стосуються надання відповідних дозволів і погодження 

технічних умов, та приватних відносин, які опосередковують договори 

підрядного типу та визначають правовий статус суб’єкта корпоративних прав. 

Інвестиційні права суб’єктів корпоративних відносин забезпечуються 

шляхом їхньої участі в управлінні корпоративною структурою. Для цього 

суб’єкти корпоративних відносин наділяються, крім майнових, ще і 

немайновими (організаційними) правомочностями. 

Здійснення корпоративних прав у будівництві має реалізовуватися з 

дотриманням положень законодавства, що регулює корпоративні відносини. 

Рішенням володільців корпоративних прав визначаються напрями їх реалізації 

та інвестиційна політика щодо вибору конкретних об’єктів будівництва. 

При цьому здійснення корпоративних прав проводиться з урахуванням 

дозвільних та обмежувальних публічних норм у сфері будівництва. Тому 

прийняття корпоративного рішення має відповідати загальним нормам 

цивільного права та спеціальним положенням, які регулюють відносини в 

будівництві. Це має значення для вибору та ведення діяльності в будівельній 

сфері у формі корпоративного інвестування. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Дольові (пайові) інвестиційні договори мають такі ознаки: 

1.1) сторонами інвестиційного договору є особи, які є суб’єктами 

інвестиційних відносин; 
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1.2) предметом договору є цінності, що відповідають законодавчим 

вимогам поняття інвестиції; 

1.3) інвестиція здійснюється у виді, що не суперечить чинному 

законодавству, з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення 

соціального та екологічного ефекту; 

1.4) інвестиційні цінності вкладаються на тривалий строк; 

1.5) сторони розподіляють ризики та результати інвестиційної 

діяльності; 

1.6) зміст договору про дольову (пайову) участь у будівництві 

включає майнові та немайнові (організаційні) повноваження інвестора 

щодо управління та контролю за використанням інвестиції. 

2. Можна виокремити такі види договорів про дольову (пайову) участь 

у будівництві: 

2.1) договори про дольову (пайову) участь, умови яких містять 

елементи змісту договорів будівельного підряду, з множинністю 

інвесторів; 

2.2) договори про спільну діяльність (простого товариства); 

2.3) форвардні контракти; 

2.4) договори між житлово-будівельним кооперативом та 

інвестором – асоційованим пайовиком про пайову участь у житловому 

кооперативі, шляхом внесення паю у грошовій або іншій майновій формі 

для отримання права власності на квартиру після введення об’єкта в 

експлуатацію. 

3. Договори про спільну діяльність (просте товариство) мають ознаки 

інвестиційного договору. Мета простого товариства є істотною умовою. В 

рамках договору про спільну діяльність (просте товариство) об’єднуються 

фінансові ресурси, інше майно з метою реалізації інвестиційного проєкту в 

будівництві. Зміст договору, крім мети, визначатиме його предмет, розмір 

інвестованих коштів, строки виконання договірних зобов’язань, підстави їх 

припинення та інші умови, погоджені сторонами. 
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4. Однією з форм інвестиційної діяльності в будівництві є спільна 

інвестиційна діяльність у рамках створених інвестиційних фондів. Суб’єктами 

цих відносин є інвестори і компанії з управління активами інвестиційних фондів. 

Зміст взаємовідносин між цими суб’єктами полягає у вчиненні певних дій, 

пов’язаних з передачею конкретного виду майна (грошових коштів) до 

інвестиційного фонду та здійснення управління цими активами уповноваженою 

компанією. Проте закон не встановлює вимогу конкретизації переліку об’єктів 

інвестиційної діяльності, в які вкладаються залучені кошти інвесторів. Тому в 

Законі України «Про інститути спільного інвестування» необхідно передбачити 

положення, яке би покладало на компанію з управління активами обов’язок 

визначати об’єкти інвестиційної діяльності, в які спрямовуватимуться залучені 

інвестиційні кошти. 

5. В результаті створення пайового інвестиційного фонду право 

приватної власності інвестора трансформується у право на частку у пайовому 

фонді (право спільної часткової власності). Водночас відповідно до положень 

законодавства інвестор пайового фонду не має повноважень впливати на 

діяльність компанії з управління активами пайового фонду. Таким чином, можна 

констатувати, що між компанією з управління активами пайового фонду та 

колективними інвесторами існують зобов’язальні за своєю правовою природою 

відносини, зміст яких полягає у взаємних правах та обов’язках сторін. 

6. Корпоративний інвестиційний фонд можна розглядати як форму 

інвестування, кошти якого використовують для фінансування безпосередньо 

об’єктів будівництва. Тому в договорі, який опосередковує залучення інвестицій 

до інвестиційного корпоративного фонду, повинна бути конкретизована мета 

вкладення інвестиційних коштів та об’єкти інвестування. Потенційний інвестор 

повинен бути ознайомлений з техніко-економічними характеристиками 

споруджуваного об’єкта. 

7. Однією з форм пайової участі в будівництві є кооперативна. Між 

житлово-будівельним кооперативом та інвестором (асоційованим пайовиком) 

укладається договір про пайову участі у кооперативі. Внесок (пай) члена 
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житлово-будівельного кооперативу є інвестицією в об’єкт будівництва, право 

власності на який він отримує після внесення суми, яка відповідає вартості 

квартири. Законодавець у статті 384 ЦК України використовує термін «викуп 

квартири», який не відповідає суті інвестиційних відносин пайової участі в 

житлово-будівельному кооперативі. Необхідно змінити редакцію ч. 2 та ч. 3 

статті 384 ЦК України, об’єднавши їх та виклавши в такій редакції: «Член 

житлово-будівельного кооперативу має право володіння, користування, а за 

згодою кооперативу – розпорядження квартирою, яку він займає в будинку 

кооперативу, а після сплати повної вартості набуває право власності на неї». 

8. Публічно-правові засади регулювання інвестиційної діяльності в 

будівництві необхідно поєднувати з приватною заінтересованістю 

територіальних громад у межах договорів пайової участі в інвестиційних 

проєктах. Пайовим внеском відповідних державних структур та територіальних 

громад могли би бути, крім коштів місцевого бюджету або державних субвенцій, 

земельні ділянки та інші майнові права. Участь в інвестиційному процесі органів 

державної влади та територіального самоврядування (окрім фізичних та 

юридичних осіб) на засадах пайової участі повинна ґрунтуватися на таких 

принципах: а) майнової відокремленості сторін пайового договору в будівництві; 

б) наявності господарської компетенції для участі в структурі пайових договорів 

у будівництві; в) самостійної майнової відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання договірних зобов’язань дольової (пайової) участі. 

9. В інвестиційному процесі будівництва спільна пайова участь може 

бути комплексною, поєднуючи сутнісні ознаки різних видів договорів. Інвестори 

та інші учасники інвестиційної діяльності мають право вибору непоіменованого 

договору для регулювання відносин дольової (пайової) участі у сфері 

будівництва. В межах непоіменованого договору учасники інвестиційних 

відносин можуть на власний розсуд обирати тип, вид, підвид договірних 

відносин, поєднуючи положення, передбачені ЦК України для цивільних 

договорів. Відповідно джерелами регулювання непоіменованих договорів 
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будуть як загальні положення договірного права, так і норми, що регулюють 

окремі види договірних зобов’язань. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ВІДНОСИН У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ШЛЯХОМ УЧАСТІ В 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДАХ 

3.1. Договір управління майном у фонді фінансування будівництва 

житла 

Право на житло закріплено у Конституції України [107]. Особливістю 

нормативної бази, спрямованої на реалізацію права на житло є те, що вона 

складається з розгалуженої системи нормативних актів, прийнятих органами 

різних рівнів та сфер правового регулювання. Серед них ЦК України, Житловий 

кодекс УРСР, Закони України «Про приватизацію державного житлового 

фонду», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого 

житлового фонду» [258], «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 

будівельної галузі та житлового будівництва» [236], «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку» [268], «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про кооперацію» [262]. 

Деякі з них безпосередньо регулюють отримання у власність житла, але не 

мають інвестиційного характеру, оскільки регламентують передання житла 

державної та комунальної форми власності у приватну власність користувачів 

зазначеним житловим фондом. Інші спрямовані на упорядкування 

правомочностей володільців житла щодо користування та розпорядження ним. 

Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» запроваджено новий 

механізм залучення коштів для фінансування будівництва житла через договір 

управління майном з фінансовою компанією-управителем. Остання з отриманих 

в управління інвестиційних коштів формує ФФБ. 

Інвестор (установник управління), передаючи кошти в управління, 

водночас наділяє управителя певними повноваженнями щодо володіння і 

розпорядження його майном з метою досягнення обумовленої в договорі мети. 
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Під метою договору управління майном у ФФБ розуміється конкретний 

результат у вигляді закінченого будівництвом об’єкта. 

Власне конкретизованим результатом коментований договір вирізняється 

серед договорів управління майном, положення якого міститься в ЦК України. 

Спрямованість договірного зобов’язання на досягнення конкретного результату 

є основним системним чинником, який визначає кінцевий юридичний та 

економічний результати, на досягнення яких спрямовані основні дії учасників 

договору. 

Тому однією з поширених форм інвестування в будівництві житла є 

договір управління майном. Відповідно до ч. 1 ст. 1029 ЦК України за договором 

управління майном одна сторона (установник управління) передає другій 

стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона 

зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в 

інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). 

Договір управління майном у фонді фінансуванні будівництва належить до 

договорів про надання послуг. Остання полягає в реалізації управителем своїх 

повноважень з управління майном в інтересах установника управління або 

вигодонабувача. Передаючи своє майно в управління, установник управління 

наділяє управителя певним обсягом правомочностей щодо володіння, 

користування та розпорядження його майном. Управитель зобов’язаний вчиняти 

необхідні фактичні та юридичні дії для забезпечення інтересів установника 

управління або вигодонабувача [113, с. 282]. 

Договір управління майном у сфері будівництва має певні особливості 

порівняно зі загальною дефініцією договору управління. Закон України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомості» містить визначення договору управління майном у 

сфері будівництва житла, згідно з яким установник управління передає 

управителеві у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним 

цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим 

майном. 
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Предметом зазначеного договору є послуга з управління коштами 

інвестора з метою отримання в майбутньому у власність житла. Повноваження 

управителя за договором управління майном становлять правомочності на 

вчинення фактичних і юридичних дій і мають чіткі межі та спрямовані на 

досягнення конкретного результату, в цьому випадку спорудження об’єкта 

житлової нерухомості. Договір управління зумовлює особисте виконання 

обов’язку управителем, що свідчить про фідуціарний характер відносин між 

інвестором та управителем. Управитель майном у сфері будівництва житла не 

може доручити управління іншим особам. При цьому управитель не може 

відмовитися від договору. 

Договір про участь у ФФБ житла завжди конкретизований щодо 

характеристики його предмета – вимірного об’єкта житлового будівництва. Це 

відповідає положенням ч. 5 ст. 14 Закону України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю», згідно з якою договір має містити відомості про об’єкт 

будівництва зі зазначенням його місця розташування та технічних 

характеристик, запланованої дати (місяць і рік) введення об’єкта будівництва в 

експлуатацію; відомостей про закріплений за довірителем об’єкт інвестування із 

зазначенням його технічних характеристик. 

Техніко-економічна характеристика об’єкта будівництва є важливою 

умовою аналізованого договору. Водночас зміст договору потрібно розглядати 

крізь призму інших прав та обов’язків сторін. Одним із основних обов’язків 

управителя є здійснення ним контролю за дотриманням забудовником умов та 

зобов’язань за договором, у тому числі за вартістю будівництва та ефективністю 

використання інвестованих коштів.  

Система договірних зв’язків управління майном у сфері житлового 

будівництва має складну структуру. Це пов’язано з тим, що управитель та 

забудовник також укладають договір, згідно з яким забудовник після завершення 

будівництва передає управителю права на нерухомість, яка є об’єктом 

будівництва. Такий же обов’язок наявний у випадку виникнення обумовленого 
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договором ризику невиконання забудовником своїх зобов’язань перед 

управителем. Наслідком настання ризику порушення забудовником своїх 

зобов’язань, а управителем – щодо контролю, є розірвання договору інвестора з 

управителем і повернення останнім грошових коштів довірителю. 

За договором управління майном у сфері будівництва управитель 

зобов’язаний за винагороду забезпечити внесення грошових коштів інвестора в 

будівельні об’єкти. При цьому управитель ФФБ не може доручити виконання 

своїх обов’язків іншій особі. В цьому полягає особливість у правовому 

регулюванні порівняно зі загальним правилом, передбаченим ст. 1041 ЦК 

України, в якій ідеться про можливість доручити іншій особі (замісникові), якщо 

цього вимагають інтереси установника управління або передбачено договором, 

вчинити певні дії від імені управителя.  

Це зумовлено тим, що інвестор передає свої кошти в управління 

управителю разом із відповідними повноваження щодо володіння та 

розпорядження для досягнення передбаченої в договорі мети. Тому управитель 

не може передати залучені кошти на інші цілі, крім визначених у договорі 

об’єктів інвестування.  

Це стало підставою для обґрунтування в літературі позиції, що в основі 

договору управління майном лежать правовідносини щодо ефективного 

використання управителем майна установника управління й одержання від цього 

прибутку, а також обов’язок управителя повернути отримане від інвестора майно 

після припинення дії договору. Натомість договір про участь у ФФБ 

опосередковує відносини, які зводяться до передачі грошей управителю з метою 

їхнього інвестування в об’єкт нерухомості, в результаті чого установник 

управління отримує цей об’єкт у власність. 

Така відмінність дає підстави деяким дослідникам зробити висновок, що 

договір управління майном, передбачений Законом України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю», не є договором управління майном, передбаченим гл. 70 ЦК 

України [25, с. 53]. 
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Безперечно, договір управління коштами, які залучають для інвестування 

об’єктів будівництва, має певні особливості з управління порівняно з іншими 

видами майна. Відносини, що виникають на підставі укладення коментованого 

договору, є інвестиційними. Відрізняються ці договори і за конкретним 

результатом, досягнення якого прагнуть досягти учасники договірних відносин. 

Укладаючи договір управління майном за правилами, визначеними гл. 70 

ЦК України, управитель бере на себе обов’язки вчинити юридичні та фактичні 

дії для забезпечення інтересів установника управління. Особливість же договору 

про участь у ФФБ полягає в тому, що управитель бере на себе обов’язки вчинити 

комплекс фактичних та юридичних дій, спрямованих на управління 

(розпорядження) грошовими коштами установника управління, в результаті яких 

установник управління набуває право на житло. 

Передусім повноваження управителя ФФБ відрізняються від 

врегульованих гл. 70 ЦК України правомочностей останнього з управління 

майном. У договорі управління майном у сфері будівництва житла визначаються 

конкретні цілі, для досягнення яких в управління передається інвестиція та на які 

спрямована діяльність управителя. При цьому, в управителя виникає право 

довірчої власності на майно, передане в управління. Поняття довірчої власності 

міститься в ч. 2 ст. 316 ЦК України, згідно з якою право довірчої власності 

виникає внаслідок закону. 

У літературі обґрунтовано різні позиції щодо правової природи відносин 

управління та довірчої власності. Наявна думка, що у відносинах з управління 

інвестованими коштами домінують дії юридичного і фактичного характеру, 

спрямовані на ефективну реалізацію повноважень стосовно прийнятого в 

управління майна, що здійснює управитель з дотриманням встановлених 

нормативно-правовими актами і договором вимог з метою отримання доходу для 

власників (правоволодільців), збільшення вартості майна або досягнення для них 

іншого соціально-економічного ефекту [149, с. 5]. 
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Коментоване визначення є узагальнюючим стосовно договору управління 

майном. У такому випадку не враховано специфіку інвестиційного процесу в 

будівництві. 

Зокрема, Р. А. Майданик висловив позицію, згідно з якою довірче 

управління майном належить до групи змішаних правових інститутів, який не 

можна віднести ні до абсолютних (речових), ні до відносних (зобов’язальних) 

прав, оскільки такий поділ майнових прав не відповідає повною мірою специфіці 

цієї конструкції, яка виникла і сформувалася на стику абсолютних (речових) і 

відносних (зобов’язальних) прав та одночасно володіє ознаками, притаманними 

різним групам. З виникненням потреб і проблем правозастосування та 

формування стабільної судової практики, на думку автора, буде визначено 

необхідність і можливість нормативного закріплення довірчого управління 

майном як специфічного права на чужу річ [144, с. 301‒302]. 

Цілком можливо, що така конструкція знайде своє відображення також у 

відносинах управління інвестиційними коштами в будівельній сфері. Суть 

управління інвестованими коштами при будівництві житла полягає в отриманні 

інвестором (установником управління) позитивного ефекту (блага) у вигляді 

вимірного об’єкта будівництва, передбаченого договором, а не повернення йому 

такої ж самої кількості грошових коштів. Особливість відносин між інвестором і 

управителем ФФБ полягає в тому, що останній надає фактичні та юридичні 

послуги, наслідком яких є набуття інвестором у власність житла. Це прямо 

наголошено в законі, який передбачає, що за договором управління майном у 

сфері будівництва житла відбувається управління залученими грошовими 

коштами, за рахунок яких формується ФФБ житла. Зокрема, ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачає, що ФФБ житла – це 

кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть 

використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів 

про участь у фонді. Отже, інвестовані кошти мають цільовий характер і не 

можуть використовуватися на інші цілі. А. В. Смітюх також звертає увагу, що 
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право довірчої власності управителя обмежується правилами ФФБ та 

укладеними ним з довірителями договорами управління майном [338, с. 146]. 

Поняття «житла» охоплює не лише житлову площу, призначену для 

проживання, але й нежитлові приміщення: комори, паркомісце тощо. Тому в 

договорі, крім будівельної або поштової адрес об’єкта будівництва, повинні 

вказуватися кількість кімнат, їх планування та площа відповідно до проєкту. До 

договору додається графічне зображення об’єкта будівництва, з указанням 

прибудинкових територій, перелік робіт, які здійснює забудовник до передачі 

вимірного об’єкта будівництва, та обладнання, що буде встановлено у вимірному 

об’єкті будівництва та як наслідок – у конкретному об’єкті нерухомості. 

В установника управління після сплати повної вартості інвестицій 

виникають майнові права на об’єкт інвестування. Однак інвестор не перебуває в 

прямому договірному зв’язку зі забудовником (підрядником). Перелік об’єктів 

будівництва, в які інвестовані кошти та майнові права на зазначені об’єкти 

інвестування забудовник (підрядник) передає управителю. А управитель передає 

майнові права на відповідні вимірні об’єкти інвестування установнику 

управління (інвестору) згідно з договорами управління майном при будівництві 

житла. 

Відносини між установником управління (інвестором) й управителем 

ґрунтуються на договорі і мають зобов’язальний характер. Управитель, 

набуваючи майнові права від забудовника (підрядника), має обов’язок передати 

їх інвестору у вигляді вимірного об’єкта будівництва, який є предметом 

інвестиційного договору. 

ЦК України не містить визначення майнових прав, ототожнюючи їх у ст. 

190 з неспоживчою річчю і вказуючи, що речові права є майновими. У 

теоретичних розвідках, присвячених правовій природі майнових прав, до них 

зараховують права, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням 

майном, а також з матеріальними (майновими) вимогами, що виникають між 

учасниками економічного обороту при розподілі цього майна та обороту при 

розподілі майна та обміну. Звідси зроблено висновок, що до майнових прав 
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належать: а) речові права (права власника і суб’єктів квазівласницьких прав 

господарського відання та оперативного управління); б) зобов’язальні права з 

договору і недоговірні (права вимоги, в тому числі на відшкодування шкоди); в) 

майнові права інтелектуальної власності; г) майнові права в складі 

корпоративних прав; д) спадкові права [351, с. 223]. 

У відносинах з управління майном при будівництві житла використовують 

термін «майнові права». При цьому, якщо установник управління (інвестор) вніс 

суму, що дорівнює вартості об’єкта інвестування, у нього виникає право вимоги 

на відповідну кількість проінвестованих вимірних одиниць об’єкта інвестування. 

Майнові права, які пов’язані з певним об’єктом будівництва, ще не 

свідчать про виникнення права власності в управненого суб’єкта на цей об’єкт. 

В аналізованому контексті варто звернути увагу на судову практику. 

Так, у грудні 2015 р. Особа_3 звернулася до суду з позовом до товариства 

з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Прайм» (далі – ТОВ «ФК 

Прайм»), Особа_4, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фінансова компанія «Основа» (далі – ТОВ «ФК «Основа»), про визнання дій 

протиправними, зобов’язання вчинити певні дії, визнання недійсним свідоцтва 

про право власності на майно та визнання недійсним рішення про відкріплення 

об’єкта будівництва. 

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що 11.06.2014 між ним та 

Особа_5 укладено договір про передання прав та обов’язків за договором від 

29.10.2013 про участь у ФФБ, за яким він, як новий довіритель, набув права та 

обов’язки первісного довірителя щодо квартири за Адресою_1. 

26.05.2015 на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

житлове та культурно-побутове будівництво за Адресою_1 (І черга будівництва) 

введено в експлуатацію. Рішенням ТОВ «ФК Прайм» від 18.12.2015 відкріплено 

Особу_3 від об’єкта інвестування через неприйняття закріпленого за ним об’єкта 

інвестування. 

16.12.2015 між Особа_4 та ТОВ «ФК Прайм» уклали договір № 225 про 

участь у ФФБ, на підставі якого 06.01.2015 Управлінням державної реєстрації 
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Головного управління юстиції у м. Києві видано свідоцтво про право власності. 

Звертаючись до суду з позовом, Особа_3 вказував на те, що рішення ТОВ «ФК 

Прайм» про відкріплення об’єкта будівництва є незаконним, оскільки його 

належно не повідомили про те, що будинок зданий в експлуатацію. 

Суд апеляційної інстанції, задовольняючи вимогу позивача, керувався тим, 

що оголошення в пресі є неналежним доказом повідомлення Особа_3, оскільки 

в них не зазначено адреси офісу забудовника, конкретної дати та часу прибуття 

останнього. 

При цьому ТОВ «ФК Прайм» листом від 11.11.2015 повідомив Особу_3 

про введення в експлуатацію будівництва та про необхідність до 01.12.2015 

прийняти в установленому порядку об’єкт інвестування. Проте не дотримавшись 

двомісячного строку, передбаченого Правилами ФФБ, 08.12.2015 прийняв рішення 

про відкріплення ОСОБА_3 від об’єкта інвестування. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» ФФБ – 

це кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть 

використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів 

про участь у ФФБ. Правила ФФБ є системою норм, затверджених та 

оприлюднених управителем цього фонду, яких мають дотримуватися всі 

суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для 

досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, та 

які повинні відповідати вимогам закону. 

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 

управитель ФФБ надає забудовнику перелік довірителів, які мають право 

отримати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування, відповідно до 

отриманих довірителями від управителя майнових прав на ці об’єкти 

інвестування, і повідомляє кожного довірителя про введення об’єкта 

будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу довірителя надає йому копію 

відповідного акта. Отриману від управителя ФФБ довідку про право довірителя 
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на набуття у власність об’єкта інвестування довіритель надає забудовнику для 

подальшої державної реєстрації за довірителем права власності на закріплений 

за ним об’єкт інвестування. Для проведення державної реєстрації права власності 

на закріплений за довірителем об’єкт інвестування забудовник та довіритель 

підписують складений забудовником акт прийняття-передачі об’єкта 

інвестування. 

29.05.2015 ТОВ «ФК Прайм» повідомив про введення об’єкта будівництва 

в експлуатацію шляхом розміщення повідомлення про це на офіційному сайті 

«Кришталеві джерела». Частиною 12 ст. 20 Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» передбачено, що якщо довіритель виконав усі зобов’язання перед 

управителем ФФБ, але протягом двох місяців після введення об’єкта в 

експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі 

закріпленого за ним об’єкта інвестування і не подав у письмовій формі 

зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань щодо об’єкта 

будівництва та об’єкта інвестування відповідно до ст. 19 названого вище закону, 

управління майном припиняється та управитель відкріплює від довірителя 

об’єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці цього об’єкта 

інвестування. 

Отже, оскільки повідомлення ТОВ «ФК Прайм» про введення об’єкта 

інвестування в експлуатацію здійснено 29.05.2015, то саме з цього часу 

починається відлік двомісячного строку для підписання акта прийому-передачі 

закріпленого за позивачем об’єкта інвестування. 

Суд апеляційної інстанції безпідставно розширив положення названого 

закону, вказавши що в оголошеннях, опублікованих у пресі, не зазначено адреси 

офісу забудовника, конкретної дати та часу прибуття. Адже законом чітко 

передбачено обов’язок повідомити про введення об’єкта в експлуатацію. 

Отже, суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми 

матеріального права, зокрема Закон України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
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нерухомістю», розширивши обов’язки управителя ФФБ, що призвело до 

скасування законного рішення суду першої інстанції [194]. 

На наш погляд, суди, зосередившись на формальних аспектах 

взаємовідносин учасників спору, не звернули увагу на суть спору, яка полягала 

у наявності в позивача майнових прав на об’єкт будівництва, які 

трансформуються у право власності на об’єкт інвестування після прийняття 

останнього в експлуатацію. 

Така позиція загалом відповідає конструкції інвестиційних відносин у 

договірних відносинах участі у ФФБ. На підставі укладеного договору в 

інвестора (установника управління) в межах зобов’язального правовідношення 

виникає право вимоги щодо передання йому передбаченого договором об’єкта 

інвестування. Право вимоги узалежнено від вартості інвестованих повністю 

коштів на вимірний об’єкт (об’єкти) будівництва. Право вимоги пропорційне до 

внесених інвестиційних коштів. Інвестиційний договір про участь у ФФБ може 

встановлювати періоди, упродовж яких повинні вноситися платіжні транші. Але 

лише після внесення всієї суми, передбаченої договором про участь у ФФБ, яка 

дорівнює вартості об’єкта інвестування, право вимоги стає об’єктом цивільного 

обороту і може бути відступлено іншій особі за договором (правочином). 

Абсолютне право (право власності) на об’єкт інвестування установник 

управління отримує після введення об’єкта будівництва в експлуатацію та 

державної реєстрації права власності на нього. Тоді зобов’язальне 

правовідношення, в межах якого в інвестора виникає майнове право на вимірний 

об’єкт, трансформується в речове право власності. 

З цього можна зробити висновок, що структура відносин у механізмі 

інвестування через ФФБ є комплексною, в межах якої охоплюються 

зобов’язальні та абсолютні правовідносини. Це зумовлено особливістю договору 

управління майном у сфері будівництва житла, а саме конкретними цілями, для 

досягнення яких передають інвестиційні кошти в управління. З положень Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» також випливає висновок про 
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речову ознаку відносин з управління, оскільки майно установником управління 

(інвестором) передається управителеві у довірчу власність. 

Разом з тим, в судовій практиці та науковій літературі дедалі більшого 

поширення набуває поняття «права очікування». Майнове право очікування в 

науковій літературі визначається як право особи, яка володіє річчю з метою 

наступного придбання на неї права власності, у разі виконання володільцем 

умов, зазначених у договорі або в законі [145, с. 803]. 

За висновками Верховного Суду України майнові права на нерухомість, 

що є об'єктом будівництва (інвестування), не є речовими правами на чуже майно, 

оскільки об'єктом цих прав не є «чуже майно», а також не є правом власності, 

оскільки об'єкт будівництва (інвестування) не існує на момент встановлення 

іпотеки, а тому не може існувати й право власності на нього. Отже, майнове 

право, яке можна визначити як «право очікування», є складовою частиною майна 

як об'єкта цивільних прав. Майнове право – це обмежене речове право, за яким 

власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, 

та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на 

нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому. У цій 

справі замовники виконали свої грошові зобов'язання за договором будівельного 

підряду, повністю сплативши вартість об'єкта будівництва (стовідсоткову 

передоплату), тобто вчинили дії, спрямовані на виникнення юридичних фактів, 

необхідних і достатніх для отримання права вимоги переходу права власності на 

об'єкт будівництва або набуття майнових прав на цей об'єкт [205, 206]. 

Аналізуючи ці судові акти, які значним чином уплинули на 

правозастосовну практику, потрібно звернути увагу на кілька аспектів. По-

перше, Верховний Суд України, визначивши майнове право обмеженим речовим 

правом, вдався до свого роду правотворчості. Як уже зазначалося, обмеженим 

речовим правом є права на чуже майно, перелік яких є вичерпним. На це 

зверталася увага в юридичній літературі [98]. 

По-друге, якщо майнове право очікування є обмеженим речовим правом, 

то його не можна захистити за допомогою такого способу захисту, як визнання 
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права власності на нього. Проте судова практика йде тим шляхом, що коли об’єкт 

будівництва ще не введено в експлуатацію, інвестор може захистити своє 

майнове право шляхом його визнання. Зазначене відображено, наприклад, у 

постанові Верховного Суду № 760/17864/16-ц від 13.05.2019 [198]. 

По-третє, суд визнав, що замовники повністю сплатили вартість об’єкта 

будівництва та набули власне майнові права на об’єкт інвестування. 

Незважаючи на такі критичні зауваження, потрібно зазначити, що позиція 

вищої судової інстанції спрямована в першу чергу на реальний та ефективний 

захист прав інвесторів, які як правило перебувають у більш вразливому 

становищі у порівнянні із управителями (фінансовими установами) та 

забудовниками. 

Зокрема, найбільш яскраво концепт права очікування проявляється у 

випадку, коли інвестор, у якого з огляду на сплату інвестиційного вкладу 

виникло майнове право на отримання у власність квартиру, вилучається зі 

списку інвесторів, а вимірна одиниця об’єкта інвестування від нього 

відкріплюється. Одразу після цього управитель ФФБ має змогу відчужити цю 

одиницю іншому інвестору, який (у випадку завершення будівництва та 

введення об’єкта в експлуатацію) набуває права власності на конкретну річ – 

квартиру. Яким чином попередній інвестор, який вважає свої права порушеними, 

може захистити їх та який спосіб захисту буде найбільш ефективним в такому 

разі? 

В описаному випадку інвестор не зможе захистити своє майнове право за 

допомогою зобов’язальних механізмів захисту, адже фактично спір 

стосуватиметься не стільки його відносин із управителем чи забудовником, 

скільки визначення власника уже побудованого об’єкта нерухомості. 

Використання речових способів захисту можливе у зв’язку із 

застосуванням ст. 392 ЦК України (визнання права власності), що є достатньо 

дискусійним з погляду того, що «новий» інвестор є першим власником такого 

об’єкта. Попередній інвестор ніколи не був його власником, адже цієї квартири 

не існувало як об’єкта нерухомості станом на час відкріплення вимірної одиниці. 
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У зв’язку з цим практичний та теоретичний інтерес становлять висновки 

Верховного Суду України, викладені в постанові від 12.11.2014 у справі № 6-

129цс14. Так, новостворене нерухоме майно стає об’єктом цивільних 

правовідносин з моменту завершення будівництва, прийняття до експлуатації 

або державної реєстрації без урахування того, яким суб’єктом правовідносин 

здійснено такі дії та на якого суб’єкта цивільних правовідносин або сторону 

договору зареєстроване новостворене майно. У такому разі захист майнових 

прав на новостворене майно, прийняте до експлуатації та оформлене 

(зареєстроване) на іншу особу, у разі невизнання цією особою прав позивача на 

спірне майно здійснюється в порядку, визначеному законодавством, а якщо 

такий спеціальний порядок не визначений, то захист майнового права 

здійснюється на загальних підставах цивільного законодавства, зокрема на 

підставі ст. 392 ЦК України. При цьому рішення суду про захист порушеного 

права та визнання за позивачем прав на спірне майно є підставою для реєстрації 

такого права [204]. 

В науковій літературі висловлена позиція, що концепт «майнового права 

очікування», напрацьований вітчизняною судовою практикою, помилково 

ототожнювати з поняттям «легітимних очікувань», як його тлумачить та 

застосовує ЄСПЛ при захисті права власності за ст. 1 Першого протоколу 

Конвенції. Причина цього полягає в різних принципах тлумачення конвенційних 

норм, особливостях національного українського законодавства та 

доктринальних уявлень про майно та майнові права [300, с. 44]. 

Згідно з положеннями ЦК України право управителя на майно, передане в 

управління, підлягає такому ж захисту, як обмежені речові права на чуже майно. 

Особливості захисту майнових прав установника управління (інвестора) 

передбачені ч. 2 ст. 18 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». 

Зокрема, у разі виявлення управителем ризику порушень умов договору 

забудовником управитель має право: 1) припинити фінансування будівництва, 

вимагати розірвання договору і повернення забудовником усіх спрямованих на 
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фінансування будівництва цього об’єкта коштів; 2) вимагати відшкодування 

заподіяних забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, а 

також вживати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов’язань за 

договором, що визначені названим законом. 

Тож, управителю законодавством надано правомочність реалізувати право 

на захист інтересів установника управління (інвестора). Припинення 

фінансування будівництва та розірвання договору зі забудовником належать до 

способів захисту, які управитель має можливість і зобов’язаний використати 

поряд з іншими, передбаченими законодавством засобами. Таке право випливає 

зі змісту повноважень управителя, який володіє, користується та 

розпоряджається майном відповідно до положень законодавства та Правил ФФБ. 

Особливістю договору управління майном у сфері будівництва є те, що його 

умовами чітко визначено не лише мету договору, але й перелік, порядок та обсяг 

дій, які вчиняє управитель. 

Керуючись змістом загальних положень ЦК України, що регулюють 

договір управління майном, управитель зобов’язаний вчинити комплекс 

фактичних та юридичних дій в інтересах установника управління, виявляючи 

належну турботливість. Законодавець у нормативному порядку встановлює 

обсяг повноважень управителя. Отже, повноваження управителя щодо 

залучених коштів фінансування будівництва визначено договором управління 

інвестованими коштами, Правилами ФФБ/ФОН та положеннями спеціального 

законодавства. 

Серед перелічених джерел договір є безпосередньою підставою 

виникнення відносин управління коштами, інвестованими в сферу будівництва. 

Договір управління майном у сфері будівництва житла вважається укладеним, 

якщо сторони в письмовій формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Це відповідає загальним положенням ЦК України, адже істотними умовами 

будь-якого договору є предмет договору, умови, визначені законом як істотні або 

є необхідними для договорів цього виду, а також умови, щодо яких за заявою 

хоча б однієї зі сторін має бути досягнута згода. 
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Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» в ч. 5 ст. 14 конкретизовано 

перелік істотних умов, які повинен містити договір про участь у ФФБ. До них 

належать умови про: предмет; найменування особи довірителя; найменування 

особи управителя ФФБ; вид ФФБ; порядок передачі довірителем коштів в 

управління управителю ФФБ; обмеження щодо окремих дій управителя з 

управління майном; права та обов’язки управителя ФФБ та довірителя; відомості 

про об’єкт будівництва зі зазначенням його місця розташування та технічних 

характеристик; запланована дата (місяць і рік) введення об’єкта будівництва в 

експлуатацію; відомості про закріплений за довірителем об’єкт інвестування зі 

зазначенням його технічних характеристик; строки та механізм повернення 

довірителю коштів на його вимогу; розмір платежів, які повинен сплатити при 

цьому довіритель; строк дії договору; відповідальність сторін за невиконання 

умов договору; порядок надання інформації довірителю про хід виконання умов 

договору; перелік інформації, яку надають довірителю у письмовій формі; 

порядок взаємодії довірителя та управителя ФФБ у випадку дострокового 

введення об’єкта будівництва в експлуатацію; порядок внесення змін до 

договору про участь у ФФБ; розмір та форму винагороди управителю ФФБ. Крім 

перелічених умов, сторони можуть погодити додаткові. Однак аналіз договірної 

практики свідчить, що такі умови включаються до змісту договору про 

управління майном при будівництві житла з ініціативи управителя. Це 

пояснюється тим, що коментований договір має ознаки договору про 

приєднання. Відповідно інвестор погоджується на умови, запропоновані 

управителем – стороною договору. 

У договорі приєднання умови договору встановлені однією зі сторін у 

формулярах або інших стандартних формах, які запропоновано іншій стороні. 

Друга сторона не може визначати інші умови. Вона може приймати рішення 

щодо укладення чи неукладення договору на запропонованих контрагентом 

умовах. Для того, щоб права особи, яка погоджується на умови договору 

приєднання, були захищені, ч. 2 ст. 634 ЦК України встановлено право сторони, 
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яка приєдналася до умов договору вимагати розірвання або зміни договору, якщо 

договір про приєднання позбавляє її прав, які вона звичайно б мала, виключає чи 

обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов’язань або містить 

інші обтяжливі для сторони, що приєдналася, умови. 

Це положення повною мірою стосується інвестора. Договорам приєднання 

властиві відносинам надання послуг з управління майном у сфері будівництва. 

Останнє відповідає позиції, що договір приєднання у сфері надання послуг, є 

цивільно-правовим договором, умови якого заздалегідь визначені однією зі 

сторін для неодноразового використання при вступі у договірні відносини з 

невизначеним колом осіб, можуть бути прийняті іншою стороною після 

ознайомлення не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору в 

цілому [364, с. 120]. 

Управителі в договорі управління майном у сфері житлового будівництва 

для оформлення своїх правовідносин з інвесторами пропонують своїм 

контрагентам підготовані формуляри або інші стандартні форми договорів. 

Отже, укладення договору має всі ознаки приєднання установника управління до 

запропонованих умов, за винятком предмету договору, яким є остаточний 

результат – об’єкт інвестування. Адже необхідно враховувати технічні 

характеристики об’єкта будівництва, який у такому випадку є предметом 

інвестиційної діяльності. 

Наявність ознак договору приєднання зумовлена тим, що управитель 

одночасно укладає договори з багатьма інвесторами, предметом яких є різні 

об’єкти інвестування, що охоплені техніко-юридичними характеристиками 

будівництва. Законодавством може бути передбачено типовий договір, яким 

опосередковують вкладення коштів в інвестиційний об’єкт. Законом України від 

05.07.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння іпотечному кредитуванню» передбачено, що договір про участь у ФФБ 

укладають на основі типового договору [223]. Такий договір про участь у ФФБ 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013.  
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Коментовані договори мають ознаки форвардних контрактів. Відповідно 

до п. 14 Податкового кодексу України форвардний контракт – це цивільно-

правовий договір, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в 

установлений строк передати базовий актив у визначений час та на визначених 

умовах у майбутньому, а покупець зобов’язується прийняти в установлений 

строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. 

Законодавство України обмежує допустимі механізми залучення коштів до 

проєкту будівництва, передбачаючи можливість використання інститутів 

спільного інвестування (венчурних фондів), фінансово-кредитних механізмів, а 

також договорів, передбачених ЦК України. Тому для будівельної сфери ринку 

нерухомості актуальним є використання саме форвардних контрактів, які мають 

низку переваг та особливості використання. 

Потрібно враховувати, що інститути спільного інвестування неможливо 

використовувати автономно, без цінних паперів або інших фінансових 

документів, при впровадженні механізмів фінансування будівництва завжди 

потрібно орієнтуватися на захист інтересів залучених інвесторів. З огляду на це 

фінансування будівництва житла може проводитися зі застосуванням 

найефективніших фінансових механізмів – форвардних контрактів про надання 

об’єктів житла (квартири чи сукупності майнових прав), що відповідає вимогам 

чинного законодавства та принципам і підходам міжнародної практики з 

продажу нерухомості, яка будується з урахуванням відстрочки у введенні в 

експлуатацію.  

Отже, форвардний контракт становить двосторонню угоду, за якою одна 

сторона (продавець контракту) зобов’язується продати (поставити) квартиру 

(сукупність майнових прав на квартиру) іншій стороні (покупцю контракту) у 

визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни такого 

продажу під час укладення форвардного контракту [324, с. 212].  

Інвестиційні договори у сфері будівництва мають ознаки форвардного 

контракту, однак не можна спрощено підходити до характеристики правової 

природи та предмета форвардних договорів у будівництві. Насамперед, це 



202 
 
стосується предмета договору. У наведеному вище визначенні таким указано 

квартиру або сукупність майнових прав на квартиру. Але ці дві категорії є 

самостійними об’єктами цивільних правовідносин. Необхідно чітко визначитися 

з предметом форвардних договорів у будівництві. 

Авторка запропонованої вище дефініції форвардного контракту не 

врахувала, що предметом договірних відносин не можуть бути два самостійні 

об’єкти цивільних правовідносин. Унаслідок визначення предметом 

форвардного контракту квартири або майнових прав на квартиру, відбувається 

змішування предметних характеристик об’єкта, який у майбутньому має бути 

переданий у власність інвестора [307, с. 45]. 

Майнові права інвестора на предмет інвестиційного форвардного договору 

виникають з моменту його укладення. Але право власності на завершений 

будівництвом об’єкт можливо набути лише після прийняття його в експлуатацію 

та реєстрації на підставі поданих правовстановлюючих документів у державному 

реєстрі речових прав на об’єкти нерухомості. 

Визначення предметом форвардного договору в інвестиційній сфері 

будівництва квартири як вимірного об’єкта будівництва відповідає інтересам 

інвестора й усуне суперечності в правозастосовній практиці щодо застосування 

способів захисту прав інвестора в житловому будівництві. Водночас в 

інвестиційному форвардному договорі потрібно передбачати обов’язок 

забудовника або компанії з управління інвестованими активами передання 

інвестору необхідних документів для державної реєстрації права власності на 

об’єкт договірних відносин. 

На практиці компанії-управителі для оформлення відносин із 

потенційними інвесторами пропонують контрагентам формуляри чи інші 

стандартні форми договорів, які можуть бути укладені шляхом приєднання до 

запропонованого договору. Це не стосується умов про об’єкт інвестування, його 

техніко-економічних параметрів, порядку і строків здійснення інвестиційних 

платежів. Всі інші умови визначає управитель. 
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Зазначені умови для забезпечення фінансування в повному обсязі 

покладають на установника управління обов’язок оплатити об’єкт інвестування 

після укладення договору та у визначені строки. Оплата пов’язується з терміном 

закінчення будівництва. Строки внесення інвестованих коштів залежать від того, 

на якому етапі будівництва укладають договір про участь у ФФБ. З ними 

пов’язують інвестиційні транші сплати за вимірний об’єкт будівництва. 

Стаття 13 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» визначає 

основні етапи функціонування системи ФФБ. Серед них можна виокремити 

укладання договору, внесення довірителем коштів і передання їх управителеві в 

управління.  

Особливістю предмета договору управління майном при будівництві 

житла є те, що незважаючи на термін «майно», який охоплює речі, їх сукупність, 

майнові права та обов’язки згідно з визначенням, яке міститься в ЦК України, у 

межах названого договору інвестуються, як правило, грошові кошти. Це є 

певною мірою винятком, оскільки загальне правило в ч. 2 ст. 1030 ЦК України 

передбачає, що предметом договору управління майном не можуть бути грошові 

кошти, крім випадків прямо встановлених законом. 

Тому не можна погодитися з позицією, що власник (у нашому випадку 

інвестор), передаючи грошові кошти в управління, втрачає право власності на 

них, а взамін набуває зобов’язальне право вимоги ефективного використання 

грошової суми, еквівалентної тій, яка була ним передана [21, с. 572]. Безумовно, 

залучені кошти повинні ефективно використовуватися відповідно до цілей, 

передбачених інвестиційним договором, укладеним із кожним довірителем 

(інвестором). Грошові кошти кожного довірителя, які передають у ФФБ в 

управління, управитель обліковує на позабалансовому рахунку і відокремлює їх 

від власного майна та інших установників управління. 

Оскільки таким майном є грошові кошти, то право довірчої власності 

виникає в управителя на інвестовані суми. Однак у межах договору управління 

при будівництві житла на інвестора накладається обов’язок сплатити 
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передбачені договором кошти пропорційно до вартості вимірного об’єкта 

будівництва, тобто грошове зобов’язання. 

Грошове зобов’язання є майновим правовідношенням цивільного, 

господарського або фінансового характеру, змістом якого є право вимоги 

кредитора і кореспондуючий йому обов’язок боржника здійснити платіж, дію з 

передачі визначеної договором або законом грошової суми. Зобов’язальні 

відносини, які належать до грошових, досить різноманітні. Вони можуть бути 

частиною інших оплатних зобов’язань, а можуть мати самостійний характер 

[329, с. 116]. 

Грошові зобов’язання установника управління (інвестора) є складовою 

частиною договірних відносин з передачі в управління майна у ФФБ. Тому їх не 

можна розглядати як самостійний об’єкт інвестиційних правовідносин. 

Обов’язок передання інвестиційних коштів до ФФБ є складовим елементом 

змісту загального зобов’язального правовідношення, яке виникає на підставі 

договору управління. 

Управитель не може вимагати примусового внесення грошових коштів до 

ФФБ, але може відмовитися від зобов’язання в односторонньому порядку, якщо 

установник управління ставить під загрозу інтереси інших інвесторів та істотно 

впливає на фінансове становище управителя [170, с. 7].  

Тож, договір управління коштами у сфері будівництва набуває ознак 

фідуціарного. Як наголошує І. В. Венедіктова, укладаючи договір довірчого 

управління майном, установник виявляє особливу довіру довірчому 

управителеві як особі, здатній найкраще розпорядитися належним установникові 

управління майном. Довірчий управитель при здійсненні прав і виконанні 

обов’язків, зазначених у договорі, зобов’язаний діяти добросовісно й у спосіб, 

який є найкращим для інтересів установника управління або вигодонабувача [29, 

с. 33]. 

Відносини між установником управління та управителем в інвестиційній 

сфері мають триваючий характер та спрямовані на досягнення конкретних цілей. 

Тому неодмінною складовою частиною цих відносин має бути довіра. 
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Згідно з ч. 1 ст. 14 «Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» факт передання 

коштів в управління управителю є однією з передумов для того, щоб фізична, 

юридична особа або спільний інвестор ФОН стали довірителями ФФБ. Але це 

ще не свідчить про обов’язковість передання грошових коштів у момент 

укладення договору. Доказом передання інвестиційних коштів є надання 

установникові управління відповідних документів, які підтверджують передачу 

внеску та ідентифікують інвестора. 

Для цього після укладення договору про участь у ФФБ управитель 

відкриває довірителю рахунок у системі обліку прав вимоги відповідного фонду. 

Саме на цей рахунок установник управління може перерахувати кошти. При 

цьому установник управління обирає конкретний об’єкт інвестування з переліку 

незакріпленого за іншими довірителями. 

Інвестиційний договір буде спрямований на отримання вимірного об’єкта 

будівництва, який має бути переданий у власність інвестора. Водночас вноситься 

відповідна інформація до системи обліку прав вимоги інвесторів ФФБ. Це є 

підставою видачі інвестору (довірителю ФФБ) свідоцтва про участь у названому 

фонді. 

З цього моменту в установника управління виникає право вимоги на 

відповідну кількість вимірних одиниць об’єктів будівництва. Примірні правила 

ФФБ передбачають, що договір про участь у ФФБ набирає чинності з дня його 

підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Права та 

обов’язки сторін виникають з моменту досягнення згоди з усіх істотних умов у 

належній формі. Невиконання обов’язку довірителем щодо внесення грошових 

внесків не кореспондує обов’язок управителя ФФБ надати йому у власність 

об’єкт будівництва. 

Інвестиційні платежі за об’єкт будівництва потрібно відрізняти від плати 

управителю за надані послуги. Договір про участь у фонді фінансування повинен 

містити умову про розмір та форму винагороди управителю. 
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Сторонами договору про участь у ФФБ є довіритель (інвестор) і 

управитель. Але договором може бути передбачено, що вигоду від управління 

може набувати третя особа – вигодонабувач. 

У разі неналежного виконання зобов’язання боржника третьою особою без 

згоди кредитора, внаслідок чого заподіюється шкода кредитору, третя особа несе 

недоговірну відповідальність за свої дії [151, с. 10]. Однак у нашому випадку 

вигодонабувач, як третя особа, є кредитором. Тому щодо нього не можуть 

застосовуватися такі правові наслідки. 

Договірні відносини з управління майном у будівництві мають певну 

схожість з представництвом. В. В. Цюра запропонував таку дефініцію 

представництва в цивільному праві – це цивільні організаційні правовідносини, 

з огляду на які одна сторона (представник) має можливість вчиняти правочини 

та інші правомірні юридично значущі дії в межах наданих йому повноважень від 

імені та в інтересах іншої особи (принципала), стосовно третіх осіб, при 

поінформованості останніх про це, чим безпосередньо створює, змінює або 

припиняє цивільні права та обов’язки і несе відповідальність перед особою, яку 

представляє [375, с. 441]. 

Управитель, загалом вчиняючи фактичні та юридичні дії, діє в інтересах 

установника управління (інвестора). Однак договір управління майном при 

фінансуванні житла займає самостійне місце в системі договірних відносин. 

Відмінності полягають у тому, що установник управління, укладаючи 

договір в межах його змісту, надає відповідні повноваження управителю, не 

підтверджуючи останні ще й довіреністю. Крім цього, для виконання умов 

договору управління майном при будівництві житла управитель, на відміну від 

повіреного, який вчиняє винятково юридичні дії в інтересах довірителя, 

здійснює також фактичні повноваження. 

Зазначені вище юридичні дії управитель вчиняє від свого імені на відміну 

від повіреного, який не є стороною правочину (договору) у відносинах з третіми 

особами. Фактичні та юридичні дії управитель повинен здійснювати особисто. 

Натомість, хоч договірні представницькі відносини мають довірчий характер і 
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повинні здійснюватися особисто повіреним, законодавством допускається 

передоручення його повноважень у невідкладних випадках в інтересах 

довірителя іншим особам. 

Договір управління майном у сфері будівництва має на меті визначення 

конкретних об’єктів, для набуття права власності, на які спрямовується 

діяльність управителя, і визначає правомочності останніх щодо переданого в 

управління майна. 

Договори управління майном у сфері будівництва житла диференціюються 

на два види: 

1) договір про участь у ФФБ; 

2) договір про придбання сертифікатів ФОН. 

Спільним між цими договорами є предмет, яким є послуга, що охоплює 

фактичні та юридичні дії з управління грошовими коштами установників 

управління (інвесторів). Отже, суть договору управління майном у сфері 

будівництва житла полягає в отриманні послуги з управління інвестованими 

коштами з метою одержання у власність житла або прибутку від здійснення 

операцій з нерухомістю. Набуття у власність житла відбувається за договором 

про участь у фонді будівництва житла. За договором про придбання сертифікатів 

ФОН опосередковуються відносини з отримання прибутку від здійснення 

операцій з нерухомістю. 

Предметом обох договорів є послуга з управління майном, якою охоплено 

юридичні та фактичні дії управителя щодо володіння та розпоряджання коштами 

установників управління (інвесторів). На відміну від відносин довірчої власності 

управитель не має повноважень користування переданими в управління 

фінансовими коштами. Гіпотетично в договорі управління грошовими коштами 

сторони можуть передбачити такий пункт і вказати порядок використання 

грошових коштів. Але керуючись тим, що договір про участь у ФФБ чи договір 

про придбання сертифікатів фонду операцій нерухомості є фактично договорами 

про приєднання, така умова порушувала б майнові права інвестора і суперечила 
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б законодавству Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю. 

Договір про участь у ФФБ можна розглядати як різновид договору про 

управління майном у сфері будівництва. Його особливостями є: а) визначення 

конкретних цілей, для досягнення яких передається в управління майно та 

спрямована діяльність управителя; б) управитель здійснює свої правомочності 

щодо переданого в управління майна у порядку, встановленому договором, 

законом та Правилами ФФБ. 

За цим договором одна сторона (установник управління) передає другій 

стороні (управителеві) грошові кошти в управління, а друга сторона 

зобов’язується за плату від свого імені управляти цими коштами, з дотриманням 

вимог, встановлених законом, договором та правилами ФФБ, з метою передання 

установникові управління у власність житла. 

Договір управління майном у сфері будівництва житла характеризується 

такими ознаками, як: 1) довірчий характер; 2) належність до категорії 

інвестиційних договорів; 3) є публічним договором; 4) консенсуальність; 5) 

відплатність; 6) є двосторонньозобов’язуючим [170, с. 8]. 

До коментованих відносин можуть застосовуватися загальні положення 

цивільного законодавства. Це стосується взаємовідносин сторін договору, їх 

прав та обов’язків, цивільно-правових способів захисту, підстав припинення 

договірних відносин, розміру і складу відшкодування збитків, завданих 

невиконанням або неналежним виконанням договірних обов’язків. 

Для прикладу можна навести судову справу. 26.09.2015 ОСОБА_1 

звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 

компанія «Фінбуд» (далі – ТОВ «ФК «Фінбуд») про стягнення коштів та 

відшкодування моральної шкоди. 

В обґрунтуванні позовних вимог покликався на те, що 25.11.2015 між ним 

та ТОВ «ФК «Фінбуд» (управитель) було укладено договір № 91-115/ОС-1 про 

участь у ФФБ виду «А» для фінансування будівництва однокімнатної квартири. 

В цей же день – 25.11.2015, він повністю оплатив вартість однокімнатної 
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квартири, а управитель зобов’язався до 31.03.2017 передати йому квартиру у 

власність, оформивши всі майнові права за ним на зазначену квартиру. Однак у 

визначений у договорі термін будинок зданий в експлуатацію не був, та лише 

29.11.2017 йому було надано акт приймання-передачі квартири з недоліками і 

без здачі будинку в експлуатацію. І тільки 15.01.2018 йому було надано довідку 

№ 53-112 про право набуття квартири у власність за актом приймання-передачі 

від забудовника. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на квартиру йому відповідачем було надано 

лише після 22.01.2018, коли він вимушено (під погрозами повернути йому кошти 

в сумі 176 490,0 грн, а його квартиру перепродати) доплатив відповідачу 14 490,0 

грн за нібито збільшену площу квартири на 0,9 м2, оскільки згідно із замірами 

відповідача площа квартири збільшилася до 41,4 м2, а згідно з договором і 

проєктом площа квартири повинна була становити 40,5 м2. 30.01.2018 він 

звернувся до директора ОКП ЛOP «Бюро технічної інвентаризації та експертної 

оцінки» з проханням призначити комісійну перевірку проведення замірів площі 

квартири по факту, оскільки технічний паспорт на квартиру від 17.10.2017 було 

сфальсифіковано. 15.02.2018 йому було надано уточнений розрахунок площі 

квартири, а 07.03.2018 ОКП ЛOP «БТІ та ЕО» на його замовлення було 

виготовлено інший техпаспорт, згідно з даними якого площа квартири становить 

41,0 м2, (а не 41,4 м2). Згідно з договором фінансування площа квартири повинна 

була становити – 40,5 м2, за які він провів повну оплату. Відповідно до п. 21 

договору № 91-115/ОС-1 від 25.11.2015 у разі, коли фактична площа об’єкта є 

більшою на 0,5 м2 від зазначеної в договорі, то довіритель доплачує управителю 

різницю вартості квартири, а якщо більша на 0,5 м2 і менше, то ціна залишається 

незмінною. Хоча фактично площа квартири становить 40,0 м2, він не став далі 

оскаржувати ці дії відповідача. Незважаючи на те, що ОКП ЛOP «БТІ та ЕО» 

15.02.2018 видало йому новий технічний паспорт на квартиру, згідно з яким 

площа квартири становить 41,0 м2, відповідач листом № 2/20-02 від 20.02.2018 

на запит позивача від 16.02.2018 відмовив йому у поверненні 14 490 грн 

сплачених надміру коштів, оскільки управління майном – квартирою № 112, 
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припинено. Отже, загальна сума сплачених позивачем коштів за договором, 

становила 190 980 грн (176 490 + 14 490). Свої зобов’язання за договором він 

виконав на 100 % ще 25.11.2015, а відповідач виконав свої зобов’язання лише 

22.01.2018 з простроченням на 236 днів (з 01.04.2017 по 22.01.2018). Отже, пеня 

(штраф) за несвоєчасне виконання договору становить: 190 980,0 грн х 3 % = 5 

729,4 грн х 236 днів = 1 352 138,4 грн. Позивач вважає, що спірні правовідносини 

регулюють гл. 70 ЦК України, Закон України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю», Закон України «Про захист прав споживачів». Зокрема, 

відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі, 

коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання 

послуг) згідно з договором, то за кожен день прострочення споживачеві 

сплачується пеня в розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги). У разі, 

коли вартість робіт (послуг) не визначено, виконавець сплачує споживачеві 

неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення. Подібне 

тлумачення випливає і з постанови Пленуму Верховного суду України від 

12.04.1996 № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист 

прав споживачів». Діями відповідача йому також завдано значну моральну 

шкоду, яку він оцінює у 500 000 грн.  

Як убачається з матеріалів справи, будинок введено в експлуатацію в січні 

2018 р. Зазначене підтверджується актом прийому-передачі квартири від 

29.11.2017, довідкою № 53-112 про право довірителя на набуття у власність 

об’єкта інвестування, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 22.01.2018. 

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, районний суд керувався тим, 

що договір, який укладено між сторонами, є договором управління майном, а не 

договором підряду, послуги управителя полягають у здійсненні управління 

коштами, а не здійсненням будівництва об’єкта; передані позивачем на рахунок 

ФФБ у довірче управління кошти сумарно 176 490,00 грн – є річчю, над якою 

відбувалося управління. Відповідно до Правил фінансування будівництва 
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управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником виконання умов та 

зобов’язань за укладеним договором будівництва шляхом проведення нагляду за 

будівництвом з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій 

у процесі будівництва, у т. ч. збільшення строків будівництва більше, ніж на 90 

днів (п. 5.7 Правил). Упродовж усього процесу будівництва управителем 

відбувався контроль за забезпеченням цільового використання забудовником 

отриманих від управителя коштів, недопущення ризикових ситуацій у процесі 

будівництва. Відтермінування здачі об’єкта в експлуатацію було зумовлено 

об’єктивними причинами – необхідністю сплати пайової участі у розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова, упорядкування 

фасаду будинку, після зміни технічних характеристик об’єкта, не передбачених 

погодженими проєктними рішеннями, що призвели до зміни зовнішнього фасаду 

будинку внаслідок самовільного скління позивачем ОСОБА_1 лоджії квартири 

на 4 поверсі секції будинку, що потребувало як фінансових витрат, так і витрат 

часу. Враховуючи ступінь готовності будівництва об’єкта у період березня‒

червня 2017 р., позивача управитель належно повідомив про відтермінування 

здачі будинку в експлуатацію, з чим він погодився, оскільки питання про 

розірвання договору та повернення сплачених за договором коштів, що 

передбачено Розділом 18 Правил ФФБ, не ставив. Як убачається з матеріалів 

справи та встановлено в судовому засіданні, відповідач свої обов’язки щодо 

управління майном виконав. Сплата неустойки як вид відповідальності у цих 

правовідносинах не встановлена. Як випливає з умов договору, за послуги за 

договором про участь у ФФБ, укладеним із Особою_1, управитель отримав від 

позивача винагороду, визначену пунктом 24 договору, в розмірі 81,00 грн, що 

згідно з п. 25 договору свідчить про те, що він не відмовлявся від участі у ФФБ 

у зв’язку з порушенням забудовником строків спорудження об’єкта будівництва. 

З таким висновком суду першої інстанції колегія суддів апеляційного суду 

погодилася повністю. Відповідно до п. 28 договору, ст. 20 Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомості», Правил Фонду, якщо довіритель виконав усі 



212 
 
зобов’язання перед управителем ФФБ, підписав із забудовником акт прийому-

передачі закріпленого за ним об’єкта інвестування, умови договору про участь у 

ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється. 

Тож, свої зобов’язання за договором відповідач виконав належно, в 

повному обсязі, а саме: прийняв від довірителя кошти, спрямував їх на 

будівництво об’єкта, закріпив за довірителем об’єкт інвестування, видав 

свідоцтво про участь довірителя у фонді та після введення об’єкта будівництва в 

експлуатацію, надав довірителю витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно.  

Пред’являючи вимоги до управителя про стягнення з нього неустойки в 

розмірі 3 % від загальної вартості квартири, що становить 1 352 138,40 грн, за 

договором від 25.11.2015 № 91-115/ОС-І про участь у ФФБ виду «А» за 

порушення строків здачі об’єкта в експлуатацію, позивач не врахував, що згідно 

з умовами цього договору послуги управителя полягають саме у здійсненні 

управління коштами (п. 3 договору), а не здійснення будівництва об’єкта, що є 

предметом договору підряду.  

Окрім того, колегія суддів зробила висновок про відсутність підстав для 

стягнення з відповідача в користь позивача сплачених ним коштів за збільшення 

площі переданої йому у власність квартири в сумі 14 490,00 грн, оскільки такі 

кошти сплачено ним добровільно на пропозицію відповідача.  

Щодо порушення прав позивача у зв’язку з порушенням строків здачі 

будинку в експлуатацію, то як встановлено матеріалами справи, задовго до здачі 

об’єкта в експлуатацію відповідач передав позивачу ключі від квартири, 

останній проводив ремонтні роботи в квартирі. Після завершення ремонтних 

робіт на замовлення позивача ОКП ЛOP «БТІ та ЕО» 15.02.2018 йому було 

видано новий технічний паспорт на квартиру. Він не вимагав дострокового 

розірвання договору та виплати йому інвестованих коштів. Звернувся з вимогою 

про стягнення коштів після виконання договору управління майном, а відтак, 

порушення відповідачем строків здачі об’єкта в експлуатацію вплинуло лише на 

час реєстрації права власності на об’єкт інвестування за позивачем [209]. 
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Загальні положення ЦК України деталізовано в спеціальних нормах, які 

регулюють окремі форми інвестиційного процесу в будівництві. Так, установник 

управління за договором про участь у ФФБ може відмовитися від участі у 

договорі незалежно від причин такої відмови. Але реалізувати своє право на 

відмову від договору може лише до дати введення об’єкта будівництва в 

експлуатацію. При цьому на нього покладається обов’язок оплати винагороди 

управителеві не більше п’яти відсотків від вартості закріпленого за довірителем 

вимірних одиниць об’єкта інвестування за поточною ціною на день подачі заяви 

про відмову від участі у ФФБ. 

Законодавство не встановлює строків для повідомлення про відмову. 

Трактування законодавства дає можливість зробити висновок, що відмова як 

правоприпиняючий акт можлива до введення об’єкта в експлуатацію. Відмову 

від договору в цьому випадку не можна розглядати як оперативну санкцію або 

спосіб захисту. Законодавець установлює право інвестора в будь-який час 

відмовитися від договору участі у ФФБ та припинити договірні відносини, 

оплативши послуги управителю. В коментованій ситуації немає порушення 

виконання управителем його обов’язків, а відповідно – не виникає охоронне 

правовідношення. 

Отже, управитель зобов’язаний застосовувати способи захисту, 

спрямовані на захист порушених прав установника управління. В цьому випадку 

управитель постає суб’єктом охоронного правовідношення з метою захисту не 

власних інтересів, а прав установника управління. При цьому наявні елементи 

захисту, властиві як зобов’язальним, так і речовим відносинам. 

 

3.2. Придбання інвесторами сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю 

Інвестування у сфері будівництва можливе шляхом передання коштів в 

управління з метою придбання сертифікатів ФОН, який утворює фінансова 

установа, що має статутний капітал у розмірі не менше одного мільйона євро та 
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є емітентом таких сертифікатів. Емітент сертифікатів ФОН є управителем цього 

фонду. 

Залучені кошти управитель використовує в інтересах власника 

сертифікатів на умовах управління майном для здійснення операцій з 

нерухомістю з метою отримання прибутку. Умова про оплату сертифікатів ФОН 

є істотною для інвестиційного договору про їх придбання. 

Отримані кошти управитель ФОН використовує для: 

1) інвестування будівництва на умовах договору зі забудовником для 

подальшого набуття управителем у власність споруджених об’єктів будівництва 

або здійснення операцій з набутими правами вимоги на профінансовані об’єкти 

будівництва, або отримання коштів від забудовника у розмірі та в порядку, 

встановлених договором; 

2) участі у ФФБ для подальшого набуття управителем ФОН у власність 

проінвестованих об’єктів будівництва або подальшого набуття прав вимоги на 

проінвестовані об’єкти та здійснення з ними операцій відповідно до чинного 

законодавства. 

Можна дійти висновку, що управитель ФОН може набувати у власність 

проінвестовані об’єкти будівництва з метою їх продажу або використання за 

плату третіми особами в інший спосіб, або в інших правових формах, не 

заборонених законом. Конкретні способи використання інвестованих коштів 

повинні передбачатися в Правилах ФОН. Останній може бути створений для 

інвестування конкретного об’єкта будівництва. 

У такому разі управитель ФОН укладає договір із забудовником. ФОН 

повинен бути створений до затвердження проєктно-кошторисної документації 

на будівництво конкретного об’єкта та наявності відведеної в установленому 

порядку земельної ділянки відповідного цільового призначення. За рахунок 

інвестиційних коштів, залучених у результаті емісії сертифікатів ФОН, 

фінансування об’єкта будівництва може відбуватися повністю або частково. 

Інвестори – власники сертифікатів ФОН, фінансують спорудження об’єкта 

будівництва. Якщо емісія сертифікатів не покриває в повному обсязі 
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фінансування інвестиційного об’єкта будівництва, то забудовник має право 

використовувати інші джерела інвестування, залучаючи до інвестиційного 

проєкту інших осіб. 

На наш погляд, таке положення є причиною виникнення спірних ситуацій 

з набуттям прав на кінцевий результат інвестування. Доцільно передбачити в 

Законі України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» норму, відповідно до якої, якщо 

внаслідок емісії сертифікатів ФОН не забезпечується фінансування 

інвестиційного проєкту в будівництві, договір із забудовником не укладають до 

моменту забезпечення інвестування з інших джерел фінансування [309, с. 422]. 

Адже для створення ФОН фінансова установа має:  

- розробити та затвердити Правила фонду, інвестиційну декларацію та 

проєкт емісії сертифікатів,  

- укласти договір із забудовником, а також  

- здійснити емісію сертифікатів ФОН на суму, що не перевищує вартості 

об’єкта будівництва (у разі укладення договору із забудовником), та  

- організувати розміщення сертифікатів шляхом відкритого продажу або 

безпосередньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб. 

Доцільно в законодавстві передбачити положення, відповідно до якого до 

моменту створення фінансової основи забезпечення інвестування об’єкта 

будівництва за рахунок коштів інвесторів ФОН та інших осіб, такий фонд 

вважати таким, що не відбувся. Контроль за обсягом інвестиційних коштів, 

необхідних для забезпечення інвестування об’єкта будівництва в цілому, 

повинен здійснювати зберігач, обраний емітентом, шляхом відкриття та ведення 

для власників сертифікатів ФОН рахунків у цінних паперах за 

бездокументарними цінними паперами під час розміщення. 

Зазначене положення необхідно встановлювати в Правилах ФОН разом із 

обов’язком управителя фонду повернення коштів інвесторам у разі відсутності 

достатніх коштів для завершення будівництва об’єкта. Доцільно законодавчо 

визначити розмір ФОН не нижче ¾ кошторисної вартості будівництва. Це дасть 
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можливість залучати кошти інших джерел фінансування з високою вірогідністю 

введення в експлуатацію об’єкта завершеного будівництвом інвестиційного 

проєкту. 

Якщо кошти ФОН інвестують частково в об’єкт будівництва після його 

початку за наявності передбачених законом дозволів, інвестиційний вклад 

повинен разом з іншими джерелами фінансування, залученими забудовником, 

покривати вартість будівництва, яка визначена проєктно-кошторисною 

документацією. Це буде превентивним заходом від довгобудів. 

Хоча власники сертифікатів ФОН мають на меті отримання прибутку 

відповідно до умов проспекту емісії сертифікатів, у разі незавершеного 

будівництва отримання доходу за цінними паперами є доволі сумнівним. Тому в 

законодавстві потрібно сформувати чіткий механізм регулювання правового 

режиму коштів, залучених до ФОН та напряму їх використання. 

ФОН вважається створеним емітентом після затвердження Правил фонду, 

інвестиційної декларації, проспекту емісії сертифікатів, реєстрації їх випуску, 

відкриття рахунку ФОН та укладення управителем фонду договору із 

забудовником у випадках, передбачених законом та Правилами ФОН, 

оформлення забезпечення виконання зобов’язань забудовника за договором 

відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». 

Як зазначає І. Й. Пучковська, оскільки завдяки забезпечувальному джерелу 

кредитор може отримати винятково гроші, такий захист є оптимальним саме при 

порушенні грошових зобов’язань, створюючи для кредитора той же майновий 

результат, що і фактичне виконання. Отримання за рахунок забезпечувального 

джерела грошової суми дає змогу кредитору захистити свої порушені права 

також при порушенні негрошового зобов’язання. При цьому зміст наданого 

кредитору захисту різний. При порушенні грошового зобов’язання реалізація 

виду забезпечення надає кредитору виконання порушеного грошового 

зобов’язання в натурі та забезпечує реалізацію мір цивільно-правової 

відповідальності, а при порушенні негрошового – лише мір цивільно-правової 
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відповідальності, зокрема гарантуючи кредитору відшкодування збитків у 

повному обсязі та сплату неустойки, якщо вона передбачена в таких випадках 

[284, с. 15]. 

В інвестиційних відносинах, пов’язаних зі створенням і регулюванням 

функціонування ФОН, наявні грошові зобов’язання. Однак, забезпечувальні 

заходи, спрямовані на повернення інвестору грошових коштів, не мають на меті 

досягнення цілей, які зумовили укладення інвестиційного договору – отримання 

доходу від придбаних сертифікатів. 

Для кожного ФОН управитель відкриває окремий рахунок, на якому 

акумулюються інвестовані кошти. Управитель ФОН інвестує кошти, отримані 

від продажу сертифікатів фонду, в операції з нерухомістю, а отримавши дохід 

від цих операцій, – розподіляє його між власниками сертифікатів згідно з 

положеннями Правил ФОН. Тому компенсація шляхом повернення грошових 

коштів не повною мірою є забезпечувальним засобом захисту інтересів учасника 

ФОН. 

Функціонування ФОН безпосередньо пов’язана з емісією сертифікатів. До 

закінчення строку обігу сертифікатів ФОН не зобов’язаний викупляти їх. Після 

закінчення строку, на який був створений фонд, та виконання зобов’язань перед 

власниками сертифікатів він припиняє функціонування. 

Зокрема, В. І. Бірюков зазначає, що всі цінні папери, за винятком пайових, 

закріплюють лише зобов’язання емітентів перед їх власниками, пайові ж цінні 

папери можуть закріплювати суб’єктивні права на частку в майні емітента чи в 

майні, що входить до складу інвестиційного фонду (інвестиційні сертифікати). 

Власник акції має право на частку майна акціонерного товариства у разі його 

ліквідації, а власники інвестиційних сертифікатів чи сертифікатів ФОН, є 

співвласниками майна відповідних фондів і отримують його частку у разі 

ліквідації фонду [11, с. 70]. На дуалістичну природу цінних паперів указує О. С. 

Швиденко, оскільки, на його думку, вони поєднують у собі абсолютні та відносні 

права [378, с. 41]. 
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Правила ФОН є регулятором відносин між управителем та власниками 

сертифікатів, визначають напрями використання залучених коштів, порядок 

розподілу прибутку, порядок та строки викупу сертифікатів ФОН на вимогу 

власників сертифікатів, розмір винагороди управителя за надані послуги з 

управління та інші умови. 

На переконання Г. В. Буяджи, управління майном в Україні – це 

трастоподібна конструкція, яка передбачає виникнення довірчих правовідносин 

між установником управління (власником майна) та управителем, як правило, на 

підставі договору управління майном унаслідок передачі майна останньому в 

управління для управління ним в інтересах наперед визначених осіб 

(вигодонабувачів). Довірча власність в Україні – це трастоподібна конструкція, 

яка передбачає виникнення речових прав на майно у довірчого власника 

внаслідок передачі йому майна з певною метою, зокрема, для управління ним в 

інтересах наперед визначених осіб (самого установника або вигодонабувача) [24, 

с. 28]. 

Водночас сама авторка відзначає, що між інститутом управління майном і 

довірчою власністю існує відмінність, яка полягає у правовій природі прав 

управителя на передане майно. У відносинах управління майном управитель 

стосовно установника та вигодонабувача має права та обов’язки зобов’язального 

характеру, а стосовно усіх третіх осіб – речового характеру. 

Відносини між інвесторами та управителем ФОН мають довірчий 

характер. Однак, враховуючи, що об’єктом управління є грошові кошти, договір 

управління є підставою виникнення зобов’язальних відносин, відповідно до яких 

управитель повинен використовувати інвестовані кошти згідно з умовами 

договору та Правилами фонду. 

При формуванні майнового цивільного правовідношення зобов’язально-

правової природи юридичний склад спричиняє покладення на одну особу 

(зобов’язаного суб’єкта) суб’єктивних обов’язків та наділення іншої сторони 

(управненого суб’єкта) суб’єктивними правами, з виконанням та здійсненням 

яких пов’язується досягнення корисного ефекту. 
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На відміну від речових правовідносин, які здебільшого передбачають 

існування об’єкта на момент їх виникнення, включення об’єкта в зобов’язально-

правові відносини відбувається шляхом вчинення дій, які повинні або можуть 

бути вчинені їх учасниками, або від вчинення яких потрібно утриматися. 

Матеріалізація об’єкта відбувається в ході розвитку зобов’язальних 

правовідносин [395, с. 10]. 

Це повною мірою властиве відносинам інвесторів з управителем ФОН. У 

договорі визначено дії, які повинен учинити управитель ФОН. Результатом цих 

дій є отримання власниками сертифікатів ФОН доходу, що розподіляється 

управителем на умовах Правил ФОН. Дохід є наслідком операцій з нерухомістю, 

який забезпечує управитель у результаті інвестування коштів, отриманих від 

продажу сертифікатів фонду. 

Власне система функціонування ФОН тісно пов’язана з реалізацією 

інвестиційних проєктів у будівництві. Для цього управитель фонду укладає 

договір із забудовником, здійснює нагляд за ходом будівництва. Кінцевим 

результатом є забезпечення проведення реєстрації права власності на 

нерухомість на ім’я управителя ФОН або управителя системи ФОН-ФФБ, який 

діє як довірчий власник. 

Здійснюючи операції з нерухомістю та отримуючи дохід, управитель 

фонду розподіляє його між власниками сертифікатів. Після закінчення обігу 

сертифікатів ФОН управитель викуповує їх у власників. 

Основним документом, що регулює відносини між управителем ФОН та 

інвесторам, є договір. Зміст договору не повинен суперечити Правилам ФОН та 

проспекту емісії сертифікатів фонду. Після сплати коштів за сертифікати та 

зарахування їх на рахунок інвестора він вважається власником зазначених 

цінних паперів. Власник сертифікатів доручає управителю управління фондом 

операцій з нерухомістю на його розсуд в інтересах власників сертифікатів 

шляхом спрямовування коштів ФОН на цілі, зазначені в Правилах та 

інвестиційній декларації фонду. 
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Інвестовані кошти після емісії сертифікатів ФОН управитель спрямовує на 

фінансування об’єктів будівництва і здійснює контроль за їхнім цільовим 

використанням. У разі укладення договору зі забудовником обов’язки контролю 

можуть уточнюватися у змісті договірного правовідношення з виконавцем 

(генеральним підрядником) робіт. У цьому контексті договір із забудовником 

набуває характеру самостійного інвестиційного договору підряду на виконання 

будівельних робіт. 

У разі спрямування коштів до ФФБ договір із забудовником не укладають. 

Але це не звільняє управителя ФОН від обов’язку контролю за цільовим 

використанням інвестованих коштів. 

Хоч управитель розпоряджається коштами ФОН на свій розсуд, 

здійснювати дії повинен з максимальною вигодою для власників сертифікатів. 

При цьому управитель не має права використовувати інвестовані кошти на 

об’єкти будівництва або напрями інвестування, не передбачені Правилами та 

інвестиційною декларацією ФОН. 

Здійснюючи нагляд за спорудженням об’єкта будівництва, управитель має 

право вживати заходів з метою охорони інтересів інвесторів – власників 

сертифікатів ФОН. Зазначені заходи управитель уживає з метою запобігання 

виникненню ризикових ситуацій унаслідок дій забудовника, що можуть 

призвести до: 

- змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об’єктів 

інвестування; 

- погіршення споживчих якостей об’єктів будівництва та/або об’єктів 

інвестування; 

- зростання вартості будівництва більше, ніж на двадцять відсотків; 

- збільшення строків будівництва більше, ніж на дев’яносто днів. 

Потрібно відзначити, що перші дві підстави для вжиття відповідних 

заходів зі сторони управителя ФОН потребують спеціальних знань і повинні 

підтверджуватися відповідними висновками компетентних установ та органів. 
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Для цього необхідні певні витрати. У зв’язку з цим постає питання джерела 

фінансування для встановлення такого роду характеристик будівельного об’єкта. 

Доцільно ч. 4 ст. 32 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» викласти 

в такій редакції: «В інтересах власників сертифікатів управитель ФОН здійснює 

контроль за цільовим використанням коштів. У разі виявлення порушень 

технічних характеристик будівництва, передбачених проєктно-кошторисною 

документацією, вимагати їх усунення за рахунок забудовника». 

На наш погляд, правові засоби впливу на наслідки виявлених управителем 

ФОН порушень умов договору із забудовником є не достатньо ефективними. У 

разі виявлення управителем ризику порушень умов договору він має право 

припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору та 

повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього 

об’єкта коштів. Варто також звернути увагу, що в залежності від умов 

укладеного договору управитель може вживати заходів оперативного впливу до 

підрядника за порушення останнім своїх обов’язків. В науковій літературі 

виділяють два види заходів оперативного впливу, пов’язаних з виконанням 

зобов’язання за рахунок боржника: виконання кредитором роботи власними 

силами або ж із залученням третьої особи [55, с. 52]. 

Забудовник не може, як правило, повернути кошти, які використані в 

процесі будівництва, без залучення інших інвесторів. Якщо кошти на 

будівництво об’єкта в межах системи ФОН-ФФБ, то застосовують положення 

закону, які визначають припинення правовідносин. Останні можуть 

припинитися з ініціативи і довірителя, якщо управитель без поважних причин не 

виконує обов’язку брати участь у прийманні-передачі закінченого будівництвом 

об’єкта. Але в таких випадках об’єкт будівництва перезакріплюється за іншим 

власником, що інвестував кошти у вартість інвестиційного проєкту. 

У разі порушення забудовником умов договору найбільш вірогідним 

наслідком правового впливу управителя є припинення подальшого фінансування 

інвестиційного проєкту будівництва. 
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Загалом механізм виконання обов’язку в договірному зобов’язанні 

охоплює умови виконання, елементи виконання та критерій належності 

виконання. При цьому умовами виконання договірного зобов’язання є 

сукупність установлених правил (стандартів) поведінки – договірних умов, 

положень законодавства, звичаїв ділового обороту, інших вимог, які звичайно 

ставлять, а також загальних засад (принципів) цивільного законодавства. 

Критерієм належності виконання зобов’язання є повне дотримання 

боржником, кредитором та іншими особами, на яких покладено його виконання 

чи прийняття, умов виконання зобов’язання за усіма без винятку його 

елементами. Відхилення від умов виконання за будь-яких з його елементів своєю 

чергою є критерієм встановлення неправомірної поведінки сторони і дає 

підстави говорити про порушення договірного зобов’язання [56, с. 7–8]. 

Належне виконання договірних обов’язків інвестором полягає у сплаті 

вартості сертифікату ФОН. Надалі управитель скеровує інвестовані кошти в 

об’єкти інвестиційної діяльності, внаслідок чого отримує у власність 

нерухомість або дохід від використання інвестованих коштів. Тому загальні 

засади цивільної відповідальності фігурують як вплив на порушника 

зобов’язальних відносин. Водночас потрібно враховувати, що управитель є 

певною мірою залежний від виконання договірних обов’язків іншими 

учасниками інвестиційних відносин, зокрема забудовником. 

Припинення фінансування об’єкта будівництва є превентивним засобом 

недопущення продовження правопорушення. Але залишається невирішеним 

питання повернення інвестиційних коштів, переданих на виконання договірних 

обов’язків раніше. 

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» в ст. 32 установлює право 

управителя ФОН вимагати розірвання договору із забудовником і повернення 

ним усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об’єкта коштів. 
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Розірвання договору в контексті коментованих відносин не можна 

розглядати як негативний наслідок для забудовника. Таким наслідком буде 

припинення фінансування будівельного об’єкта. 

При цьому, з припиненням чинності договору не завжди зникають правові 

зв’язки між суб’єктами договірного правовідношення. Певна частина цих 

обов’язків може зберігатися, зокрема щодо невиконаних обов’язків або щодо 

захисних відносин у межах встановлених законом строків позовної давності [67, 

с. 275]. 

Метою укладення договору про придбання сертифікатів ФОН є професійна 

діяльність управителя фонду, результатом якої має стати отримання 

установником управління прибутку від проведення операцій з нерухомістю, на 

фінансування будівництва якої залучені кошти установників управління. 

Прибуток визначається залежно від вартості чистих активів ФОН. Тому в 

законодавстві передбачено, що у випадку зниження вартості чистих активів 

ФОН упродовж року у розрахунку на один сертифікат ФОН порівняно з ціною 

первинного розміщення цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений 

Правилами ФОН, управитель може ухвалити рішення про припинення 

функціонування ФОН та викуп сертифікатів фонду. 

Ризик зменшення вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один 

сертифікат як імовірний ризик негативного економічного результату може бути 

долучений до умов договору і буде підставою припинення зобов’язання. Так 

само і відсутність прибутку від діяльності управителя матиме такий самий 

наслідок. 

Особливість ризикових правочинів полягає в тому, що різні види випадків 

долучають до переліку умов диспозитивно ризикових правочинів як правомірно, 

штучно передбачена умова (звичайна чи випадкова), настання якої є підставою 

припинення зобов’язання шляхом звільнення боржника від вчинення зворотного 

майнового надання [5, с. 250]. 

Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачено розірвання 
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договору в разі порушення забудовником своїх обов’язків, контроль за 

виконанням яких повинен здійснювати управитель. Проте управитель не 

звільняється від обов’язку повернути грошові кошти. Зменшення вартості 

чистих активів ФОН у розрахунку на один сертифікат також має наслідком 

припинення зобов’язання, однак на управителя покладено обов’язок 

відшкодувати збитки. 

Розірвання договору як спосіб захисту відбувається за наявності факту 

порушення регулятивного інвестиційного правовідношення. Бездіяльність 

управителя ФОН або забудовника є підставою виникнення охоронного 

правовідношення, в межах якого відбувається захист порушеного права. 

Спосіб захисту обирає учасник ФОН, права якого порушені, з урахуванням 

характеру порушення та інтересу до подальшого існування інвестиційних 

відносин та досягнення відповідної мети. Отже, у відносинах з фондом операцій 

з нерухомістю припинення правовідносин може відбуватися в межах договірної 

свободи або як форма захисту порушених прав та інтересів. Припинення 

відносин як спосіб захисту можливий у разі наявності факту порушення. Тому 

припинення інвестиційних відносин можна розглядати як елемент регулятивного 

механізму і водночас охоронний засіб [297, с. 73]. 

Передбачене Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

припинення відносин із забудовником потрібно розглядувати як оперативну 

санкцію у разі невиконання ним умов договору з ФФБ. Відповідно ініціатором 

застосування зазначеної міри є управитель ФОН у разі порушень забудовником 

умов договору. 

Однак, підставою застосування до забудовника припинення фінансування 

і розірвання договору є «виявлення управителем ФОН ризику порушень умов 

договору». 

Термін «ризик» фігурує в цивільному праві України. З ним пов’язують 

алеаторність (ризиковість) окремих цивільно-правових договорів з погляду 
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досягнення певної мети. Як правило, ризиковість не залежить від порушення 

зобов’язання. 

У разі порушення договірного зобов’язання застосовують заходи цивільної 

відповідальності. Спільним між цими категоріями є те, що мета, яку ставили 

сторони при укладенні договору, не досягнута. Але при алеаторності окремих 

видів правочинів недосягнення цілей пов’язується з об’єктивними обставинами, 

які не залежать від вини учасників договірних відносин. Натомість склад 

порушення зобов’язання охоплює протиправну поведінку і вину порушника.  

У зв’язку з цим виникає питання правової природи та підстав застосування 

розірвання договору зі забудовником і припинення фінансування. Управитель 

ФОН має обов’язок контролювати цільове витрачання коштів. Виявлення 

порушення зі сторони забудовника щодо використання залучених коштів є 

підставою застосування оперативних заходів впливу у вигляді припинення 

фінансування. Такого роду захід може мати місце зі сторони управителя ФОН у 

разі загрози процедури банкрутства забудовника. 

Ризиковість (алеаторність) договірного зобов’язання має інший характер. 

Специфіка алеаторного договірного зобов’язання, на думку І. С. Тімуш, полягає 

у включенні юридичного ризику до складу елементів виконання зазначеного 

договору, зустрічне виконання зобов’язання, за яким поставлено у залежність від 

настання юридичного ризику – випадкової обставини, долученої до умови 

зазначеного договору. 

Авторка обґрунтовує поняття ризикового (алеаторного) договору як 

орієнтованої на везіння, збіг обставин, випадок тощо угоди, в якій загальний 

розмір чи можливість самого існування зустрічного надання на момент 

укладення невідомий, що поставлено в залежність від долученого до юридичних 

умов цього правочину випадкового юридичного факту (дії або події) і може 

викликати негативний (програші, збитки, шкода), позитивний (виграш, вигода, 

прибуток) або нульовий економічний ефект [359, с. 10]. 

Договірний ризик може існувати на етапі укладення договору, на рівні 

умов договору, на етапі виконання договору [28, с. 20]. 
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Інвестиційна діяльність пов’язана з певним ризиком. Але «ризиковість 

порушень умов договору» потрібно розглядати як суб’єктивний фактор. У разі 

наявності протиправної поведінки учасника інвестиційної діяльності наслідком 

має бути застосування до нього заходів впливу негативного характеру. 

Припинення фінансування інвестиційного проєкту потрібно розглядати як 

превентивний засіб охорони прав та інтересів інвесторів ФОН. Однак саме собою 

припинення фінансування і розірвання договору не забезпечить досягнення мети 

інвестиційної діяльності. 

Коментовані заходи мають ціллю відновити майнове становище 

інвесторів. Тому законодавець зобов’язав управителя ФОН на письмову вимогу 

власників сертифікатів ФОН перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати 

від нього надання фінансових та аудиторських звітів та інформувати учасників 

ФОН про результати проведеної перевірки. 

Забудовник зобов’язаний на вимогу управителя ФОН повернути грошові 

кошти, інвестовані у створення фонду, або уступити майнові права на 

нерухомість, яка є об’єктом будівництва, чи на інші предмети іпотеки 

управителю, якщо інше не передбачено договором. 

Аналіз договірної практики діяльності фондів операцій з нерухомістю 

свідчить, що передання майнових прав на об’єкт будівництва без повернення 

інвестованих коштів не вирішує проблему забезпечення досягнення 

інвестиційної мети. При цьому коментоване положення ст. 32 Закону України 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 

та операціях з нерухомістю» не враховує норми інших нормативних актів, які 

регулюють фінансові відносини в господарсько-інвестиційній сфері. Адже 

недобудований інвестиційний об’єкт може бути предметом вимог багатьох 

кредиторів. 

Так, Законом України від 19.09.2019 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової 

реструктуризації» [219] внесені зміни до ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» [245], яким впроваджено визначення єдиного 
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майнового комплексу. Зокрема, під ним розуміють усі види майна, що сукупно 

забезпечує господарську діяльність суб’єкта господарювання, у тому числі 

будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, 

борги, а також право на торговельну марку або інші позначення та інші права, 

враховуючи права на земельну ділянку, в тому числі цілісний майновий 

комплекс. 

Об’єкт, який перебуває в процесі будівництва, належить до продукції, з 

якою можуть пов’язуватися права, вимоги та боргові зобов’язання з участю 

інших осіб, зокрема банків. Так, останнім часом поширення набула спільна 

іпотека забудовників і банків. Інвестор у межах такої програми отримує 

додаткове підтвердження надійності забудовника. Адже перед тим, як 

упровадити іпотечну програму, банки ретельно перевіряють портфель 

реалізованих проєктів та оцінюють спроможність забудовника вчасно завершити 

будівництво. Водночас потрібно відзначити, що компаніям, які споруджують 

житло, не дуже хочеться перевірки їхніх проєктів та оцінок, коли саме та за яких 

обставин вони добудують той чи інший об’єкт. Адже часто його здають в 

експлуатацію через пів року, а то й пізніше за заявлені терміни [346]. 

Наведене вище свідчить про непросту ситуацію з перевіркою можливих 

ризиків при виконанні договору, укладеного зі забудовником. Варто доповнити, 

що можливим є існування боргових зобов’язань забудовника перед іншими 

кредиторами. Тому задоволення майнових прав на об’єкт будівництва шляхом 

його передання управителю ФОН є доволі проблематичним питанням. Зазначене 

повною мірою стосується і повернення інвестованих коштів. Адже для того, щоб 

повернути такі кошти, необхідно їх отримати з інших джерел фінансування або 

за рахунок іпотечного кредитування банком. 

Інвестиційні відносини з будівництва житла тісно пов’язані з подібними за 

правовою природою правовідносинами, спрямованими на отримання майнових 

благ. Учасниками цих відносин є, окрім інвесторів, інші учасники інвестиційного 

процесу: управитель ФОН, забудовник тощо. Суб’єкти інвестиційної діяльності 

можуть змінюватися шляхом уступки права вимоги майнового права. Це має 
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вплив на правові наслідки розірвання договірних відносин із забудовником. 

Особливу актуальність це має у відносинах за схемою ФОН–ФФБ. 

Якщо інвестиційні кошти ФОН спрямовують через ФФБ на фінансування 

конкретного об’єкта, то наслідком цього є участь у спорудженні житла багатьох 

учасників, кожний із яких має певні права та обов’язки. Суб’єктивним правам 

інвесторів кореспондують відповідні суб’єктивні обов’язки інших учасників 

інвестиційного процесу, які перебувають у взаємній договірній залежності. 

Про це свідчить справа, яка була предметом судового розгляду Верховним 

Судом [197]. Суть справи полягає в наступному. Відповідно до умов договору, 

ТОВ «Укрбуд Девелопмент» як забудовник взяв на себе зобов’язання 

організувати будівництво житлового комплексу, зокрема, організувати 

виготовлення та затвердження у встановленому порядку проєктно-кошторисної 

документації, спорудження об’єкта будівництва на підставі цієї проєктно-

кошторисної документації, ввести об’єкт будівництва в експлуатацію та 

передати об’єкти інвестування довірителям у строк та в порядку, визначених 

договором. Пунктом 1.9 договору сторони погодили планово-орієнтовний термін 

введення об’єкта в експлуатацію – 30.06.2016. 

На виконання умов договору та з метою отримання у власність квартири, 

закріпленої за довірителем згідно з договором про участь у ФФБ від 20.01.2015, 

позивачка внесла на рахунок ФФБ у довірче управління ТОВ «ФК «Житло-

Капітал» 761 862,00 грн. Того ж дня між позивачкою та ТОВ «ФК «Житло-

Капітал» укладено договір про відступлення майнового права, за умовами якого 

позивачка отримала майнові права на об’єкт інвестування – квартиру. 

Посилаючись на те, що у визначені договором строки відповідач не виконав узяті 

на себе зобов’язання, не здав в експлуатацію житловий будинок та не передав до 

30 вересня об’єкт інвестування довірителю для заселення, позивачка просила 

стягнути з ТОВ «Укрбуд Девелопмент» пеню за неналежне виконання умов 

договору в розмірі 5 553 973,98 грн. 

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 28.11.2017 позов 

задоволено. Рішення суду мотивовано тим, що ТОВ «Укрбуд Девелопмент» 
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неналежно виконало свої зобов’язання за договором про участь у ФФБ від 

20.01.2015 та договором управителя зі забудовником від 25.06.2014, не здало будинок 

в експлуатацію у визначений договором строк – до 30.06.2016, з огляду на що та на 

підставі частини п’ятої ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» 

ОСОБА_1 має право на стягнення пені у розмірі трьох відсотків від вартості об’єкта 

інвестування за кожен день прострочення, за період з 01.07.2016 по 01.03.2017 у сумі 

5 553 973,98 грн. 

Постановою Апеляційного суду міста Києва від 20.02.2018 апеляційну скаргу 

ТОВ «Укрбуд Девелопмент» задоволено, рішення суду першої інстанції 

скасовано, ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні позову. 

Судове рішення апеляційної інстанції мотивовано відсутністю між 

довірителем та забудовником на етапі до введення будинку в експлуатацію 

договірних правовідносин, що унеможливлює покладення на ТОВ «Укрбуд 

Девелопмент» обов’язку зі сплати позивачці пені за порушення умов договору про 

участь у ФФБ від 20.01.2015. Відповідно до положень зазначеного договору та 

Правил ФФБ, затверджених наказом директора ТОВ «ФК «Житло-Капітал» № 104 

від 25.06.2014, у разі порушення забудовником строків спорудження об’єкта 

будівництва довіритель має право вимагати від управителя дострокового розірвання 

договору та виплати йому коштів. Своєю чергою у разі виявлення управителем 

ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування 

будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх 

спрямованих на фінансування будівництва цього об’єкта коштів, відшкодування 

заподіяних забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, 

необхідних для розрахунків з довірителями у зв’язку з розірванням договору про 

участь у ФФБ, а також вживати інші заходи щодо виконання забудовником своїх 

зобов’язань за договором. Ураховуючи, що додатковою угодою № 8 від 10.08.2016 

між управителем та забудовником внесено зміни до укладеного між ними договору 

від 25.06.2014, п. 5.3. якого планово-орієнтовний строк прийняття в експлуатацію 

об’єкта будівництва (1 секція) перенесено на 20.12.2016, апеляційний суд уважав 
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необґрунтованими висновки суду першої інстанції про порушення ТОВ «Укрбуд 

Девелопмент» строків спорудження будинку. 

ВС дійшов висновку, що Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», як 

спеціальний нормативно-правовий акт, передбачає, що контроль за дотриманням 

забудовником умов та зобов’язань за договором про участь у ФФБ, у тому числі у 

частині збільшення строків будівництва більше ніж на дев’яносто днів, віднесено до 

повноважень управителя, який від свого імені та за встановлену плату здійснює 

управління коштами з метою забезпечення досягнення довірителем мети – отримання 

у власність житла (об’єкта інвестування). Названий закон наділяє управителя правом 

у разі виявлення ризику порушення умов договору: припинити фінансування 

будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх 

спрямованих на фінансування будівництва цього об’єкта коштів, відшкодування 

заподіяних забудовником збитків, перерахування на рахунок ФФБ коштів, 

необхідних для розрахунків з довірителями. Тому суд дійшов обґрунтованого 

висновку, що на спірні правовідносини у частині регулювання відповідальності 

забудовника щодо виконання робіт зі спорудження житла не поширюється дія 

Закону України «Про захист прав споживачів». 

За умовами договору про участь у ФФБ від 20.12.2015 позивач є споживачем 

послуг ТОВ «ФК «Житло-Капітал» з управління грошовими коштами, внесеними на 

рахунок ФФБ, у той час як ТОВ «Укрбуд Девелопмент» не є стороною зазначеного 

договору, що виключає його відповідальність відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону 

України «Про захист прав споживачів». 

Отже, законодавством і судовою практикою передбачена можливість 

застосування положень про захист прав споживачів, але не у відносинах із 

забудовником. У коментованому випадку норми Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» мають спеціальний характер і підлягають переважаючому 

застосуванню. 
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Відносини між управителем ФОН та власниками сертифікатів ФОН мають 

іншу правову природу. За рішенням суду, що набрало законної сили, ухваленим за 

зверненням власників сертифікатів ФОН або відповідного органу, що наглядає за 

регулюванням діяльності управителя, у зв’язку із порушенням управителем 

законодавства про фінансові послуги, ФОН може передаватися в управління іншій 

фінансовій установі. До нового управителя переходять усі права та обов’язки щодо 

власників сертифікатів та інших третіх осіб, що виникли в управителя, який 

змінюється при здійсненні ним управління фондом операцій з нерухомістю. Інших 

заходів впливу у разі неналежного виконання управителем своїх обов’язків 

законодавством не встановлено. 

Нагляд за діяльністю управителів ФОН забезпечують національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національний 

банк України. Дотримання законодавства з емісії сертифікатів ФОН та їх обігом і 

виконання зобов’язань за ними забезпечує Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку. 

Власник сертифікату ФОН має право отримувати дохід від управління фондом 

операцій з нерухомістю управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії 

сертифікатів фонду. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від управителя 

дотримання обмежень права довірчої власності у процесі управління фондом. Однак 

законодавець не вказує, які конкретні цивільно-правові способи впливу власники 

сертифікатів мають на управителя та інших учасників інвестиційної діяльності з 

метою захисту своїх прав та інтересів. 

Власник сертифікатів ФОН узагалі не може застосовувати міри цивільно-

правової відповідальності до учасників інвестиційної діяльності, з якими він не 

перебуває в договірних відносинах. 

Керуючись аналізом положень Закону України «Про фінансово-кредитні 

механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 

інвестор ФОН може вимагати заміни управителя та розірвання договірних відносин. 

Серед інших негативних наслідків для управителя можна назвати позбавлення його 

винагороди у разі, якщо упродовж строку дії фонду відбулося зниження вартості 
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чистих активів у розрахунку на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного 

розміщення цих сертифікатів на величину понад п’ять відсотків. 

Власне зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку на один 

сертифікат порівняно з ціною первинного розміщення цих сертифікатів, 

трактуються законом як збитки, завдані власникам сертифікатів ФОН діями або 

бездіяльністю управителя. Наслідком такого правопорушення може бути 

припинення функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого фонду управителем. 

Тож, відшкодування збитків у формі реальних втрат або упущеної вигоди 

спеціальним законом не передбачено. 

Не встановлюють особливостей відповідальності управителя ФОН і Правила 

ФОН. Останні визначають процедуру створення ФОН, порядок взаємовідносин 

забудовника, управителя ФОН та власників сертифікатів, порядок встановлення 

управління майном та визначення обмеження, відомості про мету створення фонду, 

напрями використання залучених коштів, порядок визначення вартості чистих 

активів фонду та ціни сертифікатів, порядок розподілу прибутків фонду, порядок та 

строки викупу сертифікатів управителем на вимогу власників сертифікатів, розмір 

винагороди управителя за надання послуг з управління фондом операцій з 

нерухомістю та інші умови функціонування фонду. 

Інвестиційна декларація також не передбачає, як правило, особливостей 

цивільно-правової відповідальності управителя ФОН. Останню розробляє та 

затверджує емітент самостійно і не долучає до її змісту невигідні в майновому 

аспекті для себе правові наслідки порушення зобов’язань. Водночас інвестиційна 

декларація може містити напрями та обмеження щодо використання 

інвестованих коштів. Однак відповідальності за їх порушення не встановлює. 

Якщо ФОН створений для фінансування конкретного об’єкта будівництва 

до моменту затвердження проєктно-кошторисної документації за наявності 

відповідного документа, що посвідчує право на земельну ділянку цільового 

призначення, то власники сертифікатів фонду приймають на себе додаткові 

ризики. Про це має бути зазначено в Правилах та проспекті емісії сертифікатів 

ФОН. 
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На наш погляд, цього недостатньо для того, щоб забезпечити охорону 

інтересів інвесторів. Адже у разі, якщо фінансування спорудження об’єкта 

будівництва не забезпечується у повному обсязі шляхом емісії сертифікатів 

ФОН, забудовник має право для завершення будівництва використати інші 

дозволені законом засоби. 

У такому випадку власник сертифікатів фонду не має можливості за 

допомогою правових засобів вплинути на інших учасників інвестиційної 

діяльності, які забезпечують фінансування об’єкта будівництва. Адже до 

обов’язків управителя ФОН належить лише зазначити про це в Правилах ФОН 

та проспекті емісії сертифікатів. А можливі негативні наслідки охоплено 

поняттям ризику інвестора – власника сертифіката ФОН. Відповідальність за 

вибір контрагентів у процесі інвестиційної діяльності зі спорудження об’єкта 

будівництва повинен нести також управитель ФОН. 

Аналіз законодавства свідчить, що управителю у разі порушення своїх 

обов’язків не сплачують винагороду або відбувається його заміна. В останньому 

випадку до нового управителя переходять всі права та обов’язки стосовно 

власників сертифікатів ФОН та інших третіх осіб, що виникли в управителя, який 

замінюється, при здійсненні ним управління фондом. 

 

Висновки до розділу 3. 

1. Договір про участь у фонді фінансування будівництва можна 

розглядати як різновид договору управління. Його особливостями є: 

а) визначення конкретних цілей, для досягнення яких передається в управління 

майно та спрямована діяльність управителя; б) управитель здійснює свої 

повноваження щодо переданого в управління майна у порядку, встановленому 

договором, законом та Правилами фонду фінансування будівництва. Структура 

відносин у механізмі інвестування через фонд фінансування будівництва є 

комплексною, в межах якої охоплено зобов’язальні та абсолютні 

правовідносини. Це зумовлено особливостями договору управління майном у 
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сфері будівництва житла. На вимірний об’єкт інвестування установник 

управління отримує майнове право на підставі укладеного договору, а право 

власності на конкретний об’єкт нерухомості (квартиру) – після введення об’єкта 

будівництва в експлуатацію та реєстрації права власності на нього. Тоді 

зобов’язальне правовідношення, яке виникло на підставі договору управління 

майном у сфері будівництва житла, трансформується у речове право власності. 

2. Договір про участь у фонді фінансування будівництва має ознаки 

договору приєднання, умови якого заздалегідь визначені однією із сторін для 

неодноразового використання при вступі у договірні відносини з невизначеним 

колом осіб. Це зумовлено тим, що управитель укладає одночасно договори з 

багатьма інвесторами, предметом яких є конкретні об’єкти інвестування, що 

охоплюються певними техніко-юридичними параметрами. 

3. Інвестування у сфері будівництва можливе шляхом придбання 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. Емітентом таких сертифікатів є 

управитель фонду. Інвесторами є власники сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю, які фінансують спорудження об’єкта будівництва з метою 

отримання доходу від його експлуатації управителем. В Законі України "Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю" доцільно передбачити норму, відповідно до якої, якщо 

внаслідок емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю не забезпечується 

фінансування інвестиційного проєкту в будівництві, договір із забудовником не 

укладається до моменту забезпечення інвестування з інших джерел інвестування. 

4. Інвестиційний вклад інвестора разом з іншими джерелами 

фінансування, залученими забудовником, повинен покривати вартість 

будівництва, яка визначена проєктно-кошторисною документацією. До моменту 

створення фінансової основи забезпечення інвестування об’єкта будівництва за 

рахунок коштів інвесторів та інших осіб, фонд операцій з нерухомістю потрібно 

вважати таким, що не відбувся. В Правилах фонду операцій з нерухомістю 

необхідно встановити обов’язок управителя фонду щодо повернення коштів 

інвесторам у разі відсутності достатніх коштів для будівництва об’єкта. 
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5. Після емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю управитель 

спрямовує інвестовані кошти на фінансування об’єктів будівництва і здійснює 

контроль за їхнім цільовим використанням. У зв’язку з цим частину 4 статті 32 

Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю" доцільно викласти в такій 

редакції: «В інтересах власників сертифікатів управитель фонду операцій з 

нерухомістю здійснює контроль за цільовим використанням коштів. У разі 

виявлення порушень технічних характеристик будівництва, передбачених 

проєктно-кошторисною документацією, управитель управі вимагати їх усунення 

за рахунок забудовника». 
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РОЗДІЛ 4. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ 

УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ 

4.1. Загальнотеоретичні засади захисту прав учасників інвестиційної 

діяльності в будівництві 

Важливим завданням законодавчого регулювання інвестиційної діяльності 

є досягнення балансу інтересів між приватними інвесторами з однієї сторони, та, 

так би мовити, професійними учасниками цих відносин, до яких належать 

довірчі власники (наприклад, компанії з управління активами) та забудовники. 

Такий баланс досягається, поміж іншого, шляхом створення таких передумов їх 

діяльності, які б зменшили імовірність неможливості виконання своїх 

зобов’язань. Зазначене в кінцевому результаті може призвести до 

неплатоспроможності забудовника, що загалом не відповідатиме інтересам ні 

інвестора, ні посередницьких організацій. В умовах перманентного 

реформування спеціального законодавства про банкрутство важко забезпечити 

передбачуваність його застосування. Наприклад, Б. М. Поляков доводить, що 

Кодекс України з процедур банкрутства [106] має серйозні недоліки, які 

необхідно терміново усунути, аби країна не потрапила в колапс [180]. 

Підставою виникнення цивільно-правової відповідальності є невиконання 

або неналежне виконання інвестиційного договору. Особливість інвестиційних 

відносин зумовлена багатовекторністю договірних відносин в інвестиційній 

сфері будівництва. Специфіка договірних відносин полягає в акценті на 

кінцевому результаті інвестиційної діяльності – введення в експлуатацію 

завершеного будівництвом об’єкта. При цьому необхідно враховувати такі 

обставини, що впливають на кінцевий результат: 

- предмет договору відповідає проєктно-кошторисній документації; 

- критерії оцінювання об’єктивного матеріалізованого результату; 

- оцінка діяльності учасників інвестиційного процесу, спрямованої на 

досягнення результату; 

- ступінь вини кожного з учасників, що впливає на досягнення 

кінцевого результату. 
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Зміст інвестиційних договорів повинен містити умови, які забезпечать 

досягнення результату, передбаченого інвестиційним проєктом. Порушення 

умов інвестиційного договору та імперативних приписів законодавства є 

підставою виникнення охоронного правовідношення, в межах якого 

відбувається захист порушених прав учасників інвестиційної діяльності. При 

цьому, як зазначає Є. О. Харитонов, при недотриманні приписів норм цивільного 

права відбувається одночасно і порушення об’єктивного (позитивного) права, і 

порушення цивільного права суб’єктивного [366, с. 176]. 

У разі порушення суб’єктивних інвестиційних прав нормативні приписи 

спрямовують свій регуляторний вплив на їх захист із застосуванням цивільно-

правових способів, як передбачених законодавством, так і застосовуваних на 

власний розсуд сторін, якщо вони не суперечать закону. 

У науці цивільного права декларують різні підходи до розуміння поняття 

захисту суб’єктивних цивільних прав. Із загальнотеоретичного погляду право на 

судовий захист може визначатися як юридична можливість, що належить до 

елементів суб’єктивного права особи, а в процесуальному сенсі – як певна 

передбачена законом процедура звернення до суду [6, с. 77]. 

Зокрема, І. О. Дзера визначає цивільно-правовий захист як систему 

активних заходів, які застосовують суб’єкт цивільного права, компетентні 

державні та інші органи, спрямовану на усунення порушень цивільного права та 

інтересу покладенням виконання обов’язку з поновлення порушеного права на 

користь потерпілого [60, с. 159]. 

На думку Я. В. П’янової, спосіб захисту полягає в системі визначених чи 

дозволених законом дій суб’єктів захисту (управлінських осіб та/або 

юрисдикційних органів) і матеріально-правового юридичного ефекту цих дій 

(тобто виникнення, зміни чи припинення відповідних прав чи обов’язків), яка дає 

можливість тим чи іншим способом попередити, усунути чи компенсувати 

наслідки порушення, невизнання або оспорення суб’єктивного права або 

охоронюваного законом інтересу [285, с. 9]. 
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У ч. 2 ст. 5 ГПК України використовують термін «ефективний спосіб 

захисту» [49]. Під «ефективним» потрібно розуміти такий засіб, що призводить 

до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект [367, с. 46]. 

Спосіб захисту передбачає певні умови його пред’явлення (диспозиція 

норми матеріального права) та вказівки на вимогу (приміром, повернути річ, 

стягнути грошову суму). З умовами застосування способів захисту пов’язано 

питання про їх належність, іншими словами відповідність правовій ситуації, що 

має місце [363, с. 118]. 

У зв’язку з цим захист може бути визначений як юридична діяльність, 

спрямована на усунення перешкод на шляху здійснення суб’єктами своїх прав та 

припинення правопорушення, відновлення положення, що існувало до 

правопорушення [212, с. 17]. 

Охорона в цьому сенсі спрямована на забезпечення реалізації цивільних 

прав і стимулювання учасників цивільних правовідносин до правомірної 

поведінки шляхом можливості застосування засобів цивільно-правового 

примусу. Цивільно-правова охорона в попереджувальному аспекті характеризує 

превентивну функцію цивільного права [94, с. 12]. 

На елемент державного примусу як складової частини захисного 

механізму звертає увагу З. В. Ромовська, вважаючи, що захистом є застосування 

міри державного примусу до особи, яка порушила чуже право або чужий інтерес 

[323, с. 39]. 

Як бачимо, категорія інтересу прирівнюється в охоронних 

правовідносинах до суб’єктивного права. На таких позиціях базується рішення 

КСУ від 01.12.2004 у справі щодо офіційного тлумачення окремих положень 

частини першої ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України [316].  

Охоронюваний законом інтерес І. В. Венедіктова трактує як усвідомлену 

суб’єктом права вимогу отримати певне (нематеріальне) благо або змінити свій 

правовий статус, мотивуючи суб’єктів права виконувати конкретні дії або, 

навпаки, утримуватися від них, які знаходяться в правовому полі, забезпечені в 

реалізації підтримкою держави і проявляються у формі дозволів, що 
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представлені в конкретному правовідношенні. Охоронюваний законом інтерес 

може бути як закріплений у суб’єктивному праві, так і не встановлений у ньому. 

Однак відсутність трансформації в суб’єктивне право не означає відсутність 

охорони або захисту існуючого інтересу чи його захисту юридичними способами 

і засобами. Ознакою, що виділяє незакріплений в суб’єктивному праві інтерес 

від самого суб’єктивного права – це відсутність вимоги зі сторони іншої особи 

щодо здійснення певних дій з можливим застосуванням примусу до конкретної 

поведінки з боку держави [31, с. 137]. 

Це загалом відповідає тезі, що правове регулювання будь-яких суспільних 

відносин, яке пов’язане з процесом трансформації правових приписів у площину 

фактичних суспільних відносин, передбачає, що кожне суб’єктивне право в разі 

його порушення гарантовано забезпечується можливістю його примусового 

відновлення або захисту [133, с. 100]. 

Саме з моменту трансформації абстрактної можливості захисту як 

правомочності суб’єктивного корпоративного права на реальні дії щодо 

виконання юридичного обов’язку зобов’язаною стороною з метою відновлення 

уже порушеного права чи інтересу, припинення дій, які порушують ці право чи 

інтерес або ж створюють реальну загрозу такого порушення, усунення 

негативних наслідків порушення, право на захист стає самостійним, 

суб’єктивним правом, яке існує в межах охоронного правовідношення [16, с. 9]. 

Суб’єктивне право – не самоціль, а лише засіб для реалізації законних 

інтересів його володільця. Принцип недоторканності суб’єктивних цивільних 

прав захищає не самі ці права, а законні інтереси їх носія, задоволенню яких ці 

права служать. Якщо суб’єктивне цивільне право не є метою і розуміється як 

засіб, то жодне суб’єктивне право не може бути безмежним у своєму здійсненні 

[73, с. 150]. 

Під порушенням права потрібно розуміти такий стан суб’єктивного 

цивільного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку 

правопорушника, внаслідок чого суб’єктивне право неможливо реалізувати. 
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Порушення права пов’язане з позбавленням його носія можливості здійснити 

своє право повністю або частково. 

Залежно від виду порушення застосовуватимуться відповідні способи 

захисту. Невизнання права пов’язане зі запереченням його належності у цілому 

або у певній частині уповноваженій особі, внаслідок чого остання позбавляється 

можливості реалізувати суб’єктивне цивільне право. Оспорювання полягає у 

виникненні спору між учасниками інвестиційних відносин щодо належності 

певного суб’єктивного права конкретній особі. Оспорення як вид порушення 

повинно стосуватися конкретизованого об’єкта цивільного правовідношення. 

В юридичній літературі по-різному диференціюють цивільно-правові 

способи захисту порушених прав. Досліджуючи захист права інтелектуальної 

власності, І. Є. Якубівський поділяє способи захисту цих прав за їх цільовою 

спрямованістю та три групи: припинювальні, відновлювальні, компенсаційні 

[391, с. 405]. 

Перелік способів захисту у ст. 16 ЦК України не є вичерпним. Але, як 

обґрунтовано зауважує А. Г. Ярема, в результаті вибір ефективного засобу 

повинен забезпечити поновлення порушеного права, а в разі неможливості 

такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного 

відшкодування [392, с. 200]. 

У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу 

захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу 

особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої 

особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не 

суперечить закону (ч. 2 ст. 5 ЦПК України). 

Верховний Суд у складі суддів Першої судової палати Касаційного 

цивільного суду у справі № 757/44693/15-ц вказав, що судам при оцінці 

належності обраного позивачем способу захисту та обґрунтуванні відповідного 

висновку щодо нього, потрібно виходити із його ефективності (ст. 13 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод), а це означає, що вимога про 

захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права, характеру 
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правопорушення, а також забезпечувати поновлення порушеного права, а в разі 

неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею 

відповідного відшкодування. Власник порушеного права може скористатися не 

будь-яким, а конкретним способом захисту свого права, який прямо визначається 

спеціальним законом, що регламентує конкретні цивільні правовідносини. 

Порушені права та інтереси підлягають судовому захисту і у спосіб, не 

передбачений законом, зокрема статтею 16 ЦК України, але який є ефективним 

способом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, 

характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням [196]. 

При цьому в літературі наголошено можливість звернення за захистом ще 

не порушеного права, однак між сторонами виникли сумніви стосовно існування 

чи дійсності між ними відносин, які зумовлюють правові наслідки. Метою такого 

захисту є усунути сумніви щодо існування правовідносин [327, с. 145]. 

На наш погляд, у цьому випадку йдеться не про існування 

правовідношення, а визнання наявного суб’єктивного цивільного права 

конкретній особі. Підставою виникнення охоронного правовідношення є все-

таки, порушення суб’єктивного цивільного права. В іншому разі необхідно 

встановлювати обставину, яка є юридичним фактом для виникнення, зміни або 

припинення правовідносин. 

Адже охоронні відносини наявні у разі порушення суб’єктивних цивільних 

прав, у тому числі в інвестиційній сфері. У межах охоронного правовідношення 

відбувається застосування заходів цивільної відповідальності і передбачених 

законодавством та домовленістю сторін способів захисту. Метою охоронного 

правовідношення є досягнення інвестиційної мети, тобто задоволення інтересу 

інвестора. 

Перелічені порушення наявні, як правило, у відносинах, які виникають на 

підставі договору. Порушення договірних зобов’язань характеризуються такими 

категоріями, як невиконання або неналежне виконання обов’язку. Останнє має 

важливе значення для інвестиційних відносин у будівництві, які ґрунтуються на 

інвестиційному договорі. 
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Під неналежним виконанням розуміють такий вид порушення 

зобов’язання, за якого боржник взагалі не вчиняє жодних дій, які він 

зобов’язаний був вчинити за змістом зобов’язання, або вчинив дії, від яких він 

зобов’язаний утримуватися (якщо предметом зобов’язання є утримання від 

вчинення певних дій). Інвестиційним відносинам такий предмет договірних 

стосунків не властивий. 

Під неналежним виконанням розуміють такий вид порушення 

зобов’язання, за якого вчинення боржником дій, спрямованих на виконання 

договірного зобов’язання не призвело до його належного виконання у зв’язку з 

наявною невідповідністю таких дій принаймні одному з елементів виконання 

зобов’язання (зокрема щодо строку, предмета, способу, місця виконання тощо). 

Неналежність виконання рівною мірою може стосуватися будь-яких із елементів 

виконання зобов’язання, зокрема, обсягу його характеристик, тому критерієм 

розмежування невиконання і неналежного виконання має бути саме вчинення 

боржником неналежних дій, спрямованих на виконання договірного 

зобов’язання, незалежно від обсягу таких дій [56, с. 9]. 

Особливістю договірних відносин в інвестиційній сфері будівництва є 

наявність різних видів договорів, що опосередковують спорудження і введення 

в дію інвестиційного проєкту. Неналежне виконання або невиконання своїх 

договірних обов’язків одним із учасників інвестиційних відносин може мати 

наслідком порушення суб’єктивних цивільних прав інших суб’єктів. Однак, 

застосувати заходи впливу у вигляді цивільно-правових способів захисту вони 

не можуть, оскільки не перебувають у договірних відносинах з порушниками. 

Наведене ще раз підтверджує висновок щодо необхідності узгодженості 

договірного механізму інвестиційного процесу з акцентом на досягнення 

кінцевого результату – введення в експлуатацію будівельного об’єкта [308, с. 23]. 

Право на захист долучається до змісту суб’єктивного права, а характер 

самої вимоги про захист права визначається характером порушеного 

матеріального права, зміст і призначення якого переважно визначає і спосіб його 

захисту. Суб’єктивне право кредитора в договірному зобов’язанні охоплює як 
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право вимоги до боржника як зобов’язаної особи, так і право обрати певний 

спосіб захисту на випадок можливого порушення боржником зобов’язання, у 

тому числі шляхом встановлення певного виду забезпечення виконання 

зобов’язання. Системний підхід до питань захисту цивільних прав, що охоплює 

способи захисту як матеріально-правові міри, які виступають метою і 

результатом захисту, яких добивається суб’єкт захисту, розраховуючи, що таким 

способом припинить порушення своїх прав та відшкодовує понесені збитки, які 

виникли у зв’язку з порушенням або по-іншому згладить негативні наслідки 

порушення, і засоби захисту як активні міри, а саме дії, у тому числі 

процесуальні, які мають бути здійснені уповноваженою особою для 

встановлення та реалізації способів захисту [284, с. 16‒17]. 

Норма права формує відповідну модель поведінки суб’єкта конкретного 

правовідношення [46, с. 460]. Якщо конкретна фактична поведінка особи не 

відповідає приписам положень інвестиційного договору та закону, можна 

стверджувати про порушення регулятивного правовідношення. Останнє є 

підставою реагування за допомогою цивільно-правових способів з метою 

відновлення становища, яке було до порушення. Іншими словами, йдеться про 

повернення поведінкових параметрів до еквівалентних компенсаційно-

відновлювальних наслідків. 

Захист суб’єктивних цивільних прав у межах механізму цивільно-

правового регулювання пов’язаний з іншими стадіями нерозривними 

системними зв’язками. В усіх випадках надання правилу поведінки 

загальнообов’язкового характеру законодавець передбачає наявність способів 

приведення фактичної поведінки зобов’язаної особи до відповідної моделі. 

Захист суб’єктивних цивільних прав посідає важливе місце в механізмі 

правового регулювання і реалізується в межах стадії застосування права. 

Особливостями захисту суб’єктивних прав у механізмі правового регулювання 

доцільно визнати специфічні юридичні факти, з настанням яких виникає 

можливість захисту та реалізація захисту суб’єктивного права через належні 

способи захисту. Основним завданням захисту суб’єктивних цивільних прав є 



244 
 
саме подолання перешкод, які з’являються в уповноваженої особи на шляху 

здійснення свого права, через забезпечення виконання зобов’язаною особою 

покладених на неї обов’язків. Важливим є те, що захист суб’єктивного 

цивільного права завжди реалізується в певному способі захисту [120, с. 15]. 

Для захисту учасників інвестиційної діяльності можна використовувати 

цивільно-правові способи захисту, передбачені цивільним законодавством, а 

також засоби, погоджені сторонами інвестиційних договорів, які не суперечать 

закону. 

Способи захисту, встановлені цивільним законодавством, є актуальними 

для захисту прав учасників інвестиційних відносин. Водночас необхідно 

враховувати особливості інвестиційних відносин у будівництві. 

В інвестиційній сфері будівництва переплітаються приватні та публічні 

інтереси. Приватно-правові засади цивільного права, зокрема непорушність 

права приватної власності, свобода договору, недопустимість свавільного 

втручання держави у сферу приватних інтересів осіб, визначають цінність та 

призначення права в сучасних умовах. Цивільне право постає важливим 

чинником, який забезпечує утвердження й захист широкого спектру прав 

громадян, стримує надмірне втручання публічної влади в економічну сферу. 

У цивільному праві публічні інтереси реалізуються через систему 

обмежень і державного втручання в цивільно-правові відносини. Обмеження 

можуть виявлятися в обмеженні свободи договору й свободи вчинення інших 

правочинів, в забороні суб’єктам цивільного права здійснювати правомочності 

щодо об’єктів цивільних відносин у певний спосіб, у позбавленні певних благ 

майнового й особистого немайнового характеру [128, с. 8‒9]. 

Однак такі засоби публічно-правового впливу у разі порушення 

суб’єктивних цивільних прав учасників інвестиційних відносин можуть 

захищатися цивільно-правовими способами захисту. 

Правове регулювання має конкретний характер, оскільки завжди пов’язане 

з реальними відносинами, спрямоване на задоволення законних інтересів 

суб’єктів права та здійснюється за допомогою правових засобів, які 



245 
 
забезпечують його ефективність. Правове регулювання реалізується через 

механізми – систему правових засобів і форм, а саме норми права, 

правовідносини, акти реалізації та застосування норм права тощо. Воно 

представляє собою державно-владний вплив за допомогою правових засобів, з 

метою впорядкування суспільних відносин (у тому числі інвестиційних у сфері 

будівництва), їх охорони та розвитку. 

Під правовим регулюванням розуміється сукупність різноманітних форм і 

засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних 

відносин, що відбувається з метою підкорити цю поведінку встановленому в 

суспільстві правопорядку. За його допомогою досягається встановлення й 

організація процесу реалізації прав та юридичних обов’язків різними суб’єктами 

суспільних відносин. Процес будівництва потребує правового регулювання на 

кожному етапі його здійснення: підготовка і створення проектної документації, 

власне будівництво об’єкта й подальше введення його в експлуатацію [374, с. 9]. 

І на кожному з цих етапів можуть бути порушені права учасників 

інвестиційної діяльності. Цивільно-правові норми та умови інвестиційного 

договору покликані забезпечити регламентуючу функцію відносин сторін, 

передбачаючи водночас відповідальність за їх порушення. 

В інвестиційному законодавстві проявляються засади оптимального 

співвідношення нормативної та договірної відповідальності за порушення 

суб’єктивних цивільних прав. У разі порушення регулятивних правовідносин, 

змістом яких є суб’єктивні цивільні права в інвестиційній сфері, виникають 

охоронні правовідносини, в межах яких відбувається захист цих прав шляхом 

застосування відповідних способів захисту. 

Порушення положень інвестиційного законодавства та договірних умов 

має наслідком негативні наслідки для учасника інвестиційної діяльності. При 

цьому треба враховувати, що інвестиційні відносини мають триваючий характер.  

У разі порушення регулятивних правовідносин, змістом яких є позитивні 

цивільні права та обов’язки, вони трансформуються в охоронні правовідносини, 
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у межах яких має відбуватися відновлення або захист порушених прав шляхом 

застосування міри цивільно-правової відповідальності [92, с. 169]. 

Застосування цивільно-правових способів захисту пов’язане саме з 

правопорушенням. Аналіз поняття «способи захисту цивільних прав», а також їх 

переліку, передбаченого ст. 16 ЦК України, дає підстави для обґрунтування 

позиції в літературі, що існує певне співвідношення між мірами (заходами) 

відповідальності й способами захисту цивільних прав. 

По-перше, і міри відповідальності, і способи захисту треба розглядати як 

певні правові засоби, юридичні інструменти впливу на відповідні суспільні 

відносини. По-друге, і міри відповідальності, і способи захисту спрямовані на 

локалізацію наслідків порушення прав. Однак, якщо спільною ознакою обох цих 

правових засобів є чітко окреслена правозахисна мета, способи захисту за своїм 

обсягом є ширшим поняттям, оскільки вони передбачають не тільки відновлення 

порушеного права або компенсації втрат, а й попередження, присікання та 

усунення порушення цивільного права. По-третє, з погляду на попередній 

висновок, перелік засобів захисту цивільних прав є ширшим за передбачені 

законом заходи відповідальності [33, с. 19].  

Вибір цивільно-правового способу захисту безпосередньо пов’язаний із 

правовою природою відносин, які існували між сторонами. Необхідно 

враховувати особливості інвестиційних відносин, оскільки останніми можуть 

охоплюватися цивільно-правові та публічні чинники взаємовідносин. 

Інвестиційну сферу будівництва регулюють окремі нормативні акти, які 

встановлюють публічно-правові обмеження та процедури виникнення і 

реалізації цивільних прав. Тому у процесі інвестиційної діяльності можуть 

поєднуватися цивільно-правові способи захисту зі застосуванням засобів 

адміністративно-публічного впливу. В сукупності вони забезпечують 

регулюючу функцію відносин учасників інвестиційної діяльності. Водночас 

порушення умов інвестиційного договору є самостійною підставою 

застосування цивільних способів захисту. 
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Органи публічної влади та їхні посадові та службові особи є суб’єктами 

владних повноважень і, водночас, учасниками цивільних відносин. У процесі 

виконання публічно-управлінських функцій органи публічної влади та їх 

посадові (службові) особи можуть порушувати суб’єктивні цивільні права 

учасників інвестиційної діяльності в будівництві. Згідно з ч. 2 ст. 55 Конституції 

України кожному гарантується право на оскарження в суд рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. 

У ст. 16 ЦК України цей спосіб захисту фігурує як самостійний вид 

захисту. Але це не означає, що він не може поєднуватися з іншими способами 

захисту. Зокрема, з відшкодуванням збитків та іншими способами 

відшкодування майнової шкоди, а також моральної (немайнової) шкоди. Тобто 

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб є способом захисту, який 

припиняє порушення. Водночас, він може поєднуватися з компенсаційно-

відновлювальними способами. 

Критерієм визначення статусу державного органу є порядок виникнення і 

наявність владних повноважень, необхідних для виконання функцій, 

передбачених законодавством. В інвестиційному процесі будівництва органи 

держави та місцевого територіального самоврядування можуть брати участь як 

суб’єкти приватного, так і публічного права. Останнє пов’язується з наданням 

дозвільних документів, ухвалення рішень про відведення земельних ділянок, 

затвердження містобудівної документації тощо. 

Водночас державні органи та органи місцевого самоврядування можуть 

бути учасниками приватних відносин. Зокрема, укладати інвестиційні договори 

як їх сторона, виступати замовником будівництва, інвестором інвестиційного 

будівельного проєкту. У таких відносинах державні органи та органи місцевого 

самоврядування функціонують на основі, властивій цивільному праву, на 

засадах юридичної рівності з іншими суб’єктами цивільних відносин. 
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У приватних відносинах органи публічної влади несуть таку ж 

відповідальність, як і інші суб’єкти цивільного права. Юридична рівність 

полягає в тому, що кожна зі сторін приватних відносин має свій комплекс прав 

та обов’язків і не підпорядковується одна одній. 

Органам публічної влади властива універсальна правосуб’єктність. Адже, 

крім участі в приватних відносинах, реалізують адміністративно-владні 

повноваження. В цивільному законодавстві відсутнє визначення дефініції органу 

державної влади. Поняття державних органів та органів місцевого 

територіального самоврядування в контексті їхніх функціональних повноважень 

міститься в окремих актах законодавства, які встановлюють їх компетенцію та 

сферу діяльності. 

Однак у нормативно-правових актах та судовій практиці спостерігається 

певна термінологічна невизначеність щодо суб’єкта відповідальності у разі 

порушення цивільних прав та інтересів у сфері адміністративно-владного 

управління. Вони іменуються «державними органами», «органами державної 

влади», «органами влади і управління» тощо. Така термінологія 

використовується в Конституції України, ЦК України та ГК України, Законах 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», 

«Про режим іноземного інвестування». У юридичній літературі також відсутня 

термінологічна єдність, зокрема суб’єктами відповідальності визначаються 

органи публічної влади, органи влади і управління або державні органи [43, с. 

44]. 

Це слугувало підставою для обґрунтування терміну «орган державної 

влади» як поняття, що включає в себе всіх посадових осіб будь-яких владних 

органів та термін «орган місцевого самоврядування». Таке узагальнення, на 

думку І. В. Болокан, дозволить уникнути плутанини у вирішенні питання щодо 

суб’єктів відповідальності [17, с. 134]. 

У ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» міститься 

таке визначення: «орган влади – міністерства та інші органи виконавчої влади, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади 
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Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання 

діяльності суб’єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні 

органи приватизації, Національна Рада України з питань телебачення і 

радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади» [245]. 

Правовий статус і компетенцію окремих органів державної влади 

визначено спеціальними законами. Пункт 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» [259] визначає, що Кабінет Міністрів України відповідно до 

закону управляє об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними 

правами, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження щодо 

управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим центральним органам 

виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб’єктам 

господарювання. 

Отже, від імені держави в цивільних і публічних відносинах беруть участь 

міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої влади та їх 

територіальні представництва, а також інші уповноважені на виконання 

адміністративно-владних функцій органи. У приватних відносинах перелічені 

суб’єкти несуть цивільну відповідальність на загальних підставах з іншими 

учасниками цивільного обороту. 

Держава з огляду на свою особливу природу, беручи участь у приватно-

правових відносинах на рівних засадах поряд з іншими учасниками таких 

відносин, залишається одночасно носієм двох видів правосуб’єктності: 

адміністративної (публічної) та цивільно-правової (приватної). Елементи влади 

та підпорядкування не повинні ставити під сумнів питання щодо цивільно-

правового характеру правосуб’єктності держави, оскільки вступаючи у приватні 

відносини, держава не повинна використовувати свої владні повноваження [61, 

с. 70]. 

При визначенні правового характеру вказаних правовідносин необхідно 

керуватися критеріями розмежування публічних і приватних відносин. Останні 

засновані на юридичній рівності, майновій самостійності та вільному 

волевиявленні суб’єктів. Публічно-правові відносини засновані на засадах 
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субординації та підпорядкування суб’єктів таких відносин. Як наголошує Р. А. 

Майданик, до майнових публічно-правових відносин цивільне законодавство 

застосовується лише у разі, якщо така можливість прямо передбачена законом 

[146, с. 21]. 

Учасником інвестиційних відносин у будівельній сфері в приватно-

правовому та публічно-правовому аспектах є органи місцевого самоврядування, 

які в межах компетенції, визначеної законом, можуть приймати адміністративно-

розпорядчі акти, які можуть порушувати права та інтереси інших учасників 

інвестиційної діяльності. 

Одним із дискусійних питань у правозастосовній діяльності є питання 

щодо можливості органів самоврядування скасовувати раніше прийняті рішення 

та вносити до них зміни. У зв’язку з цим А. В. Куцин стверджує, що 

законодавство не забороняє органу місцевого самоврядування скасовувати 

власне рішення з метою приведення його у відповідність до Конституції України 

та законів України [135, с. 14]. 

Така ж позиція закріплена в рішенні КСУ від 16.04.2019 у справі № 1-

9/2009 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного 

тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, 

статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В рішенні вказано, що 

рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з мотивів 

невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними з 

ініціативи заінтересованих осіб або з власної ініціативи судом загальної 

юрисдикції, тобто в судовому порядку. Однак це не позбавляє орган місцевого 

самоврядування права за власною ініціативою або ініціативою інших 

заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому 

числі з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). 

При цьому КСУ звернув увагу, що органи місцевого самоврядування не 

можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо 

відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з 
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реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і 

суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є, як 

зазначено в рішенні, «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами 

місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи в останніх упевненість у 

тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього 

рішення. Ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами 

одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, 

тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого 

самоврядування після їх виконання [315]. 

Це повною мірою стосується інвестиційних відносин у сфері будівництва. 

На підставі рішень органів місцевого самоврядування в учасників інвестиційної 

діяльності можуть виникати суб’єктивні цивільні права щодо користування 

земельною ділянкою для будівництва, отримання речових прав на певні об’єкти 

тощо. 

Тому адміністративно-розпорядчі акти індивідуального характеру, які є 

підставою виникнення цивільних прав та обов’язків в конкретного учасника 

інвестиційної діяльності не можуть бути скасовані органом місцевого 

самоврядування, який їх прийняв. Такі акти індивідуальної дії, які встановлюють 

конкретні приписи, адресовані конкретним суб’єктам, можуть бути визнані 

незаконними та скасовані судом, якщо вони порушують права та законні 

інтереси інших осіб або суспільні інтереси. 

При виконанні публічно-владних функцій органи держави та місцевого 

самоврядування можуть своїми діями, бездіяльністю чи рішеннями порушити 

суб’єктивні цивільні права учасників інвестиційної діяльності у сфері 

будівництва. Це пов’язано з належністю до їх компетенції питань надання 

дозволів, вчинення інших розпорядчих дій у сфері регулювання інвестиційної 

діяльності в будівництві. 

Одне з важливих завдань сьогодення – реформа системи містобудування. 

Вона полягає в забезпеченні прозорості державних послуг у сфері будування, 

зокрема, щодо видачі документів дозвільного характеру. Ухвалено рішення про 
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ліквідацію архітектурно-будівельної інспекції та створення ДІМ. Це 

пояснюється численними порушеннями органами державно-архітектурної 

інспекції під час надання документації та введення об’єктів до експлуатації. 

Замість названої структури буде створено Державну сервісну службу 

містобудування, яка виконуватиме функції реєстру, Державне агентство 

техрегулювання, а також Державну інспекцію містобудування, яка 

виконуватиме функції контролю в будівництві. 

З цим пов’язана і розробка системи з переведення роботи нових структур 

в електронний формат. У зв’язку з цим заплановано відкриття електронного 

кабінету забудовника і розроблення нового реєстру будівельної діяльності, який 

буде об’єктоорієнтованим [377]. 

Це підтверджує тезу, що в інвестиційній будівельній сфері наявні 

порушення прав учасників інвестиційної діяльності з боку державних органів 

різного рівня. Найчастіше це питання актуальне стосовно державних структур, 

які здійснюють безпосередній контроль і надання дозволів для виконання 

будівельних робіт. 

Ці причини стали підставою для затвердження Кабінетом Міністрів 

України постанови від 13.03.2020 «Про ліквідацію Державної архітектурно-

будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України». Цією постановою функції реалізації державної політики з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання 

(отримання, реєстрації), відмови в наданні та анулювання (скасування 

документів), що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів передано 

Держсервісбуду, який є юридичною особою публічного права [263]. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 «Про 

оптимізацію органів державного архітектурного контролю та нагляду» ДІМ є 

центральним органом виконавчої влади. Його діяльність спрямовує та координує 

Кабінет Міністрів України через Міністерство розвитку громад та територій, 

який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-
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будівельного контролю і нагляду (крім надання (отримання, реєстрації), відмови 

у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів). 

ДІМ відповідно до покладених на неї завдань видає обов’язкові до 

виконання приписи щодо: усунення порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів, правил; зупинення 

підготовчих та будівельних робіт; усунення порушень вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності об’єктами нагляду; заборони за вмотивованим 

письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не 

прийнятих в експлуатацію тощо. 

ДІМ у межах повноважень, передбачених законом на основі і на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної 

Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів 

Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-

розпорядчого характеру, організує та контролює їх виконання [266]. 

Отже, відповідно до цієї постанови на ДІМ покладено функції 

адміністративно-владного характеру. Порушення в процесі діяльності своїх 

повноважень, встановлених чинним законодавством, матиме наслідком 

визнання таких дій незаконними у разі порушення прав та інтересів учасників 

інвестування в будівництві. 

Статус учасника правовідносин визначається колом прав та обов’язків. У 

приватних відносинах правовий статус суб’єкта передбачає можливість бути 

самостійним суб’єктом відповідальності. Правове становище юридичних осіб, 

які створює держава, визначається нормативними актами й розпорядчими 

документами, на основі яких вони функціонують. Нормативними актами 

встановлено компетенцію органу державної влади у сфері публічних і приватних 

відносин. Ними визначено їх правосуб’єктність. Наслідком неправомірної 

інтервенції (втручання) у сферу приватних відносин учасників інвестиційної 
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діяльності буде виникнення охоронного правовідношення, в межах якого настає 

цивільно-правова відповідальність. 

Юридичні особи, створені державою, наділені певними публічно-

владними повноваженнями у сфері адміністрування відповідних процесів. Під 

час виконання ними своїх функцій, які визначені законодавством і статутними 

документами, можуть бути порушені охоронювані законом права та інтереси 

учасників інвестиційної діяльності. В такому випадку держава повинна нести 

відповідальність за рішення, дії чи бездіяльність створених нею юридичних осіб 

публічного права, до компетенції яких належать правомочності з прийняття актів 

організаційно-розпорядчого характеру. 

Аналогічні засади діяльності застосовні і до органів місцевого 

самоврядування у разі прийняття ними розпорядчих актів, які порушують права 

та інтереси учасників інвестиційної діяльності в будівництві. Тим більше, як 

зазначає голова Держсервісбуду О. Башкіров, органи місцевого самоврядування 

займатимуться реєстраційними функціями. Одним із пріоритетів у сучасний 

період є передача повноважень сервісної служби на місця. Об’єднані 

територіальні громади перебиратимуть реєстраційні функції сервісної служби, 

яка реєструватиме та видаватиме дозвільні документи. Це робиться для того, щоб 

на місці існував повний цикл послуг – підтримання містобудівних умов та 

обмежень до введення об’єкта в експлуатацію. Завдання полягає в здійсненні 

децентралізації, передання функцій, щоб усі учасники будівельної галузі мали 

змогу на місці швидко отримати якісні адміністративні послуги. Визначено 

перелік документів, які забудовник повинен подати до центру надання 

адмінпослуг, чіткі вимоги, що їх потрібно дотримуватися під час розгляду 

документів реєстраторові сервісної служби: відсоток забудови, збереження 

охоронних зон, використання земельної ділянки за цільовим призначенням [7]. 

При цьому необхідно дотримуватися правил адміністративної юрисдикції у разі 

виникнення спірних ситуацій. 

Прикладом у цьому контексті є справа № 916/358/18, яка була розглянута 

Великою Палатою ВС. Суть справи полягала в наступному. Рішенням 
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Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (надалі – 

Виконком) від 24.11.2016 № 434 «Про заборону розміщення нових об’єктів та 

нового будівництва на землях 5-го та 9-го мікрорайонів в межах території вулиць 

Паркової, Приморської та Пляжної, споживчого кооперативу «Престижний» в 

місті Чорноморську Одеської області» ухвалено, поміж іншого, до стабілізації 

зсувних процесів уздовж узбережжя Чорного моря передбачено заборонити 

розміщення нових об’єктів та нове будівництво на зазначених землях. Цим 

рішенням заборонено управлінню архітектури та містобудування міськради 

надавати містобудівні умови та встановлювати обмеження забудови земельних 

ділянок, видавати будівельні паспорти на територіях, зазначених у рішенні.  

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Виконкому 

повідомити всіх забудовників територій про необхідність припинити початок 

нового будівництва на період виконання протизсувних заходів. 

У своєму позові кооператив «Парусний» стверджував, що прийнявши 

оскаржуване рішення, Виконком вийшов за межі повноважень, передбачених пп. 

4 п. “б” ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким 

передбачено здійснення відповідачем контролю за забезпеченням надійності та 

безпечності вже існуючих будинків і споруд незалежно від форм власності в 

районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та 

процесів, а не питань розміщення нових об’єктів, яких ще не існує. Позивач 

наполягав, що цим рішенням відповідач порушив його права як землекористувача 

на користування земельною ділянкою в обсязі, передбаченому договором 

суборенди земельної ділянки, втрутився у право позивача на мирне володіння 

майном, передбачене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод. 

Господарський суд Одеської області відмовив у задоволенні позову. 

Південно-західний апеляційний господарський суд рішення суду першої інстанції 

скасував, провадження у справі закрив, оскільки спір не підлягав вирішенню в 

порядку господарського судочинства. Адже у спірних правовідносинах відповідач 

реалізовував свої контрольні функції у сфері управлінської діяльності, відповідно 
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спір є публічно-правовим, і його доцільно розглядати у порядку адміністративного 

судочинства. 

У грудні 2018 р. кооператив «Парусний» подав касаційну скаргу, яку 

обґрунтовував тим, що місцевому суду як адміністративному цей спір не 

підсудний, а Одеський окружний адміністративний суд у 2017 р. повернув позовну 

заяву кооперативу «Парусний» у зв’язку з тим, що позов не підсудний розгляду в 

адміністративному суді. Ці обставини створили перешкоди у реалізації позивачем 

свого права на звернення до суду та було порушення правил предметної 

юрисдикції. 

Велика Палата ВС дійшла висновку, що, приймаючи рішення про заборону 

розміщення нових об’єктів та нового будівництва з підстав виникнення 

надзвичайної ситуації місцевого рівня, відповідач реалізовував делеговані 

повноваження у сфері управлінської діяльності відповідно до положень Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», і його акт, прийнятий під час 

реалізації цих повноважень, забороняє певну поведінку особам у сфері суспільних 

відносин з питань містобудування і є обов’язковим до виконання на відповідній 

території. 

Отже, спір є публічно-правовим, оскільки виник за участю суб’єкта 

владних повноважень, який реалізовує у спірних правовідносинах надані йому 

чинним законодавством владні управлінські функції на відповідній території 

[187]. 

Важливо наголосити на необхідності врахування балансу приватних та 

державних інтересів. Адже у багатьох випадках держава в особі своїх органів 

винна у тому, що, реалізуючи свої повноваження у сфері контролю за 

будівництвом, не припиняє його на початкових етапах інвестиційної діяльності, 

створюючи таким способом ілюзію дозволеності дій учасника інвестиційної 

діяльності. 

До прикладу, в провадженні Господарського суду Львівської області 

перебувала справа № 914/2746/16, за матеріалами якої встановлено, що на 

замовлення ТОВ «МС Імперіал» побудовано дев’ятиповерховий будинок на 



257 
 
земельній ділянці, яка не була надана з цією метою органом місцевого 

самоврядування. Суд установив, що дев’ятиповерховий будинок на вул. Б. 

Хмельницького – самочинне будівництво [310]. Отже, забудовник зумів звести 

дев’ятиповерховий будинок, а відповідні контролюючі органи цього не помітили. 

Реагувати такі органи почали лише після звернення місцевих мешканців. 

Судам варто за принципом пропорційності брати до уваги і роль держави в 

порушенні будівельних норм. Сьогодні в українській судовій практиці відсутній 

аналіз вини держави при видачі та схваленні дефектних документів на 

землекористування та проєкти містобудівних норм та дозволів на будівництво. 

Судова практика автоматично без додаткових аргументів покладає на індивіда всю 

вину за дефекти в документах і порушенні норм при будівництві [169, с. 65]. 

Певною мірою це підтверджується рішенням КСУ від 30.05.2001 у справі № 

1-22/2001 за конституційним зверненням ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний 

Банк» щодо притягнення держави України до цивільно-правової відповідальності. 

У рішенні наголошено, що Конституція України закріпила принцип 

відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, який виявляється 

передусім у конституційному визначенні обов’язків держави. Така 

відповідальність не зводиться лише до політичної чи моральної відповідальності 

публічної влади перед суспільством, а має певні ознаки юридичної 

відповідальності держави за невиконання чи неналежне виконання своїх 

обов’язків. Зокрема, ст. 152 Конституції України зобов’язує державу 

відшкодовувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану фізичним або 

юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними [314]. 

В науковій літературі з урахуванням практики ЄСПЛ звертають увагу, що 

при вирішенні спорів в інвестиційній сфері будівництва, які виникають 

внаслідок порушення органами державної влади чи місцевого самоврядування 

прав учасників інвестиційної діяльності, значну увагу потрібно приділяти не 

лише самому факту вчинення такого порушення, а й аналізу поведінки держави 

в контексті дотримання принципу «належного урядування». Зазначене дозволить 

стимулювати відповідні органи до більш ефективної роботи з однієї сторони, а з 
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іншої – підвищити рівень захисту учасників приватних відносин в галузі 

інвестування [303, с. 32]. 

Коментована судова справа вказує на ще одну проблему, пов’язану із 

захистом прав інвесторів в житловому будівництві. Обставини цієї справи 

демонструють, що замовник мав змогу залучати кошти від інвесторів для 

проведення такого будівництва, яке не відповідало вимогам законодавства. 

Потрібно констатувати, що в такому випадку інвестори не мають реальних 

важелів для захисту своїх прав. З однієї сторони, вони набули майнові права на 

об’єкт інвестування. З іншої сторони, в силу частини 2 статті 376 Цивільного 

кодексу України особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво 

нерухомого майна, не набуває права власності на нього. 

Отже, за загальним правилом в такому випадку майнове право інвестора 

не трансформується у речове право власності на індивідуально визначене 

нерухоме майно (конкретна квартира, гараж, паркомісце чи нежитлове 

приміщення). 

Ця судова справа свідчить, що права інвесторів житлового будівництва 

повинні підлягати охороні не лише в момент, коли права таких інвесторів 

«безнадійно» порушені, але й на час виникнення та існування регулятивних 

цивільних відносин в цій сфері. Звісно, інвестори, дізнавшись про грубі 

порушення в ході будівництва, мають право захищати свої права шляхом 

застосування таких засобів захисту, як примусове припинення інвестиційних 

правовідносин, відшкодування збитків тощо. Проте в умовах недосконалості 

правового регулювання діяльності як замовників будівництва, так і 

забудовників, існування «підприємств-одноденок» такі заходи навряд чи можуть 

ефективно захистити права інвестора. 

Намагаючись усунути ці недоліки, законодавець ухвалив Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» [225]. Цим законом 

внесено доповнення до статті 37 Закону України “Про регулювання 
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містобудівної діяльності”. Зокрема, у заяві про видачу дозволу на виконання 

будівельних робіт та у Реєстрі будівельної діяльності зазначається, зокрема, 

кадастровий номер земельної ділянки. 

Незважаючи на удосконалення правового регулювання будівельної 

діяльності, випадки самочинного будівництва є можливими. В такому разі 

регулятивне правовідношення, яке виникає (існує) між інвестором та 

управителем ФФБ, трансформується в охоронне у разі його порушення. Адже 

сам факт здійснення самочинного будівництва та залучення коштів інвесторів є 

підставою для виникнення охоронного правовідношення, в межах якого свої 

права вправі захищати (1) власник земельної ділянки, на якій воно проводиться, 

(2) інвестор, який не знав, що вносить вклад у будівництво, яке здійснюється з 

істотним порушенням установлених правил [304, с. 79]. 

Положення Конституції України прямо не передбачають можливості 

застосування цивільно-правової відповідальності до суб’єктів публічного права. 

Цивільно-правовий спосіб захисту у вигляді відшкодування збитків, якщо 

орган державної влади або створювані ним юридичні особи публічного права 

беруть участь в інвестиційних відносинах як суб’єкти приватного права, має 

особливості щодо застосування звернення на майно порушника, заснованого на 

державній власності. Правовий статус органів державної влади характеризується 

наявністю у них адміністративно-розпорядчої компетенції. Юридичні особи 

публічного і приватного права, створювані органами державної влади, є 

самостійними учасниками інвестиційних відносин. Однак такий же статус – 

приватних суб’єктів, матимуть також органи державної влади, якщо вони є 

учасниками цивільного обороту. 

Як до перших, так і до других може бути застосований спосіб захисту у 

вигляді відшкодування збитків. Але межі і порядок відшкодування збитків можуть 

мати особливості, порівняно зі застосуванням зазначеного способу захисту, до 

юридичних осіб, заснованих на приватній власності. 

Органи держави та створювані ними юридичні особи володіють 

відокремленим майном, необхідним для виконання покладених на них функцій та 
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виконання статутних завдань в інвестиційній сфері будівництва. У процесі своєї 

діяльності можуть бути порушені суб’єктивні цивільні права та інтереси інших 

учасників інвестиційної діяльності. Збитки, завдані діями, бездіяльністю чи 

рішеннями державного органу інвестиційним правам та інтересам суб’єкта таких 

відносин, відшкодовують з державного бюджету. Проте державний орган не може 

припинити свою діяльність шляхом застосування до нього процедури 

банкрутства. 

Інша ситуація з юридичними особами публічного і приватного права, які 

створені державою в особі своїх органів і функціонують у господарському 

обороті. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи 

державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Держава 

відповідає за своїми зобов’язаннями своїм майном, окрім майна, на яке відповідно 

до закону не може бути звернуто стягнення. Натомість держава, Автономна 

Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов’язаннями 

створених ними юридичних осіб, окрім випадків, встановлених законом, а останні 

не відповідають за зобов’язаннями відповідно перелічених суб’єктів. 

За таких обставин варто критично оцінити позицію про доцільність 

залучення органів державної влади та місцевого самоврядування до субсидіарної 

відповідальності при банкрутстві створених ними юридичних осіб із урахуванням 

ступеня інституційної та оперативної незалежності такої юридичної особи. 

Критерієм визначення ступеня інституційної та оперативної незалежності 

юридичної особи постає низка факторів: правовий статус юридичної особи 

публічного права за її національним правом, права, якими вона наділена, сфера її 

діяльності, організаційна та функціональна незалежність. При чому жоден із 

таких факторів, узятий окремо, не може мати визначального значення [325, с. 15]. 

Водночас держава, як суверен, може вносити зміни до законодавства, 

встановлюючи обмеження щодо відшкодування збитків шляхом звернення на її 

майно, яке використовувалося з інвестиційною чи підприємницькою діяльністю. 

Так, Законом України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» 

[214] встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна 
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державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких 

частка держави становить не менше 25 процентів, до вдосконалення визначеного 

законами України механізму примусової реалізації майна. 

Статус учасника інвестиційних відносин визначається обсягом прав та 

обов’язків, у тому числі можливості нести самостійну цивільну відповідальність 

за завдані збитки. Правове становище юридичних осіб, створених державою, в 

контексті відшкодування збитків, не повинно відрізнятися від статусу інших 

суб’єктів приватного права. Якщо наслідком порушення суб’єктивних прав та 

інтересів учасника інвестиційних відносин у будівництві будуть збитки в 

розумінні дефініції ст. 22 ЦК України, вони повинні відшкодовуватися на 

загальних підставах. 

Держава може бути безпосереднім учасником цивільних відносин лише у 

випадках, прямо передбачених законом. Відповідно до норм ЦК України держава 

є суб’єктом цивільних правовідносин у разі створення юридичних осіб публічного 

права. У випадках участі держави в цивільних правовідносинах повинні бути 

дотримані загальні засади цивільного права і, насамперед, вимоги юридичної 

рівності з іншими суб’єктами цивільного права. Встановлюючи правила поведінки 

суб’єктів цивільних відносин, держава як їх учасник повинна сама їх 

дотримуватися. Такий підхід повинен бути визначальним у разі порушення 

цивільних прав та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин і застосування 

заходів юридичної відповідальності [112, с. 156]. 

В інвестиційній сфері будівництва держава провадить регулятивну 

діяльність шляхом створення юридичних осіб публічного права з наданням їй 

права адміністративно-владних функцій. У межах своєї компетенції зазначені 

суб’єкти публічного права приймають розпорядчі акти, які є підставою 

виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків у суб’єктів 

інвестиційного процесу у сфері будівництва. 

Під правопорушеннями у сфері містобудівної діяльності розуміють діяння 

(дії чи бездіяльність) суб’єктів містобудування – юридичних та фізичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, що призвели до невиконання чи неналежного 
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виконання вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, 

державними стандартами і правилами (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» [217]). 

Контроль за відповідністю діяльності в будівельній сфері нормативам та 

правилам, установленим законодавством, здійснюють компетентні державні 

органи, органи місцевого самоврядування та створені ними юридичні особи 

публічного права. 

Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» 

будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) 

об’єкта архітектури відбувається відповідно до затвердженої проектної 

документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

До найпоширеніших порушень в аналізованій сфері належать: 

1) виконання підготовчих або будівельних робіт без набуття права на їх 

виконання; 

2) виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, 

стандартів і правил або затверджених проєктних рішень, будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки; 

3) незабезпечення замовником здійснення авторського і технічного 

нагляду, якщо такий нагляд обов’язковий згідно із законодавством; 

4) ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, 

стандартів і правил; 

5) нестача або невідповідність інформаційного стенда вимогам 

законодавства; 

6) передача замовникові проєктної документації для виконання будівельних 

робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, 

містобудівної документації, вихідних даних для проєктування об’єктів 

містобудування, будівельних норм, стандартів і правил, зокрема щодо 

створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 
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населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також 

зниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта. 

Повноваження та механізми впливу органів адміністративно-владної 

компетенції для запобігання правопорушенням у сфері містобудівної діяльності 

визначено Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» [264], «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [267] та «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності». 

Законом України від 09.04.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-

будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства» [221] 

було визначено реформування чинної на той час системи державного 

архітектурно-будівельного контролю шляхом надання можливості міським, 

сільським та селищним радам утворювати власні органи архітектурно-

будівельного контролю і здійснено розмежування повноважень між органами 

місцевого самоврядування та державними органами. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» виконавчі органи забезпечують реалізацію функцій щодо надання 

(отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, 

що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) 

наслідками, розташованих у межах відповідних населених пунктів, а також 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю щодо цих об’єктів. 

З погляду конституційних положень органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування є органами владних повноважень. Вони утворюються 

згідно з ч. 2 ст. 6 та ч. 3 ст. 140 Конституції України як суб’єкти, що мають 

забезпечувати у своїй діяльності інтереси держави та інтереси територіальних 

громад. Для виконання покладених на них функцій вони наділяються певними 
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адміністративно-розпорядчими повноваженнями, спрямованими за своєю 

природою винятково на досягнення суспільних та державних інтересів. 

Водночас державні органи та органи місцевого самоврядування можуть 

бути учасниками інвестиційної діяльності в будівництві. Закон України від 

23.03.2017 «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

щодо державних інвестиційних проектів» [226] розрізняє державне та місцеве 

інвестування. 

Згідно з указаним вище законом державне інвестування забезпечують 

органи державної влади за рахунок коштів державного бюджету, позичкових 

коштів, а також державні підприємства та установи за рахунок власних і 

позичкових коштів. Місцевим інвестуванням займаються органи місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету, позичкових коштів, а 

також комунальні підприємства та установи за рахунок власних та позичкових 

коштів. 

Інвестиції, які спрямовують на створення (придбання), реконструкцію, 

технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної 

експлуатації яких перевищує один рік, відбуваються у формі капітальних 

вкладень. 

Якщо орган державної влади або орган місцевого самоврядування є 

інвестором, то його правовий статус не відрізняється від правового становища 

інших суб’єктів інвестиційного процесу. Виконуючи адміністративно-розпорядчі 

функції, органи публічної влади приймають нормативні акти індивідуального 

спрямування, які можуть порушувати суб’єктивні цивільні права учасників 

інвестиційної діяльності. 

До цього додаються проблеми правозастосування будівельних норм та 

правил, положення яких часто суперечать одне одному. Так, з 01.07.2019 набули 

чинності нові державні будівельні норми ДБН В.2.5-20:2018. У них не 

передбачено можливості газифікації будинків вище 10 поверху. Це пов’язано з 

безпекою мешканців висотних будинків. 
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Однак, у ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» у 

пункті 7.50 вказано: «У кухнях житлових будинків заввишки 11 поверхів і більше, 

у гуртожитках, будинках для осіб літнього віку та осіб з інвалідністю (незалежно 

від поверховості) необхідно передбачити встановлення електроплит». 

У п. 9.26 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» йдеться про таке: «В 

житлових будинках, що проєктуються, допускається передбачити встановлення 

газовикористовуючого обладнання для поквартирного опалення та гарячого 

водопостачання при висоті до 3 поверхів включно». Це означає, що індивідуальні 

опалювальні та водогрійні котли на блакитному паливі й газові колонки відтепер 

можна встановлювати тільки в будинках, не вище за три поверхи [382]. 

Органи публічної влади для виконання своїх функцій у межах компетенції, 

встановленої нормативними актами, видають розпорядчі акти дозвільного та 

забороняючого характеру. Такого роду повноваження можуть делегуватися 

створеним ними юридичним особам публічного права. Як перші, так і другі 

повинні діяти в межах своєї компетенції, визначеної законодавством і статутними 

документами. 

Дії (бездіяльність), прийняті акти органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, що 

суперечать положенням нормативних приписів і порушують суб’єктивні цивільні 

права, визнаються незаконними в порядку, передбаченому законодавством. У 

межах коментованого способу захисту відновлюється становище учасника 

інвестиційних відносин. Адже дії (бездіяльність), ухвалення незаконного рішення 

впливає на обсяг прав та обов’язків суб’єкта інвестиційних відносин. Тому 

визнання незаконними дій (бездіяльності) і скасування актів органів публічної 

влади має наслідком припинення порушення і відновлення порушеного статусу 

учасника інвестиційної діяльності. 

Реалізація інвестиційного проєкту, який є предметом договору, 

залишається об’єктом адміністративно-публічного регулювання і після 

виникнення приватних відносин на підставі інвестиційного договору. Адже 
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зберігається контроль адміністративних органів за відповідністю процесу 

будівництва будівельним нормам і правилам. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері 

будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва» [225] розширено права органів архітектурно-будівельного 

контролю. У разі невиконання приписів посадових осіб цих органів щодо 

порушень законодавства у сфері містобудування, встановлених під час 

перевірки, а саме порушення містобудівної документації, містобудівних умов та 

обмежень, проєктної документації на будівництво об’єкта, будівельних норм і 

правил, а також в інших випадках, визначених законом, відповідний орган 

архітектурно-будівельного контролю звертається до суду з позовом про 

припинення права на виконання підготовчих та будівельних робіт.  

Законом передбачено створення Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва – єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи у складі 

містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, 

прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, 

зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також 

електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними 

органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання 

адміністративних послуг у зазначеній сфері. 

Згаданим вище законом передбачена можливість подавати документи в 

електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших передбачених 

законом послуг у сфері будівництва, а також одержувати такі послуги в 

електронній формі. Запроваджується ідентифікатор об’єкта будівництва та 

завершеного об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта та 

має єдиний порядок присвоєння, зміни адреси об’єктів нерухомого майна. 

Тому в разі порушення цивільних прав та інтересів інвестора або інших 

учасників інвестиційної діяльності часто цивільно-правові способи захисту 

застосовують у комплексі з оскарженням дій (рішень) адміністративно-владного 
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характеру, що зумовлює проблему судової юрисдикції. Про це свідчить справа, 

яка була предметом розгляду Великої Палати ВС [185]: 

У листопаді 2014 р. ЗАТ «Київгума» звернувся до адміністративного суду 

м. Києва із позовом до Реєстраційної служби ГУЮ м. Києва, державних 

реєстраторів Радченко А. П. та Кравця О. В., треті особи: Особа_3, ТОВ 

«Укрінформсервіс», Особа_6 у якому просило: 

- визнати протиправним та скасувати рішення державного 

реєстратора Радченка А. Л. від 03.03.2014 № 11331032 про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень; 

- скасувати свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 

03.03.2014; 

- зобов’язати реєстраційну службу ГУЮ у м. Києві скасувати 

запис № 4848623 про право власності Особи_3 на об’єкт незавершеного 

будівництва нежитлового будинку за адресою Адреса_1 в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

- визнати протиправним та скасувати рішення державного 

реєстратора Кравця О. В. від 30.07.2014 № 14807086 про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень; 

- скасувати свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 

30.07.2014; 

- зобов’язати Реєстраційну службу ГУЮ у м. Києві скасувати 

запис № 65 14843 про право власності Особа 6 на об’єкт незавершеного 

будинку за адресою Адреса_2 у Державному реєстрі прав. 

Окружний адміністративний суд м. Києва позов задовольнив. Київський 

апеляційний адміністративний суд постановою від 23.06.2016 скасував рішення 

суду першої інстанції в частині зобов’язання Реєстраційної служби ГУЮ у м. 

Києві внести до Державного реєстру прав запису про скасування державної 

реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та прийняв у цій частині 

нове рішення про відмову у задоволенні позову, у решті рішення суду першої 

інстанції залишено без змін. 
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Не погодившись із такими судовими рішеннями, 18.07.2016 Особа_3 

звернулася до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в 

якій просила скасувати постанову Окружного адміністративного суду м. Києва 

від 28.01.2015 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 

23.06.2016 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову, 

оскільки цей спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

З установлених судами фактичних обставин справи вбачається, що 

розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 08.07.2002 було 

дозволено ЗАТ «Київгума» здійснити проектування та реконструкцію дитячого 

оздоровчого табору під дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу за 

Адресою_2. Рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 «Про оформлення 

права користування земельною ділянкою за ЗАТ «Київгума» оформлено право 

довгострокової оренди на 25 років земельної ділянки площею 9,42 га й укладено 

договір оренди. 

17.12.2004 між ЗАТ «Київгума» та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено 

договір про пайову участь у реконструкції вказаного комплексу. Відповідно до 

додатку № 2 договору ЗАТ «Київгума» за актами приймання-передачі передало 

ТОВ «Укрінформсервіс» усі корпуси типу «А», «В» і «С» в оздоровчому 

комплексі, розташованому за адресою м. Київ, Адреса_1. Своєю чергою між ТОВ 

«Укрінформсервіс» та інвесторами Особою_6, Особою_3 укладені інвестиційні 

договори, відповідно до умов яких інвестори фінансували реконструкції певних 

корпусів шляхом придбання облігацій, емітованих ТОВ «Укрінформсервіс». 

17.07.2012 ТОВ «Укрінформсервіс» уклав інвестиційний договір з 

Особою_6, предметом якого є інвестування будівництва нежитлової будівлі 

корпусу 1 в об’єкті реконструкції № 22, а 25.04.2012 з Особою_3 був укладений 

інвестиційний договір, предметом якого є інвестування будівництва нежитлової 

будівлі корпусу «В» в об’єкті реконструкції № 3, які розташовані за адресою м. 

Київ, Адреса_1. 

21.08.2012 між ЗАТ «Київгума» та Особою_6 укладено договір про 

передачу функції замовника об’єкта, а саме корпусу типу «А» в об’єкті 
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реконструкції № 22 за адресою м. Київ, Адреса_1. Аналогічний договір ЗАТ 

«Київгума» уклало 20.09.2012 з Особою_3, відповідно до якого їй передано 

функції замовника будівництва на об’єкт корпусу «В» в об’єкті реконструкції № 

3, за адресою м. Київ, Адреса_1. Після виконання умов інвестиційних договорів 

майнові права на об’єкти нерухомості передані за актами прийому-передачі від 

23.07.2012 інвестору Особі_6 – корпус «А» в об’єкті реконструкції № 22, а від 

20.09.2011 інвестору Особі_3 – корпус «В» в об’єкті реконструкції № 3, які 

розташовані за адресою м. Київ, Адреса_1. 

Визначаючи підсудність коментованого спору, необхідно врахувати 

предмет спірних відносин, які виникли між сторонами та їхній суб’єктний склад. 

Відповідно будуть застосовуватися способи захисту. 

До компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи 

юридичних осіб зі суб’єктом владних повноважень, предметом яких є перевірка 

законності рішень, дій чи бездіяльності такого суб’єкта, прийнятих або вчинених 

ним при здійсненні владних управлінських функцій, окрім спорів для яких 

законом установлений інший порядок судового вирішення. 

Приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи 

немайнового особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий 

характер, якщо він зумовлений порушенням або загрозою порушення 

приватного права чи інтересу конкретного суб’єкта, що підлягає захисту в 

спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, 

навіть якщо до порушеного приватного права чи інтересу призвели управлінські 

дії суб’єктів владних повноважень. З матеріалів справи вбачається, що спірні 

правовідносини виникли внаслідок укладення між учасниками низки договорів, 

зокрема, про пайову участь, інвестиційного договору, договору про передачу 

функцій замовника будівництва. 

Порушуючи питання про скасування рішень державних реєстраторів, ЗАТ 

«Київгума» обґрунтовує позовні вимоги тим, що реєстраційні дії з оформлення 

права власності на нерухоме майно за Особою_6 та Особою_3 вчинені за 

відсутності для цього підстав, а саме неподання третіми особами документів, які 
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підтверджують право на виконання будівельних робіт та речових прав на 

земельну ділянку, оскільки державна реєстрація права власності на об’єкти 

незавершеного будівництва проводиться лише за забудовником, а таким 

забудовником і користувачем земельної ділянки є позивач, а не треті особи у 

справі. На противагу доводам позивача, Особа_3 у касаційній скарзі 

стверджувала, що забудовниками і замовниками спірних об’єктів будівництва є 

саме треті особи, і право власності на ці об’єкти незавершеного будівництва вони 

набули відповідно до ст. 331 Цивільного кодексу України та Закону України 

«Про інвестиційну діяльність». Тобто оскаржуючи проведення реєстраційних 

дій та прийняття рішень про державну реєстрацію права власності на об’єкти 

нерухомого майна за третіми особами, позивач фактично оспорює набуте 

Особою_6 та Особою_3 право власності на ці об’єкти, оскільки зазначає, що 

реєстрація права власності проводиться лише за забудовником, яким уважає 

себе, а тому такі вимоги є похідними від вирішення судом питання щодо 

правомірності набуття третіми особами права власності на спірне нерухоме 

майно на підставі укладених договорів. 

Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 16 ЦК України одним зі способів захисту цивільних 

прав та інтересів може бути визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Якщо порушення своїх прав особа вбачає у наслідках, спричинених, на 

думку особи, рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень, і 

ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних 

правовідносин, мають майновий характер або пов’язаний із реалізацією її 

майнових або особистих немайнових інтересів, то визнання незаконними 

(протиправними) таких рішень є способом захисту цивільних прав та інтересів. 

Аналіз зазначених обставин та норм права дало підстави Великій Палаті 

ВС вважати, що спір у цій справі не пов’язаний із захистом прав, свобод чи 

інтересів позивача у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 

суб’єкта власних повноважень, а стосується захисту його приватного інтересу, 
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оскільки спір щодо реєстраційних дій, здійснених на підставі укладених 

договорів, стосується спору про право цивільне, в межах якого можуть бути 

вирішені й питання, пов’язані з реєстрацією права власності на будівлі. 

Скасування рішень державного реєстратора з проведення реєстраційних 

дій щодо реєстрації право власності на нерухоме майно, на підставі яких Особа_6 

та Особа_3 отримали свідоцтва про право власності, обов’язково впливатимуть 

на майнові права тих фізичних осіб, щодо яких ці реєстраційні дії буде скасовано, 

оскільки питання правомірності укладення та їх виконання, на підставі яких 

проведено реєстрацією, обов’язково постане перед судом, який вирішуватиме 

цей спір. 

Ураховуючи суть спірних відносин та суб’єктний склад сторін у справі 

Велика Палата ВС дійшла висновку, що зазначена категорія спору не належить 

до юрисдикції адміністративних судів. 

Велика Палата ВС є послідовною в цій позиції (що не є публічно-правовим 

спором той, у якому оскаржують управлінські дії суб’єкта владних повноважень, 

спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав фізичної) і в 

питанні прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва. 

Так, 10.04.2019 Велика Палата ВС розглянула касаційну скаргу у справі № 

806/5356/15 за позовом фізичної особи до районної державної адміністрації, 

треті особи: покупець, забудовник, про визнання неправомірними дій щодо 

прийняття в експлуатацію одноповерхового житлового будинку, визнання 

протиправним і скасування акта про прийняття об’єкта в експлуатацію. 

За матеріалами справи фізична особа звернулася до адміністративного 

суду з позовом, який мотивувала тим, що оскаржуваний акт державної 

приймальної комісії складено і затверджено з порушенням Порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 (чинного на час розгляду справи), 

внаслідок чого порушено право позивачки на частку у згаданому вище будинку. 

Адже вона та її чоловік будували спільно, а зазначення в оскаржуваному акті 
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забудовником лише чоловіка було зроблено умисно, щоб цей будинок не 

підлягав визнанню спільною сумісною власністю позивачки та її чоловіка. 

Житомирський окружний адміністративний суд постановою від 18.01.2017 

в задоволенні позову відмовив, пославшись на те, що позивачка обрала 

неправильний спосіб захисту порушеного права, оскільки після оформлення 

державної реєстрації права власності на згаданий вище будинок між нею та 

третіми особами виник спір про право. 

Житомирський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 20.03.2017 

рішення суду першої інстанції скасував, а провадження у справі закрив, 

вказавши, що оскаржуваний акт реалізовано, він вичерпав свою дію внаслідок 

його виконання. Це підтверджується фактом державної реєстрації у подальшому 

права власності на житловий будинок, а тому спір у цій справі стосується 

цивільного права і його вирішення в порядку адміністративного судочинства є 

неможливим. 

Позивачка подала касаційну скаргу, в якій указувала на помилковість 

висновків суду апеляційної інстанції про непоширення юрисдикції 

адміністративного суду на цю справу через наявність спору про право, адже у 

позові вона оскаржувала неправомірні дії та акт сáме суб’єкта владних 

повноважень, якими було порушено її інтереси та створені перешкоди для 

реалізації права спільної сумісної власності на згаданий вище будинок. 

Велика Палата ВС дійшла такого висновку. Якщо порушення своїх прав 

особа вбачає у наслідках, спричинених рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень, які вона вважає неправомірними, і ці наслідки призвели 

до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, мають майновий 

характер або пов’язані з реалізацією її майнових або особистих немайнових 

інтересів, то визнання незаконними (протиправними) таких рішень (дій) є 

способом захисту цивільних прав та інтересів. 

Тому не є публічно-правовим спір між суб’єктом владних повноважень та 

суб’єктом приватного права – фізичною особою, в якому управлінські дії 
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суб’єкта владних повноважень спрямовані на виникнення, зміну або припинення 

цивільних прав фізичної чи юридичної особи. 

У такому випадку цей спір є про право цивільне, незважаючи на те, що у 

спорі бере участь суб’єкт публічного права, а спірні правовідносини 

врегульовані нормами цивільного та адміністративного права [186]. 

Наведене свідчить про комплексність взаємовідносин в інвестиційній 

сфері будівництва. Інвестиційний процес охоплює як приватно-цивільні, так і 

адміністративно-владні відносини. Однак, кінцевою метою інвестиційної 

діяльності є введення в експлуатацію будівельного об’єкта. З цим пов’язано 

виникнення та існування майнових прав в учасників інвестиційних відносин, які 

за своєю суттю є суб’єктивними цивільними правами. Відповідно застосовують 

цивільно-правові способи захисту як самостійний вид відповідальності, так і в 

поєднанні з публічно-правовими засобами впливу на порушників інвестиційних 

обов’язків. 

Це пояснюється тим, що інвестиційна діяльність є предметом регулювання 

приватних і публічних джерел права. Тому в механізмі відповідальності за 

порушення в інвестиційній сфері будівництва об’єднуються приватні та 

публічно правові способи захисту порушених прав. 

Це не виключає однак застосування цивільно-правової відповідальності 

суб’єктів публічно-владних відносин. У сфері інвестиційної діяльності суб’єкти 

публічного права можуть нести цивільно-правову відповідальність за дії, 

бездіяльність або ухвалені рішення, що порушують суб’єктивні права учасників 

інвестиційної діяльності. 

Конкретними суб’єктами відповідальності є органи держави, які в межах 

своєї компетенції постають учасниками цивільних відносин. Порушення 

владних повноважень мають наслідком настання цивільної відповідальності у 

разі настання негативних майнових наслідків для учасника інвестиційних 

відносин. Основою цієї тези є положення, згідно з яким держава несе 

відповідальність за діяльність створюваних нею державних структур. 
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При цьому держава в особі створених нею органів повинна нести 

самостійну, а не субсидіарну відповідальність. Це підтверджується тим, що 

рішення суду про відшкодування майнової шкоди або збитків виконують за 

рахунок коштів державного бюджету. Органи держави можуть бути учасниками 

цивільних за своєю правовою природою інвестиційних відносин і бути суб’єктом 

владно-розпорядчих (дозвільних) стосунків. 

Так, суб’єктом права державної власності є органи державної влади, які 

здійснюють право власності в межах та інтересах держави. З цією метою ст. 326 

ЦК України «Право державної власності» у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про управління об’єктами державної власності» [280] доповнено частиною 

третьою такого змісту: «Управління майном, що є в державній власності, 

здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених законом, може 

здійснюватися іншими суб’єктами». Тож, правові форми управління державною 

власністю, в тому числі в інвестиційній сфері, здійснюють уповноважені 

державні органи. При цьому у відносинах з іншими учасниками інвестиційних 

відносин, вони виступають рівноправними суб’єктами приватного права. У 

випадках реалізації владно-розпорядчих функцій державні органи повинні діяти 

в межах визначеної законом компетенції. Порушення останньої, якщо наслідком 

є настання негативних майнових результатів для суб’єктів інвестиційного 

процесу, є підставою виникнення охоронного правовідношення, в межах якого 

до державної структури можуть застосовуватися заходи захисту цивільно-

правового характеру. 

Держава може створювати юридичні особи публічного і приватного права 

в порядку, передбаченому законодавством. На відміну від органів державної 

влади, які виконують свої функції від імені держави в межах визначеної 

законодавством компетенції, юридичні особи діють самостійно [112, с. 161]. З 

цим пов’язано застосування способів захисту в інвестиційних відносинах. 

Згідно зі ст. 176 ЦК України держава відповідає за зобов’язаннями 

створюваних нею осіб лише у випадках, передбачених законом України. В 

інвестиційних відносинах правове становище юридичних осіб, створюваних 
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державою, визначається інвестиційним законодавством та установчими 

документами, на основі яких вони функціонують. 

Нормативними актами встановлюється компетенція органу державної 

влади у сфері інвестиційних відносин, а установчі документи визначають 

правосуб’єктність юридичної особи, створюваної державою. Тому в 

інвестиційних відносинах важливе значення має з’ясування правового статусу 

суб’єкта цих відносин. 

Значна кількість органів державної влади, державних підприємств, установ 

тощо, які беруть участь в інвестиційному процесі, не впливає на перелік способів 

захисту цивільних прав та інтересів їхніх учасників. Проблемним залишається 

питання співвідношення відповідальності держави і створюваних нею 

державних органів та юридичних осіб в інвестиційних відносинах. 

Загалом можна погодитися з тезою, що держава Україна має бути 

основним суб’єктом цивільно-правової відповідальності за рішення, дії чи 

бездіяльність своїх органів та інших представників (агентів). Оскільки 

покладання (перекладання) цивільно-правової відповідальності за свої рішення, 

дії чи бездіяльність на суб’єктів публічного права здебільшого є способом 

ухилення від неї [33, с. 28]. 

В інвестиційних відносинах суб’єкти приватного права функціонують на 

засадах рівності та непідвладності один одному. Водночас, вони повинні 

дотримуватися владно-дозвільних приписів публічних юридичних осіб. Останні 

можуть порушувати суб’єктивні цивільні права учасників приватних 

інвестиційних відносин. 

У сучасний період актуальним залишається питання вироблення способів 

вирішення проблем інвестиційної діяльності в сфері будівництва. Серед них 

забезпечення дієвого механізму завершення будівництва тих об’єктів, у які 

інвестори вклали кошти і які не були прийняті в експлуатацію у визначений 

строк. 
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Виникнення довгобудів спричинили фінансові проблеми замовників, 

судові спори, майнові питання, банкрутство, неналежне оформлення дозвільних 

документів, брак дозвільних документів і проєктно-кошторисної документації. 

Достатньо важко запропонувати універсальний алгоритм виходу зі стану 

довгобуду. Залишається риторичним питанням щодо того, хто відповідає за 

розв’язання цієї проблеми – держава чи громадяни-інвестори. Більшість об’єктів 

забудовник залишає без консервації. Як наслідок, відбувається незворотнє 

руйнування будинків (об’єктів незавершеного будівництва), що зменшує шанси 

на подальше відновлення будівництва і рівень зацікавленості потенційних 

інвесторів. 

Наочним прикладом є справа про пайову участь у будівництві 

багатоповерхового житлового будинку по вул. Отто Шмідта у м. Києві на основі 

договорів з інвестиційно-будівельною компанією «Еліта-центр». З метою 

розв’язання цієї проблеми рішенням Київської міської ради від 16.10.2008 № 

498/498 «Про розв’язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи 

інвестиційно-будівельної компанії «Еліта-центр» [278] затверджено Порядок 

відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених 

постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних 

компаній «Еліта-центр», і попередній договір про переуступку права вимоги та 

поновлення права потерпілих від злочинної діяльності групи будівельних 

компаній «Еліта-центр» на отримання житла. 

Відповідно до п. 4.3 розділу 4 названого вище Порядку збори потерпілих 

щодо кожної земельної ділянки формують і встановлюють чергу укладення 

попередніх договорів з потерпілими від діяльності групи інвестиційно-

будівельних компаній «Еліта-центр». Згідно зі ст. 22 Закону України «Про 

громадські об’єднання» [228], втручання державних органів та службових осіб у 

рішення загальних зборів об’єднань громадян не допускається. З огляду на це 

питання укладення попередніх договорів, у тому числі договорів про 

переуступку права вимоги та про поновлення права потерпілого на отримання 

житла Київська міська державна адміністрація розглядатиме після подання їхніх 
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кандидатур зборами потерпілих щодо ділянки інвестування будівництва житла 

групою будівельних компаній «Еліта-центр» відповідно до встановленої на 

об’єкті черговості [390].  

Отже, поновлення майнових прав інвестора може відбуватися шляхом 

поєднання цивільно-правових способів захисту, спрямованих на відновлення 

становища, яке було до порушення, з адміністративно-владними засобами 

регулювання інвестиційних відносин у будівництві. Адже відповідно до ч. 3 ст. 

34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, діє в порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері містобудування, веде єдиний реєстр документів, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт тощо. 

Згідно з проведеним аналізом, основна проблема більшості довгобудів 

сьогодні – те, що немає права власності або користування земельною ділянкою. 

Невідповідність намірів будівництва цільовому призначенню землі, а також 

істотні порушення державних будівельних норм та інших законодавчих актів. 

Для ефективного врегулювання ситуації необхідно розв’язувати наявні 

проблеми інвесторів, а також розробляти механізм для подальшого запобігання 

таких наслідків. Тому актуальним залишається створення правових механізмів 

надійного захисту інвестицій [97]. 

Основним критерієм розмежування цивільних та інших заходів 

юридичного захисту є порушення суб’єктивних цивільних прав суб’єкта 

правовідносин. У разі порушення суб’єктивного цивільного права виникає 

охоронне правовідношення, в межах якого застосовують цивільно-правові 

способи захисту. 

Застосування конкретних цивільно-правових способів захисту залежить 

від характеру правопорушення і негативних правових наслідків, що настали для 

управненої особи. Метою застосування певного способу захисту самостійно або 
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в поєднанні з іншими засобами є оптимальне забезпечення охорони порушених 

прав та інтересів учасника інвестиційної діяльності. 

В інвестиційному процесі суб’єкти правовідносин набувають 

зобов’язальних та речових майнових прав. Відповідно диференціюються 

способи захисту порушених суб’єктивних цивільних прав учасників 

інвестиційних відносин. У разі порушення речових майнових прав застосовують 

відповідні речові способи захисту. 

Дотримання публічних приписів має важливе значення для захисту 

суб’єктивних цивільних прав учасників інвестиційного процесу в будівництві. 

Про це свідчить історія зі спорудженням будинку у м. Рубіжному за адресою: 

вул. Будівельників, 10 Б, фінансові кошти на спорудження якого були надані в 

2016 р. Однак будинок досі не може прийняти мешканців, хоча майже готовий 

до заселення. 

Виявляється, не надано документів, які підтверджують законність 

будівництва. Замовник будівництва – департамент будівництва, 

енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації. 

Інвестиційний договір був укладений з ТОВ БК «Будсистеми» (м. Дніпро). 

Будівельники освоїли вже майже 2 млн грн. Загальна сума договору – близько 72 

млн грн. Однак, недобудова, яку взялися відновити за кошти обласного бюджету, 

перебуває на балансі міста Рубіжного. Тобто тут є пайовики, котрі свого часу 

вклали власні кошти в це будівництво. В облдержадміністрації вже пройшло 

кілька нарад із залученням представників прокуратури області, поліції, 

Рубіжанської міської ради щодо правового режиму спорудженого будинку [154].  

Наведене підтверджує важливість дотримання публічних норм в 

інвестиційному процесі будівництва. Наслідком є порушення в результаті 

суб’єктивних цивільних прав учасників інвестиційної діяльності, зокрема 

інвесторів. 

Особливістю функціонування механізму захисту прав суб’єктів 

інвестиційного процесу є, як правило, неможливість реалізації суб’єктивного 

права на захист без використання цивільно-правових способів захисту. Саме 
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лише застосування адміністративних методів впливу не може повною мірою 

забезпечити захист інвестиційних прав суб’єктів відносин у коментованій сфері.  

Водночас імовірна можливість поєднання застосування цивільно-правових 

та публічно-адміністративних засобів захисту прав учасників інвестиційної 

діяльності в сфері будівництва. Це пояснюється наявністю джерельної бази у 

вигляді приватних і публічних норм регулювання інвестиційних відносин у 

будівництві. 

Визначальною метою функціонування механізму захисту прав учасників 

інвестиційної діяльності є недопущення негативних майнових наслідків для 

особи, права якої порушено. Тому без застосування конкретних цивільно-

правових способів захисту не можна вести мову про ефективність 

функціонування охоронного механізму. 

Окрім зазначеного, потрібно звернути увагу на ще один спосіб мінімізації 

збитків інвесторів на випадок неможливості замовника чи забудовника 

завершити будівництво. Мова йде про обов’язкове страхування таких ризиків 

[304, с. 81]. Цей інструмент широко застосовується в країнах Європейського 

Союзу, де таке страхування є обов’язковим. 

У свій час Кабінет Міністрів України постановою від 22.07.2009 № 805 

затвердив Порядок та правила обов'язкового страхування майнових ризиків за 

договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» [182]. Цей документ визначав 

механізм проведення обов'язкового страхування майнових ризиків за договором 

про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 

та операціях з нерухомістю» з метою захисту інтересів довірителів під час 

будівництва житла, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів, 

залучених від фізичних і юридичних осіб в управління. 
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Проте така спроба запровадження обов’язкового страхування виявилася 

невдалою. Адже постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 956 

зазначений вище акт було визнано таким, що втратив чинність [215]. 

Тож, станом на сьогодні в Україні норми Закону України «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» передбачають лише право управителя за рахунок власних коштів 

укласти зі страховиком договір страхування комерційного ризику при здійсненні 

управління ФФБ виду Б для покриття ризику недостатності залучених коштів на 

спорудження об’єкта будівництва (ч. 5 ст. 11), а також здійснити страхування 

своєї фінансової відповідальності за збитки, що можуть бути завдані власникам 

сертифікатів ФОН діями або бездіяльністю управителя та забудовника (ч. 1 ст. 

30). 

 

4.2. Способи захисту цивільних прав суб’єктів інвестиційної 

діяльності, спрямовані на припинення порушення 

Зміна та припинення інвестиційних правовідносин. Інвестиційні 

правовідносини виникають на підставі укладених договорів. У результаті 

волевиявлення суб’єктів інвестиційної діяльності виникає регулятивне 

правовідношення, змістом якого є взаємні права та обов’язки сторін. Порушення 

цих прав є підставою виникнення охоронного правовідношення, в межах якого 

відбувається їх захист. Одним із способів захисту може бути зміна 

правовідношення. 

Порушенням може бути невиконання або неналежне виконання 

договірного інвестиційного зобов’язання. Це має вплив на зміст регулятивного 

правовідношення, зокрема на обсяг прав інших учасників інвестиційної 

діяльності. Внаслідок правопорушення змінюється обсяг прав та обов’язків у 

регулятивному правовідношенні, яке трансформується в охоронне. 

З метою захисту порушених прав у межах охоронного правовідношення 

відбувається їх корекція. Обсяг зміни залежить від характеру і природи права, 

яке порушено. Шляхом зміни інвестиційного правовідношення надається 
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можливість управненій особі зберегти свій статус відповідно до обсягу, 

встановленого регулятивним правовідношенням. Адже реалізація суб’єктивних 

цивільних прав відбувається відповідно до їх обсягу, визначеного у 

регулятивному правовідношенні. 

Зміна правовідношення повинна спрямовуватися на захист порушеного 

права учасників інвестиційних відносин. А це можна здійснити лише в межах 

охоронного правовідношення. Зміну правовідношення можна розглядати як 

спосіб захисту, але не міру цивільної відповідальності. Остання можлива у разі 

покладення на порушника додаткового до вже існуючого обов’язку [138, с. 43]. 

Зміна правовідношення може усувати правові наслідки порушення в 

поєднанні з мірами цивільної відповідальності. Але це не означає, що між 

засобами цивільної відповідальності і способами захисту немає принципових 

відмінностей, оскільки захист інтересів кредитора є сутністю усіх заходів 

примусу, у тому числі й міри відповідальності [360, с. 7]. 

Для виникнення охоронного правовідношення, змістом якого є право 

однієї сторони вимагати зміни інвестиційного правовідношення, необхідні певні 

підстави, зокрема факт правопорушення. Унаслідок чого відбувається зміна 

змісту регулятивного правовідношення. Таку зміну правовідношення потрібно 

розглядати як спосіб захисту. 

Зміна правовідношення повинна бути спрямована безпосередньо на захист 

порушеного права. В іншому випадку йтиметься про зміну регулятивного 

правовідношення за згодою сторін. Визначальним критерієм розмежування є 

наявність факту порушення суб’єктивних цивільних прав. У результаті 

створюються перешкоди в реалізації суб’єктивного цивільного права. 

Зміна інвестиційного правовідношення припиняє правопорушення та 

усуває його негативні наслідки. Але це не тотожне застосуванню заходів 

цивільної відповідальності, оскільки порушник і надалі повинен виконати свій 

обов’язок, який був елементом змісту регулятивного правовідношення. 

Водночас це не виключає застосування коментованого способу захисту в 

поєднанні зі заходами цивільної відповідальності. 
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Зміна правовідношення – це такий спосіб захисту цивільних прав, який 

спрямований на майбутню зміну одного або кількох елементів правовідношення, 

окрім зміни предмета чи способу виконання зобов’язання. Підставою для зміни 

цивільного правовідношення як способу захисту цивільних прав може бути 

порушення як зобов’язальних (відносних), так і речових (абсолютних) прав. 

Отже, «підставами» для захисту цивільних прав шляхом зміни правовідношення 

можуть бути порушення, невизнання, оспорювання та реальна загроза 

порушення прав у майбутньому, а об’єктами захисту при таких підставах – право 

та виражений в ньому інтерес [322, с. 10–11]. 

Для зміни правовідношення як способу захисту в інвестиційних 

відносинах характерним є наявність певних обставин (передумов). Право на 

пред’явлення вимоги про зміну правовідношення належить учаснику 

інвестиційних відносин, чиє суб’єктивне цивільне право порушено. Внесення 

змін до існуючого інвестиційного правовідношення має на меті захист суб’єкта 

інвестиційної діяльності. 

У процесі здійснення інвестиційної діяльності в її учасників можуть 

виникати як зобов’язальні, так і речові права. Відповідно зміни можуть мати 

місце в зобов’язальних та речових правовідносинах охоронного характеру. При 

цьому під час зміни договору може відбуватися припинення дії однієї або 

декількох умов договору, проте вони не повинні спричинити припинення 

договору [32, с. 13]. 

Одним із способів захисту порушених прав є припинення 

правовідношення. Припинення правовідношення, яке виникає на підставі 

інвестиційного договору, пов’язується з розірванням останнього. Підставою 

припинення інвестиційного договору може бути визнання незаконним акту або 

дозвільного документа, передбачених законодавством для започаткування 

спорудження інвестиційного об’єкта. Основною підставою розірвання будь-

якого договору є порушення його умов [352, с. 45]. 

Для трактування припинення правовідношення способом захисту 

необхідна наявність факту порушення регулятивного правовідношення. 
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Підставою є дія, бездіяльність або рішення учасника інвестиційних відносин, що 

порушує суб’єктивні цивільні права інших суб’єктів. 

Припинення договірного правовідношення можна розглядати як свободу 

договору, так і форму захисту порушених прав. У зв’язку з цим припинення 

інвестиційного правовідношення можна аналізувати як у контексті елементу 

регулятивного механізму, так і (водночас) способу захисту порушених прав. 

Статтею 651 ЦК України встановлено, що зміна або розірвання договору 

допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 

законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших 

випадках, установлених договором або законом. Істотним є таке порушення 

договору стороною, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною 

мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У 

разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо 

право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно 

розірваним або зміненим. 

Наслідком розірвання інвестиційного договору є припинення 

правовідношення. Припинення інвестиційного правовідношення може мати 

місце як унаслідок правопорушення, так і у зв’язку з істотною зміною обставин. 

Згідно з ч. 1 ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими 

сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або 

розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не 

випливає зі суті зобов’язання. Зміну обставин потрібно трактувати істотною 

якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не 

уклали б договору або уклали його на інших умовах. 

За таких обставин підставою припинення є не сам факт порушення 

зобов’язань однією зі сторін, а істотна зміна обставин, що виражається в 

неможливості досягнення відповідного правового результату. Тому виникнення 

і припинення правовідношення відбувається в межах регулятивних відносин. 
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У такому випадку йдеться про інвестиційний ризик. Так, О. В. Андреєва 

наголошує, що під ризиком істотної зміни обставин за договором варто розуміти 

ймовірність (можливість) покладення на сторону договірного зобов’язання 

майново невигідних наслідків за умови виконання договірного зобов’язання на 

таких умовах, що існували до його виникнення [3, с. 11]. 

Потрібно розмежовувати істотність порушення умов договору та істотну 

зміну обставин, яка безпосередньо впливає на неможливість досягнення 

інвестиційного результату. 

Так, Л. В. Макарчук підкреслює, що при оцінці істотності порушення 

необхідно брати до уваги два взаємопов’язані чинники. По-перше, необхідно 

виділити чинник значимості самого порушення, який указує, на скільки серйозно 

були порушені договірні зобов’язання. По-друге, потрібно враховувати чинник 

значимості негативних наслідків такого порушення для кредитора (наявність 

шкоди, неможливість досягнути певного результату, втрата інтересу у виконанні 

договору тощо). Тільки з урахуванням обох чинників можна говорити про 

істотність порушення і допустимість розірвання договору. Суд повинен 

оцінювати істотність порушення, порівнюючи обидва чинники і знаходячи 

справедливий баланс. При цьому, якщо хоча б один з цих двох чинників яскраво 

виражений позитивним чином – заподіяні значні наслідки або саме порушення 

мало значний характер, то розірвання юридично виправдане, навіть якщо другий 

чинник виражений недостатньо [147, с. 203]. 

Зміст істотності порушення договору повинен бути поставлений у 

залежність від терміну «позбавлення у значній мірі». У кожному конкретному 

випадку суд повинен встановити мету договору і те, що в дійсності сторона 

отримала. Тобто визначальними для визначення істотності завданої шкоди є 

мета, з якою сторона укладає договір [20, с. 161]. 

При оцінці істотності обставин на думку І. С. Канзафарової необхідно 

враховувати наступне: 1) істотна зміна обставин повинна статися не внаслідок 

поведінки контрагентів договору, а бути результатом певної дії ззовні, тобто 

відбувається зміна певних обставин, які є зовнішніми відносно правового 
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зв’язку, що існує між контрагентами даного договору; 2) застосування ст. 652 ЦК 

України не пов’язане з порушенням договору іншою стороною, дана стаття може 

застосовуватися лише у тому разі, коли сторона отримує належне виконання за 

договором. Тому істотну зміну обставин необхідно відрізняти від непереборної 

сили, перша не виключає можливості виконання договірного зобов’язання, а 

робить це виконання невигідним для сторони договору, остання ж тягне за собою 

неможливість виконання зобов’язання [91, с. 321]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 7.3.1 Принципів міжнародних комерційних договорів 

від 01.01.1994 (далі – Принципи УНІДРУА) [211] при визначенні істотності 

обставин невиконання зобов’язання потрібно враховувати: 

- чи в значній мірі невиконання позбавляє потерпілу сторону того, 

чого вона вправі була очікувати згідно з договором, крім випадків, коли інша 

сторона не передбачала і не могла розумно передбачити такий результат; 

- чи має принциповий характер з точки зору договору суворе 

дотримання невиконаного зобов’язання; 

- чи є невиконання умисним або вчинено через грубу недбалість; 

- чи дає невиконання стороні підстави вважати, що вона не може 

розраховувати на виконання договору іншою стороною в майбутньому; 

- чи понесе сторона, яка не виконала зобов’язання, неспівмірні втрати 

у випадку припинення договору. 

Основні положення перелічених Принципів УНІДРУА знайшли своє 

відображення в зобов’язальному праві України. 

У зв’язку з цим зміну обставин потрібно розглядати як форс-мажорну 

ситуацію, яка не залежить від протиправної поведінки сторін договірного 

зобов’язання. У ч. 2 ст. 652 ЦК України законодавець визначив умови, властиві 

для всіх договорів, припинення яких пов’язується з істотною зміною обставин. 

До них належать такі умови: 

1) у момент укладення договору сторони керувалися тим, що така зміна 

обставин не настане; 
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2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не 

могла усунути після їх виникнення за всієї турботливості та обачності, які від неї 

вимагалися; 

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів 

сторін і позбавило б заінтересовану особу того, на що вона розраховувала при 

укладенні договору; 

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик 

зміни обставин несе заінтересована особа. 

Перелічені умови можуть застосовуватися в договірних інвестиційних 

відносинах. Однак найбільшого ризику зазнає інвестор, який фінансує 

інвестиційний проєкт у будівництві. Хоч і виконавець проєкту – забудовник, 

може зазнавати негативних наслідків подорожчання будівельних матеріалів, 

внесення змін у проєктно-кошторисну документацію, інфляції тощо. 

Зокрема, Т. О. Родоман запропонувала відмежовувати зміни умов договору 

від інших способів захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів за такими 

ознаками: 

а) зміна договірного зобов’язання відображається у зміні його 

структурних елементів (суб’єкт, об’єкт чи зміст); 

б) зміна договірного зобов’язання відбувається внаслідок настання 

певних підстав – юридичних фактів (договір, неможливість виконання 

договірних умов у зв’язку з обставинами, за які жодна зі сторін не відповідає, 

смерть боржника чи кредитора, якщо зобов’язання нерозривно пов’язане з ними 

тощо); 

в) спрямованість на майбутнє. 

Тому, на думку авторки, відповідно зміна договірного зобов’язання як 

спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів виражається у значенні: 

1) поведінки потерпілої сторони договору, що полягає у вчиненні нею дій, 

спрямованих на зміну умов договору; 2) наслідків порушення договірних умов 

контрагентом, що спрямовані на припинення порушення (зміна одного або 

кількох елементів правовідношення) [317, с. 9]. 
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Загалом зазначені ознаки властиві застосуванню коментованого способу 

захисту в інвестиційних відносинах. Наслідком застосування внесення змін до 

інвестиційного договору є їхня спрямованість на припинення правопорушення. 

З розірванням інвестиційного договору припиняється правовідношення. 

Припинення зобов’язання можливе й у разі відмови від договору у випадках, 

передбачених законом і договором. Як зазначає Г. О. Уразова, у деяких випадках 

відмова від зобов’язання постає як міра захисту суб’єктивних цивільних прав 

[362, с. 14]. Деякі автори вважають такий спосіб захисту самозахистом прав [368, 

с. 243]. 

Відмова від виконання договору визнається обґрунтованою, якщо 

виконанням порушують умови договору чи коли договір не може виконуватися 

з інших причин, які не залежать від волі сторін (але в жодному разі внаслідок 

втрати інтересу замовника до зобов’язання) [114, с. 108].  

Розірвання договору як спосіб припинення договірного правовідношення 

за прямою вказівкою законодавця загалом має характер правового наслідку 

неналежної поведінки контрагента, зокрема, у випадку порушення умов 

договірного зобов’язання від інших загальних підстав правового зв’язку між 

сторонами [12, с. 289]. Розірвання договору – це дія, спрямована на припинення 

частково або повністю невиконаного договору, при цьому зобов’язання сторін 

припиняються на майбутнє [283, с. 8]. 

Отже, розірвання інвестиційного договору або відмова від його виконання 

може трактуватися як спосіб захисту у разі невиконання або неналежного 

виконання зобов’язань. Якщо це сталося з причин, незалежних від волі учасників 

інвестиційних відносин, то має місце форс-мажор. Відповідно немає підстав для 

застосування способів цивільно-правового захисту, а зобов’язання 

припиняються у зв’язку з неможливістю виконання. 

Тож, установлення факту правопорушення має важливе значення для 

застосування коментованого способу захисту. Внаслідок відмови або розірвання 

інвестиційного договору в межах охоронного правовідношення відбувається 

захист суб’єктивного права учасника інвестиційних відносин. Припинення 



288 
 
правовідношення в такому випадку повинно бути негативним наслідком для 

порушника зобов’язання. 

Правову природу припинення цивільного зобов’язання розкрито через 

механізм ліквідації або зміни юридичного зв’язку між сторонами зобов’язання 

[71, с. 14]. 

Припинення правовідношення в інвестиційній сфері може бути як 

констатацією відсутності правового зв’язку між учасниками договірних 

відносин на основі їхнього волевиявлення, так і способом цивільно-правового 

захисту їхніх прав та інтересів. Припинення правовідношення як спосіб захисту 

потрібно розглядати в контексті порушення прав суб’єкта інвестиційних 

відносин. Особливістю припинення правовідношення як способу захисту 

інвестиційних прав ґрунтується на міжгалузевих засадах регулювання 

інвестиційних відносин у будівництві. Тому припинення правовідношення 

можна розглядати як елемент регулятивного механізму і водночас охоронного 

засобу. 

Припинення правовідношення унеможливлює досягнення інвестиційної 

мети. Як спосіб захисту його потрібно трактувати як засіб цивільно-правового 

захисту, якщо будуть попереджені негативні наслідки майнового характеру для 

управненого учасника інвестиційних відносин. У межах охоронного 

правовідношення вчиняють дії, спрямовані на припинення правового зв’язку між 

суб’єктами інвестиційної діяльності з метою недопущення або припинення 

правопорушення [294, с. 76]. 

Водночас із припиненням чинності договору не завжди зникають правові 

зв’язки між суб’єктами договірного зобов’язального правовідношення. Окремі з 

них будуть зберігатися надалі у разі, наприклад, неналежно виконаних обов’язків 

або захисних відносин у межах, встановлених законом строків позовної давності 

[67, с. 275]. 

На думку А. Б. Гриняка, доцільно передбачити загальне правило про 

наслідки настання тих юридичних фактів, які є підставою припинення 

зобов’язання, що визначають долю невиконаного за зобов’язанням, прав 
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кредитора на застосування цивільно-правових санкцій у зв’язку з невиконанням 

або неналежним виконанням зобов’язань боржником, а також додаткових 

(забезпечувальних) зобов’язань [54, с. 38]. 

Припинення правовідношення як спосіб захисту застосовують, як правило, 

з ініціативи сторони, права якої порушено. Зокрема, право на відмову від 

зобов’язання згідно зі ст. 615 ЦК України надається стороні у разі порушення 

цього зобов’язання другою стороною. Відмова або розірвання договору як спосіб 

захисту може відбутися у разі існування загрози порушення суб’єктивних прав 

та інтересів [69, с. 153]. 

Останнє є актуальним для застосування захисту суб’єктивних цивільних 

прав в інвестиційному процесі будівництва. Так, згідно зі ст. 32 Закону України 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла 

та операціях з нерухомістю» у разі виявлення управителем ФОН ризику 

порушень умов договору із забудовником управитель має право припинити 

фінансування будівництва, вимагати розірвання договору та повернення 

забудовником усіх спрямованих на будівництво цього об’єкта коштів, 

відшкодування заподіяних забудовником збитків, а також вживати інші заходи 

щодо виконання забудовником своїх зобов’язань за договором. 

 

Недійсність інвестиційного договору. Одним зі способів захисту 

інвестиційних прав є визнання недійсним договору, який є регулятором відносин 

між сторонами. Загальні вимоги до чинності договору встановлені ст. 203 ЦК 

України. Відповідно до положень цієї статті зміст правочину не може суперечити 

Цивільному Кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також 

моральним засадам суспільства. 

Зокрема, І. В. Венедіктова зазначає, що цей спосіб захисту застосовують у 

тих випадках, коли необхідно відновити становище, яке існувало до укладення 

правочину з порушенням умов його дійсності. Метою звернення до суду з таким 

позовом є застосування наслідків його недійсності, тобто реституції, 
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відшкодування збитків та моральної шкоди, завданої укладенням такого 

правочину [30, с. 109]. 

На думку С. О. Погрібного, визнання договору недійсним можна визнати 

одним із різновидів такого способу захисту, як відновлення становища, що 

існувало до порушення права. В обох випадках сторони, що виконали недійсну 

угоду, мають повернутися до первинного стану за правовими наслідками [175, с. 

207]. 

У ч. 1 ст. 203 ЦК України перелічено загальні вимоги, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину. Зокрема, зміст правочину не може 

суперечити положенням Цивільного кодексу, іншим актам законодавства, а 

також інтересам держави, суспільства, його моральним засадам. 

ЦК України поділяє правочини на недійсні (оспорювані) та нікчемні. 

Згідно з ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є 

недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які 

встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою ст. 203 ЦК 

України. Водночас недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена 

законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину 

недійсним судом не вимагається. 

Правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, яка викладена в 

постанові від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17, передбачено, що визнання 

нікчемного правочину недійсним за вимогою його сторони, не є належним 

способом захисту прав, оскільки не призведе до реального відновлення 

порушених прав позивача, адже нікчемний правочин є недійсним у силу закону. 

За наявності спору щодо правових наслідків недійсного правочину, одна зі сторін 

якого чи інша заінтересована особа вважає його нікчемним, суд перевіряє 

відповідні доводи та в мотивувальній частині судового рішення, застосувавши 

відповідні положення норм матеріального права, підтверджує чи спростовує 

обставину нікчемності правочину [188]. 

Натомість Я. М. Романюк у контексті захисту цивільних прав та інтересів 

уважає, що способом захисту є не лише визнання правочину недійсним 
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(нікчемним), а й застосування правових наслідків недійсності (нікчемності) 

правочину. Останні за своєю правовою природою можуть бути тотожними за 

способами захисту, визначеними у ЦК України [319, с. 14]. 

В науковій літературі мала місце позиція, що визнання правочину 

недійсним не є самостійним способом захисту цивільних прав та інтересів, а є 

окремим випадком відновлення становища, яке існувало до порушення права як 

способу захисту, оскільки збігається з ним за правовою сутністю [369, с. 349]. 

Проте Р. О. Стефанчук вважає, що для такого висновку немає достатніх 

підстав. Безперечно, відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України у разі недійсності 

правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що 

вона одержала на його виконання, а в разі неможливості такого повернення, 

зокрема тоді, коли одержане полягає в користуванні майном, виконаній роботі, 

наданій послузі – відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, що 

існують на момент відшкодування. Це ніби з одного боку і зближує вказані 

способи, а з другого – визнання правочину недійсним не так має на меті 

здійснити двосторонню реституцію (повернути сторони в попереднє становище), 

як передусім визнати його таким, що не породжує правових наслідків, тобто 

припиняє протиправну дію правочину. Двостороння реституція – це лише 

наслідок визнання правочину недійсним, наслідок усунення його 

неправомірності, наслідок протиправного його існування. А це вже швидше 

споріднює такий спосіб захисту як визнання правочину недійсним із 

припиненням протиправної дії, якою порушується право. Вказана логіка й 

обумовлює перебування зазначеного способу саме у класифікаційній групі, яка 

об’єднує ті способи захисту, що спрямовані на припинення порушених прав [348, 

с. 201]. 

На думку С. М. Іванової безпідставним є ототожнення таких способів 

захисту, як відновлення становища, яке існувало до порушення права, та 

визнання правочину недійсним. Визнання правочину недійсним є правовою 

підставою пред’явлення вимог про відновлення становища, яке існувало до 

порушення права (тобто до виконання недійсного правочину). Вчинивши 
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недійсний правочин, сторони можуть не виконувати його і в такому випадку не 

буде підстав для пред’явлення вимог про реституцію, відсутнім буде і власне 

порушення права [88, с. 24]. 

Як зазначає Я. М. Романюк, для цього виду захисту порушених прав та 

інтересів характерним є поєднання об’єктивних та суб’єктивних факторів. До 

об’єктивних належать передбачені законом підстави визнання правочину 

недійсним. Сторони не можуть покладатися на інші підстави як обставини, що 

впливають на дійсність правових наслідків. При суб’єктивному факторі захисту 

порушених прав управнена особа приймає рішення щодо оцінки можливості 

існування правовідношення, підставою виникнення, зміни або припинення якого 

є правочин [319, с. 12]. 

В сукупності об’єктивні та суб’єктивні фактори мають наслідком 

припинення правового зв’язку між сторонами правочину з підстав, передбачених 

законом. Застосування правових наслідків недійсності залежить від волі сторони 

(сторін), яка ініціює недійсність правочину, тобто суб’єктивного фактору. 

Визнання договору недійсним є самостійним, нетотожним іншим способам 

захисту майнових цивільних прав та інтересів (відновлення становища, яке 

існувало до порушення права, припинення дії, яка порушує право, припинення 

правовідношення тощо) спосіб захисту, метою застосування якого є припинення 

регулятивної сили правочину як юридичного факту, тобто визнання його таким, 

що не породжує юридичних наслідків (анулювання цивільних прав та обов’язків, 

що виникли у сторін при вчиненні правочину або припинення їх на майбутнє, 

якщо за недійсним правочином права та обов’язки передбачалися лише на 

майбутнє), для недопущення розвитку на підставі правочину відповідних йому 

правовідносин, а також встановлення заборони на виконання правочину [383, с. 

127]. 

Аналіз цивільного законодавства дає змогу виокремити такі підстави 

недійсності правочинів: 

1) недотримання письмової форми або вимоги нотаріального посвідчення, 

якщо це встановлено законом; 
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2) відсутність необхідного обсягу дієздатності; 

3) невідповідність волевиявлення учасника правочину його внутрішній 

волі; 

4) суперечність положенням закону. 

Не всі з перелічених підстав є актуальними для нечинності інвестиційних 

договорів. Однак, з урахуванням особливостей механізму регулювання 

інвестиційних відносин до визнання недійсними інвестиційних договорів 

можуть застосовуватися критерії, що встановлені ЦК України. Найчастіше 

йдеться про визнання недійсними інвестиційних договорів, які порушують чинне 

законодавство. 

Прикладом є справа про визнання недійсними інвестиційного договору, 

яка була розглянута Верховним Судом 04.09.2018.  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «МІТЕХ» 

(далі – ТОВ «ФК «МІТЕХ») звернулося до господарського суду Херсонської 

області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства 

«Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (далі – ПАТ «МІК 

«Інтерінвестсервіс»), Особа_5 та Особа_6 про визнання недійсним 

інвестиційного договору (про інвестування у житлове будівництво) № 220/F від 

16.11.2005, укладеного між Особою_5 та ПАТ «МІК «Інтерінвестсервіс», а також 

про визнання недійсним договору № 220/F-В від 15.06.2007 про відступлення 

права вимоги, укладеного між Особою_5 та Особою_6. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час укладення інвестиційного 

договору не було дотримано вимог ст. 9, 12 Закону України «Про іпотеку», 

Закону України «Про фінансово-кредитні механізми при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю», порушено умови Генерального договору № 1/гд, 

оскільки укладення договору відбулося не уповноваженою на те особою, без 

згоди позивача як іпотекодержателя. 

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 20.04.2017, 

залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду 

від 16.04.2017 у справі № 923/447/15, позовні вимоги задоволені частково. 
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Визнано недійсним інвестиційний договір (про інвестування у житлове 

будівництво). Припинено провадження у справі в частині вимог про визнання 

недійсним договору про відступлення права вимоги. 

Судами було встановлено, що 12.09.2005 між закритим акціонерним 

товариством «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» 

(правонаступником якого є ПАТ «МІК «Інтерінвестсервіс»), Українською 

студією телевізійних фільмів (Укртелефільм) та ТОВ «ФК «МІТЕХ» укладено 

договір про спільну діяльність без створення юридичної особи. 

ТОВ «ФК «МІТЕХ» прийняла на себе виконання обов’язків щодо 

залучення коштів фізичних та юридичних осіб та акумулювання цих коштів на 

своїх рахунках для здійснення інвестиційних операцій з фінансування 

капітальних вкладень у будівництво офісно-житлового комплексу в інтересах 

довірителів, а також власних коштів за необхідністю. 

Забудовник (Укртелефільм) зобов’язався збудувати об’єкт будівництва, 

ввести його в експлуатацію та передати його довірителям. Залучення коштів для 

інвестування проводилося шляхом укладення договорів про участь у ФФБ, які 

встановлюють майнові права довірителя на об’єкт інвестування. 

Пунктом 2.4 договору про спільну діяльність визначено, що Забудовник 

передає ТОВ «ФК «МІТЕХ» перелік об’єктів інвестування в об’єкті будівництва, 

який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці 

об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах Правил 

ФФБ. Без письмової згоди Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати 

будь-яким способом об’єкти інвестування, майнові права на які передані ТОВ 

«ФК «МІТЕХ». 

З дати підписання Протоколу у вигляді додатку № 1 до генерального 

договору від 12.09.2005 до ТОВ «ФК «МІТЕХ» переходять усі майнові права на 

вказані в переліку об’єкти інвестування для подальшої передачі довірителям, у 

тому числі майнові права на квартиру за Адресою_2, секції «Е», поверх 11, 

загальною площею 93,79 м2, що перебувають у житловому будинку за 

Адресою_1. 



295 
 

У забезпечення виконання умов вищезазначеного договору 13.09.2005 між 

ЗАТ «МІК «Інтерінвестсервіс» (іпотекодавець) та ТОВ «ФК «МІТЕХ» 

(іпотекодержатель) укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого 

предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не 

завершено. 

Положеннями ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (в 

редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що 

без письмової згоди управителя забудовник не має права відчужувати або 

обтяжувати будь-яким способом об’єкти інвестування, майнові права на які 

передані управителю фонду. Аналогічні положення містилися в п. 2.4 

генерального договору № 1/гд від 30.01.2004. 

Вирішуючи спір у цій справі, місцевий господарський суд, враховуючи 

аналіз положень генерального договору та чинного на момент його укладання 

законодавства, встановив, що позивач, як управитель ФФБ, був єдиним 

власником майнових прав на об’єкт інвестування та виключно останній мав 

право на залучення коштів для інвестування через ФФБ та на відчуження 

майнових прав на об’єкт інвестування. Проте, оскаржуваний інвестиційний 

договір укладений без згоди позивача, тобто з порушенням вимог ст. 9 Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми при будівництві житла та операціях 

з нерухомістю». Беручи до уваги вищевикладене, місцевий господарський суд, з 

яким погодилась апеляційна інстанція, дійшов висновку про наявність правових 

підстав для задоволення позовних вимог у частині визнання недійсним 

інвестиційного договору (про інвестування у житлове будівництво) від 

16.11.2005. 

Окрім того, апеляційною інстанцією з’ясовано, що договір іпотеки від 

13.09.2005, предметом якого були майнові права на нерухомість, будівництво 

якого не завершено, припинив свою дію з огляду на приписи ч. 2 ст. 604 ЦК 

України внаслідок укладення договору іпотеки від 07.09.2006 між тими ж 
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сторонами, про той же предмет та у забезпечення того самого основного 

зобов’язання, яке було забезпечено договором іпотеки від 13.09.2005. 

При цьому, рішенням господарського суду міста Києва від 30.09.2014, 

залишеним без змін постановами Київського апеляційного господарського суду 

від 14.01.2015 та Вищого господарського суду України від 19.03.2015 у справі № 

910/4784/14, договір іпотеки від 07.09.2006 визнаний недійсним. Однак 

недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання не спричиняє 

недійсність основного зобов’язання [203]. 

Цивільний кодекс України, крім недійсних, виокремлює нікчемні 

правочини. Останні не породжують жодних правових наслідків у вигляді 

виникнення, зміни чи припинення цивільних прав у інвестиційній сфері 

будівництва. Вказівка на нікчемність правочину повинна міститися в 

положеннях закону. 

Водночас в юриспруденції поряд із категорією недійсності широко 

використовують інші поняття, які також пов’язані з видами юридичних фактів. 

Наприклад, у контексті юридичної сили адміністративних актів використовують 

терміни «нечинні», «незаконні», «протиправні», «скасування», «анулювання» 

[153, с. 30]. 

Категорія недійсності є широко вживаною у праві. Фактично жодна галузь 

права не обходиться без поняття недійсності тих чи інших юридичних фактів. 

Термін «недійсність» зазвичай пов’язаний із відсутністю певних юридичних 

наслідків, які мали б настати за нормального розвитку суспільних відносин, але 

не настали через певні перешкоди об’єктивного чи суб’єктивного характеру. 

Тож, категорія недійсності є одним із прикладів державного втручання у 

реалізацію приватних прав. Адже держава своїм владним велінням у вигляді 

примусу закону позбавляє приватноправовий акт (правочин) здатності 

створювати правові наслідки. Підставою такого реагування з боку держави є 

порушення приватних або публічних прав чи законних інтересів [357, с. 116–

117]. 
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Зокрема, В. В. Кафарський обґрунтовує позицію щодо самостійності 

інвестиційного договору як особливого договірного виду. Основною підставою 

виокремлення інвестиційного договору в особливий договірний вид є 

інвестиційна мета, яка охоплює реалізацію інвестиційного проекту та визначає 

спрямованість договірного зобов’язання [95, с. 10]. 

Натомість М. О. Ковальчук розглядає поняття «інвестиційний договір» у 

вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні термін «інвестиційний 

договір» застосовують між інвестором та учасником інвестиційного процесу 

щодо вкладення та реалізації інвестицій. У широкому розумінні цей термін 

використовують щодо договорів, які укладають між інвесторами та іншими 

учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на реалізацію будь-яких 

видів і форм інвестицій з метою одержання прибутку або досягнення соціального 

ефекту [105, с. 164]. 

Вимоги до інвестиційних договорів установлені спеціальним 

законодавством залежно від форми інвестування, а також положеннями ЦК 

України, які регулюють підстави та правові наслідки визнання правочинів 

недійсними. Це не виключає можливості звернення до суду у разі спору з 

позовом про визнання таких правочинів недійсними з метою застосування 

відповідних правових наслідків недійсності до частково виконаних 

інвестиційних договорів. 

Державна реєстрація правочину (якщо це вимагається законодавством) не 

є цивільно-правовим наслідком правочину. Тому визнання його недійсним 

стосується лише тих наслідків, на які він безпосередньо спрямований (цивільно-

правових наслідків). До змісту правочину не належить участь у реєстраційних 

процедурах, дії з їх вчинення мають самостійне правове значення, що не 

охоплюється правовими наслідками недійсного правочину [122, с. 13]. 

Зважаючи на дискусію, що триває з приводу потреби у встановленні 

сутнісних (матеріальних) критеріїв розмежування нікчемних та оспорюваних, 

потрібно погодитися з тезою про неможливість визначення жодного критерію, 
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який вказував би на однозначне розмежування нікчемних та оспорюваних 

правочинів. 

При дослідженні правової природи недійсних правочинів акценти 

потрібно перенести із поняття недійсності правочину на правову природу 

визнання правочину недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів у 

системній його характеристиці зі застосуванням наслідків його недійсності. З 

цього погляду законодавець, розмежовуючи нікчемні та оспорювані правочини, 

має на увазі інтереси цивільного обороту в цілому та інтереси окремої особи 

зокрема. Якщо визнання недійсності є за своєю природою способом захисту 

цивільних прав та інтересів, то призначення конструкцій «нікчемності» та 

«оспорюваності» полягають у найефективнішому втіленні принципу захисту 

цивільних прав та інтересів суб’єктів цивільного права. Тому в ЦК України 

передбачено щодо нікчемних правочинів можливість визнання їх дійсними [87, 

с. 10]. 

Інвестиційний процес будівництва опосередковує різні договори, які 

спрямовані на досягнення остаточного результату – введення в експлуатацію 

завершеного будівництвом об’єкта. Як спосіб захисту може застосовуватися 

визнання недійсним будь-якого правочину зі системи інвестиційних договорів 

сфери будівництва. 

Водночас у літературі наголошено, що вимога, пов’язана з недійсністю 

правочину, не може бути задоволена, якщо особа, яка посилається на 

недійсність, діє недобросовісно, зокрема якщо її поведінка після вчинення 

правочину давала підстави іншим особам посилатися на його дійсність. У зв’язку 

з цим обґрунтовано позицію, що у якості загального правила повинна бути 

заборона посилатися на недійсність правочину, якщо сторона своєю поведінкою 

(зокрема, виконанням зобов’язання з правочину) створила видимість того, що 

правочин у майбутньому оскаржений не буде [89, с. 127–128]. 

Прикладом є наступна судова справа. У грудні 2015 р. товариство з 

обмеженою відповідальністю «Комунсервіс-Серет» (далі – ТОВ «Комунсервіс-

Серет») звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовом до 
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Житлово-будівельного кооперативу «Файне місто 2» (далі – ЖБК «Файне місто 

2») про визнання недійсним договору забудови земельної ділянки від 26.09.2015 

(далі – договір від 26.09.2015), укладеного між сторонами. 

Позовна заява обґрунтовується посиланням на невідповідність 

оспорюваного договору положенням ст. 238 ЦК України, Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» у частині визначення механізму фінансування 

будівництва житла, Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Закону України «Про оренду землі», оскільки представники, 

уповноважені головою ЖБК «Файне місто 2» діяти від імені ТОВ «Комунсервіс-

Серет», вчинили дії не в інтересах Товариства, а в інтересах Кооперативу, що 

суперечить відносинам доручення з видачею довіреності. За договором оренди 

землі від 16.04.2015 ТОВ «Комунсервіс-Серет» не було надано право передавати 

земельну ділянку в користування іншим особам без згоди на те орендодавця – 

Тернопільської міської ради. Право на забудову ділянки (бути замовником 

будівництва) мають лише особи, що оформили право власності чи користування 

землею та отримали технічні умови й обмеження, а до їх числа ЖБК «Файне 

місто 2» не належить. 

У січні 2016 р. ЖБК «Файне місто 2» подав до суду зустрічну позовну 

заяву, в якій просив суд стягнути з ТОВ «Комунсервіс-Серет» 1 000 000 грн 

штрафу за відкликання (скасування) Товариством довіреності, передбаченої 

оспорюваним договором. 

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 22.02.2016, 

залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду 

від 08.09.2016 (зараз Західний апеляційній господарський суд) та постановою 

Вищого господарського суду України від 07.12.2016, первісний позов 

задоволено. Визнано недійсним укладений між сторонами договір від 26.09.2015. 

У задоволенні зустрічного позову відмовлено. 

Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані посиланням на ст. 203, 

215, 217, 238, 249, 384, 413 ЦК України, ст. 125, 126 Земельного кодексу України, 

ч. 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 8, 26, 30, 33 Закону 
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України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 1–3, 6, 19, 22 Закону 

України «Про кооперацію», з урахуванням яких суди дійшли висновку про 

наявність підстав для визнання недійсним договору від 26.09.2015. 

Предметом первісного позову була вимога ТОВ «Комунсервіс-Серет» про 

визнання недійсним договору забудови земельної ділянки від 26.09.2015, 

укладеного між Товариством як орендарем земельної ділянки та замовником 

будівництва, і ЖБК «Файне місто 2» – неприбуткової організації, яка взяла на 

себе зобов’язання профінансувати будівництво, в тому числі за рахунок коштів 

членів кооперативу. При цьому в обґрунтування позовних вимог Товариство 

посилалося, зокрема, на укладення оспорюваного договору з порушенням ч. 3 ст. 

4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» та ст. 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (у 

редакції, чинній на час вчинення спірного правочину) інвестування та 

фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням 

недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в 

управління, може відбуватися винятково через ФФБ, ФОН, інститути спільного 

інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) 

житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об’єктів 

визначаються виключно законами. Отже, вказана норма хоча і є імперативною, 

але допускає можливість визначення законами інших способів фінансування 

будівництва об’єктів житлового будівництва. Зокрема, на підставі Закону 

України «Про кооперацію» можна робити залучення коштів для житлового 

будівництва. 

Отже, в розумінні застереження, передбаченого ч. 3 ст. 4 Закону України 

«Про інвестиційну діяльність», ЖБК можна віднести до одного з альтернативних 

способів фінансування будівництва, врегульованих іншим законом, а саме 

Законом України «Про кооперацію». 
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Згідно з ч. 3 ст. 4 та п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» забудовником може бути особа, яка згідно зі 

законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для 

спорудження об’єктів будівництва та уклала договір з управителем. Відносини 

щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла 

та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими 

законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону. 

Можна вважати передчасним висновок судів першої та апеляційної 

інстанцій про невідповідність оспорюваного договору положенням Закону 

України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю». Суди не врахували того, що 

Кооператив, будучи неприбутковою організацією, не залучає кошти в 

управління з метою фінансування будівництва житла, оскільки не є управителем 

в розумінні ст. 4 названого вище закону. Тому цей закон на спірні договірні 

правовідносини за участю Кооперативу не поширюється. 

Відповідно до ч. 4 ст. 26 та п. 2 ч. 3 ст. 33 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» право на забудову земельної ділянки 

реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної 

ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. Функції замовника 

комплексної забудови території може виконувати власник (користувач) 

відповідної земельної ділянки. 

Суди обґрунтували недійсність спірного правочину тим, що чинним 

законодавством не передбачено передачу функцій замовника будівництва, 

оскільки останні нерозривно пов’язані зі статусом користувача або власника 

земельної ділянки, ототожнюючи цим будівельний майданчик та орендовану 

позивачем земельну ділянку. 

Натомість з умов договору від 26.09.2015 вбачається, що замовником 

будівництва та законним користувачем земельної ділянки виступає саме 

Товариство, тоді як Кооператив має виконувати функції замовника від імені та в 
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інтересах ТОВ «Комунсервіс-Серет» саме як повірений на підставі довіреності 

від 26.09.2015, виданої Товариством та анульованої ним же у грудні 2015 р. У 

матеріалах справи відсутні докази про передання Кооперативу земельної ділянки 

у користування з метою забудови. Відтак, твердження позивача про те, що ЖБК 

«Файне місто 2» неправомірно зайняв будівельний майданчик, не будучи 

замовником чи підрядником будівництва, спростовується умовами договору від 

26.09.2015, згідно з якими передається саме будівельний майданчик, а 

замовником будівництва виступає позивач. 

Наведене підтверджується також тим, що містобудівні умови та 

обмеження забудови земельної ділянки № 523 від 28.05.2015 видавали ТОВ 

«Комунсервіс-Серет» як замовнику будівництва, так само як і при реєстрації 

декларації 15.10.2015 про початок виконання будівельних робіт з будівництва 

багатоквартирних житлових будинків на земельній ділянці по вул. 

Микулинецькій, 116 у м. Тернополі в якості замовника будівництва зазначено 

ТОВ «Комунсервіс-Серет», яким і підписано декларацію від імені замовника. 

Тому колегія суддів ВС дійшла висновку про необхідність скасування рішень 

судів попередніх інстанцій та скерування матеріалів справи на новий судовий 

розгляд [202]. 

На договори (правочини) в інвестиційній сфері будівництва поширюються 

загальні вимоги цивільного законодавства. Тому підстави визнання 

інвестиційних договорів недійсними як спосіб захисту учасників інвестиційної 

діяльності залишаються чинними для цієї сфери відносин. 

Через дефініцію правочину, визначену в ст. 202 ЦК України правочин 

дефінується як юридичний факт у вигляді дії, яка породжує виникнення, зміну 

або припинення цивільних прав та обов’язків. Стосовно інвестиційних відносин 

будівництва можна виокремити особливості правочинів (договорів) в 

інвестиційній сфері. 

Насамперед, виникнення, зміна або припинення суб’єктивних прав в 

інвестиційній сфері будівництва ґрунтується на волевиявленні сторін. Метою 

інвестиційного правочину (договору) в будівництві є досягнення певного 
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результату у вигляді введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта 

або отримання доходу від операцій з нерухомістю. Власне на досягнення цього 

результату спрямоване волевиявлення учасників інвестиційного процесу в 

будівництві. Відповідно внутрішня воля повинна збігатися зі зовнішнім 

волевиявленням. Останнє повинно бути виражено у формі, встановленій 

законодавством та вимог щодо інших підстав дійсності договорів (правочинів), 

передбачених законодавством. 

У цьому розумінні правочин є юридичним фактом у формі дії, адже на 

відміну від події юридичні дії завжди пов’язані з волею і волевиявленням 

суб’єкта права. Причому єдність волі і волевиявлення вважають основою для 

правової оцінки поведінки суб’єктів і визнання цієї поведінки такою, що має 

юридичне значення [119, с. 110]. 

Як зазначає Ю. О. Борисова, існують дві форми правочину – усна і 

письмова, способів же волевиявлення – безліч [19, с. 95]. Дотримання 

передбаченої законом письмової форми правочину має важливе значення для 

захисту прав інвестора від можливих порушень у майбутньому. Адже шляхом 

фіксації прав та обов’язків сторін визначено зміст інвестиційного 

правовідношення. Водночас порушення лише форми правочину в інвестиційних 

відносинах не можна пов’язувати безпосередньо з наслідками нікчемного 

правочину [139, с. 63]. 

Якщо особи не досягли згоди з усіх істотних умов договору, вони не 

набувають правового статусу сторін договору, відповідно й не несуть взаємних 

прав та обов’язків. Без узгодження всіх істотних умов договору він узагалі не 

може відбутися, а тому договірні зобов’язання не виникають. Визнання судом 

договору неукладеним у порядку окремого провадження не матиме для заявника 

зазначених вище юридичних наслідків, тому і не може вважатися способом 

захисту цивільних прав та інтересів осіб [318, с. 306]. 

Окрім того, наявність об’єктивних і суб’єктивних обставин призводить до 

трансформації договірного правовідношення на стадії його виконання і нерідко 

таке відбувається у зв’язку з різним розумінням сторонами змісту договору та 
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власних прав і обов’язків вже на стадії виконання укладеного договору, так і в 

тих випадках коли між сторонами виникла домовленість, проте додаткових дій, 

необхідних для укладення договору відповідно до чинного законодавства, 

сторони не вчинили [361, с. 120]. 

В інвестиційному процесі будівництва на досягнення кінцевого результату 

– введення в експлуатацію об’єкта будівництва, беруть участь багато суб’єктів. 

Правовою формою їхньої взаємодії є дво- та багатосторонні правочини 

(інвестиційні договори), а також односторонні правочини. Кілька осіб, вчиняючи 

односторонній правочин та узгоджуючи при цьому свою волю, формують 

волевиявлення як єдине ціле. І навпаки, кілька осіб, вчиняючи два- або 

багатосторонній правочин, також узгоджують свої волі, але волевиявлення 

кожного з них має індивідуальне значення для таких правочинів. 

Головним, що відрізняє односторонні правочини від двосторонніх, є те, що 

воля (узгоджене, спільне волевиявлення) осіб спрямована на досягнення єдиної 

для них мети. Дії осіб, які виступають стороною одностороннього правочину, 

породжують у них єдине спільне право або єдиний спільний обов’язок [334, с. 

8]. 

Інвестиційній сфері будівництва властиві дво- та багатосторонні договори 

(інвестиційні договори), а також односторонні правочини (наприклад, уступка 

права вимоги). Спільним між ними є те, що вони повинні відповідати вимогам 

дійсності, встановленим ст. 203 ЦК України. Як цілком слушно зазначає Н. С. 

Кузнєцова, якщо порушуються бодай одна вимога, передбачена ст. 203 ЦК 

України, дії фізичних та юридичних осіб лише умовно можуть розглядатися як 

правочин і, відповідно, не можуть виконувати функцію юридичного факту [130, 

с. 53]. 

Рівною мірою це стосується правової природи правочинів з дефектами 

волі. Воля фізичної особи на вчинення правочину – це внутрішній 

цілеспрямований психічний процес, спрямований на вчинення юридичної дії, 

наслідком якої є виникнення, зміна чи припинення цивільних прав та обов’язків. 

Волевиявлення – це зовнішній прояв волі особи не забороненими законом 
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способами, що робить її доступною для інших осіб і є засобом досягнення 

правової мети правочину. Волю юридичної особи як суб’єкта цивільних 

правовідносин формують і виражають зовні її органи, що є її невід’ємними 

частинами [63, с. 6]. 

Вираз волі юридичної особи фіксується у відповідних документах, 

локальних актах тощо. Інвестиційний договір є документом, у якому фіксується 

волевиявлення суб’єктів інвестиційних відносин. Його зміст та форма повинні 

відповідати вимогам, встановленим законодавством, а також її зовнішній прояв 

– волевиявлення повинні збігатися з внутрішньою волею суб’єкта. Наявність 

передбачених законом підстав для визнання правочину недійсним є актуальним 

для інвестиційних договорів з урахуванням особливостей спеціального 

законодавства. 

Важливо наголосити, що коли особа намагається захистити своє порушене 

право у спосіб визнання договору недійсним, насамперед вона повинна 

обґрунтувати наявність у неї відповідного суб’єктивного права. О. О. Кот 

зазначає, що в судових рішеннях у спорах про визнання правочинів недійсними 

не часто зустрічаються мотиви, з яких суд визнає право позивача порушеним 

унаслідок укладення правочину. Залишається незрозумілим, чому для визнання 

недійсними актів, які виступають однопорядковими явищами з правочином, 

суди вимагають доведення позивачем факту порушення його права згаданим 

актом, а в разі оспорювання правочину це питання для сторони правочину ніби 

й не стоїть взагалі [116, с. 265]. 

Визнання правочину (договору) недійсним пов’язується зі застосуванням 

певних наслідків недійсності. Власне правові наслідки недійсності 

інвестиційного договору як юридичного факту виникнення, зміни або 

припинення цивільних прав та обов’язків займають важливе місце в системі 

способів їх захисту. 

В літературі звернуто увагу на необхідність розмежування правочину – 

юридичного факту та правочину – правовідношення. На основі цього 

обґрунтовано висновок, що недійсний правочин незалежно від виду недійсності-
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нікчемності чи оспорюваності, є юридичним фактом, з яким пов’язують 

спеціальні наслідки недійсності правочини [10, с. 6]. Іншої думки дотримується 

О. О. Кот, який відзначає, що в теперішній системі юридичних фактів нема місця 

недійсним правочинам. Цей висновок значною мірою заснований на відсутності 

правових наслідків у недійсних правочинів та лише опосередковано 

підтверджується неможливістю «вписати» недійсні правочини в ту чи іншу 

групу (різновид) юридичних фактів [118, с. 114–115; 117, с. 159]. 

Визнання договору недійсним в інвестиційній сфері будівництва має 

наслідком припинення правовідношення між сторонами. Отже, недійсним стає 

юридичний факт, на підставі якого інвестиційні відносини виникли. Водночас 

залежно від характеру і правової природи підстави недійсності можуть бути 

застосовані наслідки недійсності у вигляді реституції та покладення обов’язку на 

порушника відшкодувати збитки, які є видом цивільно-правової 

відповідальності [291, с 108]. 

 

4.3. Компенсаційно-відновлювальні способи захисту прав суб’єктів 

інвестиційної діяльності в будівництві 

Визнання права. Одним із поширених видів порушень суб’єктивних 

цивільних прав та інтересів учасників інвестиційної діяльності є оспорення або 

невизнання права. Наслідком цього є неможливість або перешкоди в реалізації 

цивільного права. Припинення порушення шляхом визнання належності 

суб’єктивного права конкретному суб’єкту інвестиційного процесу є способом 

захисту його прав. 

Невизнання права може проявлятися у вигляді протиправної поведінки, 

яка не дозволяє здійснити це право і є підставою виникнення ситуації 

невизначеності правового статусу учасника інвестиційних відносин. 

Характерною особливістю визнання права, як зазначав С. М. Братусь, є те, що 

цей спосіб не створює нових матеріальних відносин [22, с. 70]. Коментований 

спосіб захисту цивільних прав спрямований на припинення правопорушення і 

забезпечення визначеності правового статусу учасників інвестиційних відносин. 
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Зміст суб’єктивного цивільного права становлять правомочності 

уповноваженої особи. Вона має право на його охорону та захист. Невизнання 

цивільного права обмежує можливість реалізації суб’єктивних правомочностей, 

які становлять його зміст [163, с. 185]. 

Підставою виникнення охоронного правовідношення є оспорення або 

невизнання інвестиційного цивільного права. Залежно від характеру 

правопорушення буде застосовуватися спосіб захисту у вигляді визнання 

цивільного права в інвестиційних відносинах. 

До передумов застосування коментованого способу захисту належать: 

1) наявність суб’єктивного цивільного права, яке ґрунтується на 

передбаченій законом або договором підставі; 

2) невизнання або оспорення цього права іншими особами; 

3) невизначеність правового статусу учасника інвестиційних 

відносин, унаслідок чого виникає сумнів у належності цій особі 

спірного права; 

4) відсутність або оспорення юридичних доказів, які 

підтверджують належність суб’єктивного права певній особі. 

Тому учасник інвестиційної діяльності за наявності перелічених вище 

обставин (умов) може звернутися за захистом власного суб’єктивного 

цивільного права, яке виникло в межах інвестиційного правовідношення. 

Ігнорування, оспорення, невизнання суб’єктивного права викликає 

невизначеність правової ситуації. 

Особливість застосування коментованого способу захисту в інвестиційних 

відносинах у будівництві полягає в тому, що часто визнання суб’єктивного 

майнового права поєднується з вимогою надати необхідні документи для його 

оформлення. Прикладом є справа, яка була предметом розгляду Верховним 

Судом [184]. 

У вересні 2016 р. Особа_1 звернувся до суду з позовом про визнання 

майнових прав, зобов’язання передати документи, необхідні для оформлення 

права власності на двокімнатну квартиру. 
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Позивач зазначив, що 23.03.2005 між ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» та 

Особою_2 було укладено договір про спільну діяльність з пайової участі у 

фінансуванні будівництва багатоквартирного житлового будинку та введення 

його в експлуатацію. 

25.01.2008 між Особою_2 та позивачем було укладено договір 

відступлення вимоги, за умовами якого позивач як новий кредитор набув право 

вимоги до боржника – ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД», передати йому на умовах, 

визначених договором, укладеним з Особою_2, двокімнатну квартиру. 

Суди першої та апеляційної інстанцій установили, що 23.03.2005 між ТОВ 

«Фірма «Консоль ЛТД» та Особа_2 було укладено договір про спільну 

діяльність. Відповідно до умов цього договору Особа_2 зобов’язався як внесок у 

спільну діяльність з дольової участі у будівництві внести грошовий внесок у 

розмірі, еквівалентному 234 тис. 975 доларів США, в національній валюті 

України на момент оплати до 15.12.2006. 

За п. 3.2–3.4 договору про спільну діяльність відповідач зобов’язався 

завершити будівництво багатоквартирного будинку відповідно до проєкту й 

вимог будівельних норм та передати пайовику в натурі двокімнатну квартиру на 

18-му поверсі проєктною площею 120,5 м2 у строк – ІV квартал 2006 р. Суди 

встановили, що Особа_2 виконав свої зобов’язання за договором у повному 

обсязі, сплатив пайові внески у визначених договором сумах, у зв’язку з чим за 

умовами договору набув майнові права на об’єкт інвестування. ТОВ «Фірма 

«Консоль ЛТД» як свій вклад за договором пайової участі у будівництві 

прийняло на себе зобов’язання завершити будівництво вказаного будинку з 

подальшим виділенням пайовику його частки в натурі. 

Правовідносини, які виникли між сторонами, регулює Закон України «Про 

інвестиційну діяльність». Відповідно до ч. 5 ст. 7 цього закону інвестор має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами за результатами інвестицій 

відповідно до законодавчих актів. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» об’єктами 

інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, а також майнові права. 
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Відповідно до ст. 190 ЦК України майном як особливим об’єктом вважаються 

окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки, при цьому 

майнові права визнаються речовими правами. 

Згідно з ч. 2 ст. 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме 

майно (житлові будинки, споруди тощо) виникає з моменту завершення 

будівництва. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону 

підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної 

реєстрації. 

Відповідно до положень п. 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, затвердженого постановою КМУ № 461 від 13.04.2011, 

прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до І–ІІІ категорії складності, та 

об’єктів, будівництво яких відбулося на підставі будівельного паспорта, 

проводилася шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України та її територіальними органами (в цей час не передбачено 

законом) поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

Захист майнових прав відбувається в порядку, визначеному 

законодавством, а якщо такий спеціальний порядок не визначений, захист 

майнового права здійснюється на загальних підставах цивільного законодавства. 

Суди встановили, що Особа_2 виконав свої зобов’язання за договором, 

сплатив пайові внески у визначеній у договорі сумі, у зв’язку з чим за умовами 

договору набув майнові права на об’єкт нерухомості, зокрема права на отримання 

в подальшому у власність спірної квартири. ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» як свій 

вклад за договором пайової участі у будівництві прийняло на себе зобов’язання 

завершити будівництво вказаного будинку з подальшим виділенням пайовику його 

частки в натурі. Інвестиційним договором також установлено строки виконання 

сторонами своїх договірних зобов’язань. 

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання має належно виконуватися 

відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів 

цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до 

звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у 
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зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то в силу ст. 530 ЦК 

України зобов’язання підлягає виконанню в цей строк (термін). 

Заочним рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 

28.01.2014 позов задоволено, визнано за Особою_1 майнове право на двокімнатну 

квартиру як на частку в об’єкті незавершеного будівництва відповідно до умов 

укладеного інвестиційного договору. Рішення суду першої інстанції мотивовано 

тим, що, незважаючи на виконання позивачем своїх зобов’язань за договором, 

позивач позбавлений права зареєструвати своє право власності унаслідок 

невиконання відповідачем своїх зобов’язань. Ухвалою Апеляційного суду м. 

Києва від 08.06.2017 заочне рішення Шевченківського районного суду м. Києва 

від 28.01.2014 залишено без змін. 

Отже, згідно з рішеннями судів до завершення будівництва об’єкта 

нерухомості та введення його в експлуатацію позивачу як інвестору належать 

майнові права на цей об’єкт. Установивши, що відповідач не виконував належно 

узятих на себе зобов’язань, а також враховуючи, що будинок на той час не було 

введено в експлуатацію, з урахуванням повної та вчасної сплати пайових внесків, 

суд першої інстанції, з висновками якого погодився й апеляційний суд, дійшов 

висновку про задоволення позову. 

Водночас ЦК України передбачена можливість набуття права власності на 

об’єкти незавершеного будівництва. Згідно з ч. 3 ст. 331 ЦК України до 

завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, обладнання 

тощо, які були використані в процесі цього будівництва. 

Особа, яка визнана власником матеріалів, обладнання, які були використані 

в процесі будівництва, може укласти договір щодо об’єкта незавершеного 

будівництва, право власності на який реєструє орган, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, які підтверджують 

право власності або користування земельною ділянкою для створення об’єкта 

нерухомого майна, дозволу на виконання будівельних робіт, а також документів, 

що містять опис об’єкта незавершеного будівництва. 



311 
 

При цьому практика ВС свідчить, що рішення суду не може підміняти 

собою відповідний адміністративний акт, яким об’єкт вводиться в експлуатацію. 

Зокрема, визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва ніяк не 

свідчить про безумовність обов’язку ДАБІ (орган, до компетенції якого 

належало вирішення цих питань на момент розгляду спору) прийняти об’єкт в 

експлуатацію без вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції, і, зокрема, 

не передбачає виникнення в органу ДАБК обов’язку із введення такого об’єкта в 

експлуатацію за спрощеною процедурою, передбаченою п. 10, 18 Порядку 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 [200]. 

Водночас судова практика керується тим, що визнання права власності на 

об’єкти незавершеного будівництва ЦК України не передбачено. Відповідно до ст. 

392 ЦК України власник майна має право звернутися до суду з позовом про 

визнання права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншими 

особами, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право 

власності. 

Зокрема, І. А. Спасибо відзначає, що незавершене будівництво за своїми 

природними ознаками є нерухомим майном і до моменту можливої реєстрації 

права власності на нього, але як об’єкт правовідносин виникає лише після 

державної реєстрації [340, с. 92]. Цю думку розвинула С. І. Шимон, яка доводила, 

що у випадку потреби у визнанні об’єкта незавершеного будівництва об’єктом 

цивільних прав має йтися про такий об’єкт цивільних правовідносин, як майнові 

права на нерухомість, будівництво якої не завершено [379, с. 44]. 

В інвестиційних відносинах будівництва цей спосіб захисту застосувати 

неможливо з таких причин. Інвестор не є власником об’єкта нерухомості до 

моменту його приймання в експлуатацію і реєстрації права власності відповідно 

до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

У дефініції ст. 392 ЦК України йдеться про статус особи, яка може 

звернутися за захистом. Такою особою є власник. До офіційного завершення 
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будівництва, що підтверджується державним актом приймання будівельного 

об’єкта в експлуатацію, замовник (інвестор) не може зареєструвати право 

власності. 

За змістом ст. 392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про 

визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається 

іншою особою, а також у разі втрати ним документа, що посвідчує його право 

власності. За системного аналізу вищевказаної статті у взаємозв’язку з нормами, 

які регулюють інші способи захисту цивільних прав та інтересів, Р. В. Панькевич 

наголошує, що інструментом реалізації досліджуваного способу може виступити 

як самостійна позовна вимога про визнання права власності, так і в поєднанні з 

іншими вимогами, наприклад, про витребування майна з чужого незаконного 

володіння, про усунення порушень права власності, не пов’язаних із порушенням 

володіння, про виключення майна з опису та ін. [162, с. 361]. 

Загалом такий висновок логічно пов’язаний зі змістом ст. 392 ЦК України. 

Однак в інвестиційних відносинах будівництва особливість полягає в тому, що до 

прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію інвестор не є його власником. У 

такій ситуації можна лише визнавати існування майнового права. Але останнє 

може мати речову або зобов’язальну правову природу. Водночас визнання права 

може існувати як у відносинах цивільно-правового характеру з іншими 

учасниками інвестиційного процесу, так і зі суб’єктами здійснення 

адміністративно-владних функцій. Останнє є актуальним з погляду поєднання 

приватних та публічних засад регулювання відносин в інвестиційній сфері 

будівництва. 

Це відповідає тезі, що необхідність підтвердження існування прав та 

обов’язків може спостерігатися у відносинах як між рівними суб’єктами, так і між 

суб’єктами, які перебувають у відносинах підлеглості, тому визнання права може 

застосовуватися у приватноправових відносинах і публічно-правових відносинах 

та служити способом вирішення як приватно-правових, так і публічно-правових 

спорів [69, с. 124]. 
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Визнання права усуває непевність правової ситуації і дозволяє застосувати 

інші способи захисту цивільних прав та інтересів. Останні значною мірою є 

похідними від визнання права і допомагають відновити становище, яке існувало до 

порушення та припинити правовідношення. Як зазначає О. В. Бринцев, порушення 

права не може бути усуненим і відповідно право не може бути захищеним, а спір 

вирішеним, у разі застосування одного тільки способу визнання права. Але це не 

виключає можливості (а в деяких випадках – і необхідності) застосування 

визнання права для захисту порушеного права. Цей спосіб може бути 

передумовою застосування інших способів та разом з ними захищати право 

шляхом його визнання та усунення його порушення [23, с. 83]. 

Аналогічної позиції дотримуються Я. М. Романюк та О. Є. Бурлай. Вони 

зазначали, що вимога про визнання права власності може поєднуватися в одному 

позові з іншими вимогами [320, с. 35]. Свою позицію вони мотивували 

прикладом поєднання цього способу захисту із віндикаційним позовом. 

Ідентичну позицію висловлювала І. О. Дзера [59, с. 20]. 

Характерною ознакою захисту права шляхом його визнання, на думку А. 

Г. Яреми, є те, що цей спосіб не вносить будь-яких змін до існуючих 

правовідносин. Рішення суду про визнання права лише надає їм чітку 

визначеність. До того ж ЦК України містить норми, які дають можливість 

шляхом визнання права захистити цивільний інтерес. У разі визнання судом 

права у таких випадках фактично встановлюється те цивільне право особи, яке 

до цього не існувало, а виникає лише з моменту набрання рішенням суду про 

визнання права законної сили [393, с. 36]. 

Цей позов є речово-правовим способом захисту права власності, який 

застосовується у разі відсутності між позивачем та відповідачем зобов’язально-

правових відносин та має стосуватися індивідуально-визначеної речі, вважає І. 

О. Дзера. При чому, на відміну від інших речово-правових способів захисту, 

вимога про визнання права власності може застосовуватися як самостійно, так і 

в поєднанні з іншими способами захисту права власності, наприклад, 
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віндикаційним, негаторним позовами або з позовом про виключення майна з 

опису та/або звільнення з-під арешту [59, с. 20]. 

Водночас обґрунтовують позицію, що позовна вимога про визнання права 

власності за своєю правовою природою є самостійною, оскільки має низку 

власних специфічних ознак, які вирізняють її з-поміж інших речових способів 

захисту і, як правило, не пов’язаний із безпосереднім порушенням права особи; 

при визнанні права судом він лише констатує факт належності права позивачу, а 

на відповідача жодних обов’язків не накладає [161, с. 9]. 

Адже позов про визнання права власності подають тоді, коли в інших осіб 

виникають сумніви щодо належності майна, створюється неможливість 

реалізації права власності у зв’язку з наявністю таких сумнівів чи втратою 

належних правовстановлюючих документів. При цьому позитивний ефект від 

застосування визнання права власності полягає в тому, що суд вносить ясність у 

взаємини сторін та усуває сумніви в правовому статусі суб’єктів правовідносин 

[68, с. 118]. 

Не можна погодитися з думкою В. Л. Скрипника, який вважає, що визнання 

права може поєднуватися із самозахистом. Автор стверджує, що незнання права 

може зумовлюватися відсутністю необхідної інформації в особи, яка не визнає 

право. Таку ситуацію можуть спричинити зміни у суб’єктному складі цивільного 

правовідношення, акти органів державної влади, рішення суду, за яким 

зацікавлена особа може бути наділена правами, про які не всім зацікавленим 

особам стало відомо [335, с. 85]. 

Невизнання чи оспорення цивільного права має певні правові наслідки 

негативного характеру для його володільця. Породжує непевність правової 

ситуації для суб’єктів цивільних правовідносин. Тому акцент на інформаційну 

складову не вирішує правову ситуацію. 

Інститут визнання права є одночасно матеріальним і процесуальним. В 

основному це зумовлено тією обставиною, що визнання права за формою є 

винятково юрисдикційним (судовим) способом захисту цивільних прав, а також 

тим, що він має власну специфіку та давню історію, що надає йому можливість 
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виокремитись у самостійне явище процесуального характеру [129, с. 20]. Це 

своєю чергою підтверджує тезу про неможливість застосування самозахисту для 

визнання права як способу захисту. 

Як зазначає В. М. Коссак, під визнанням майнового права інвестора 

потрібно розуміти дію або кілька взаємопов’язаних дій, спрямованих на 

встановлення існування майнового права в одній із формалізованих правових 

форм, передбачених законодавством. Особливістю цього способу захисту в 

інвестиційній сфері є те, що для виникнення охоронного правовідношення не 

завжди необхідний відповідний склад правопорушення. Тим не менше, 

складається ситуація, за якої існують передумови для настання збитків у 

майбутньому, які перебувають у причинному зв’язку з протиправною 

поведінкою. В таких випадках може йтися ще не про захист суб’єктивного 

порушеного права, а про охорону інтересу [109, с. 154]. 

Важливо наголосити, що передумовою застосування такого способу 

захисту є наявність несприятливих наслідків порушення суб’єктивного права 

інвестора. Такі наслідки можуть проявлятися в суттєвому утрудненні 

(унеможливленні) здійснення інвестором його прав. І навпаки – невизнання чи 

оспорення майнового права інвестора без таких наслідків не тягне за собою 

правопорушення. 

Результатом визнання суб’єктивного права інвестора є встановлення 

правового зв’язку між суб’єктом права та об’єктом майнових відносин. І в 

багатьох випадках це потребує припинення правопорушення, наявності 

документа, який підтверджує належність права особі. 

Загальні правила виникнення права власності на новостворене майно 

врегульовано ч. 2 ст. 331 ЦК України. Так, право власності на новостворене 

нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту 

завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом 

передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності 

виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на 

нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право 
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власності виникає з моменту державної реєстрації. Оскільки речові права на всі 

об’єкти нерухомості підлягають державній реєстрації, саме з цього моменту 

виникає право власності на підставі правовстановлюючих документів, перелік 

яких визначено Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень». 

Поняття «новостворене майно» визначено як будь-який матеріальний 

об’єкт (рухома річ або нерухоме майно), який виникає в юридичному та/або 

фактичному сенсі в результаті застосування первісних способів набуття права 

власності, як без використання іншого майна, так і шляхом використання 

певного майна в процесі будівництва, переробки, реконструкції чи іншого 

способу створення відповідного об’єкта [156, с. 9]. 

У контексті аналізу поняття «незавершеного будівництва» потрібно 

звернутися до рішень ВС. Достатньо усталеною є правова позиція, відповідно до 

якої нормами чинного законодавства не передбачено визнання у судовому 

порядку права власності на об’єкти, які не прийнято в експлуатацію. 

Касаційний цивільний суд у складі ВС у своїх постановах зазначає, що 

об’єкт незавершеного будівництва – це нерухома річ особливого роду: її фізичне 

створення розпочато, проте не завершено. Щодо такої речі можливе 

встановлення будь-яких суб’єктивних майнових, а також зобов’язальних прав, у 

випадках і в порядку, визначених актами цивільного законодавства. Проте 

вирішуючи питання про виникнення, зміну та припинення суб’єктивних 

цивільних прав стосовно об’єкта незавершеного будівництва, потрібно 

враховувати особливості та обмеження, встановлені законодавчими актами. 

Отже, новостворене нерухоме майно набуває юридичного статусу житлового 

будинку після прийняття його до експлуатації і з моменту державної реєстрації 

права власності на нього [190]. 

Водночас Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» визначає серед правовстановлюючих 

документів, які необхідні для реєстрації права власності на нерухоме майно, 

рішення про прийняття в експлуатацію об’єкта та рішення суду як самостійні 
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підстави для виникнення права власності. Тому прийняття об’єкта нерухомості 

в експлуатацію є самостійною підставою для реєстрації права власності за умови 

надання усіх інших передбачених законодавством документів. У такому разі не 

вимагається подальше (додаткове) рішення суду. 

Вирішуючи спори, які стосуються визнання права на новостворені об’єкти, 

необхідно розрізняти належні особі майнові права, наприклад, на предмет 

інвестування, та право власності на конкретне нерухоме майно, створене в 

результаті будівництва. 

Особа може отримати у власність квартиру лише після введення об’єкта 

будівництва в експлуатацію. До цього моменту вона має лише закріплений за 

нею об’єкт інвестування. В такому економічному аспекті характеризується 

майнове право очікування. Захист майнових прав на новостворене майно, 

прийняте до експлуатації та оформлене (зареєстроване) на іншу особу, у разі 

невизнання цією особою прав позивача на спірне майно відбувається в порядку, 

визначеному законодавством, а якщо такий спеціальний порядок не визначений, 

то захист майнового права реалізується на загальних підставах цивільного 

законодавства, зокрема на підставі ст. 392 ЦК України [350, с. 114]. 

Аналіз практики застосування судами норм у сфері залучення інвестицій 

до будівництва житла свідчить, що інвестору важко ефективно захистити свої 

права та охоронювані законом інтереси. Передумовою визнання права власності 

як права речового є введення об’єкта в експлуатацію та його державна 

реєстрація. До цього моменту будівельний об’єкт не має правового режиму 

завершеного будівництвом. Майнове право інвестора тлумачиться як право 

вимоги до компанії з управління інвестиційними коштами та/або забудовника. 

Загалом суди визнають такий спосіб захисту (визнання майнового права) 

ефективним [198]. Проте, що робити, коли в результаті порушення забудовником 

проєктно-кошторисної документації чи інших умов будівництва об’єкт і не буде 

прийнятий в експлуатацію? Інвестор не зможе визнати право власності в 

судовому порядку на предмет інвестиційного договору – квартиру як складову 

частину об’єкта. 



318 
 

В Україні неодноразово траплялися ситуації, коли забудовник не може 

завершити будівництво (незалежно від причин). В цьому контексті варто 

говорити не про можливість захисту інвесторами мети інвестування (якщо мова 

йде про нерухомість, а не дохід), а про мінімізацію їх збитків. Наприклад, в 

багатьох країнах Європи ефективно функціонують банківські або страхові 

гарантії на такі випадки [80]. Право інвестора на об’єкт будівництва, зведеного з 

істотними порушеннями, не може бути захищено ефективно. Зокрема, навіть 

визнання його майнових прав на такий об’єкт по суті не змінить його майнового 

стану, адже таке його право не трансформується в речове до усунення недоліків 

та прийняття об’єкта в експлуатацію [288, с. 64]. 

Право власності набувається на підставах, які не заборонені законом, 

зокрема, з правочинів. Якщо договором або законом передбачено прийняття 

нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту прийняття 

в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.04.2011 [166]. 

Визнання майнових прав відбувається в порядку, визначеному 

законодавством, а якщо такий спеціальний порядок не визначений, захист 

майнового права реалізується на загальних підставах цивільного законодавства. 

Прикладом наявності проблем у правозастосувальній практиці коментованого 

способу захисту свідчить справа, яка була предметом розгляду Верховним 

Судом [191]. 

У вересні 2016 р. Особа_1 звернувся до суду з позовом про визнання 

майнових прав, зобов’язання передати документи, необхідні для оформлення 

покупцем прав власності на інвестований об’єкт нерухомості – квартиру, до 

товариства з обмеженою відповідальністю «Альфабуд» (далі – ТОВ 

«Альфабуд»). 

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов. При цьому вони 

керувалися тим, що згідно з п. 3.8 договору № 55/9 за позивачем був закріплений 

об’єкт нерухомості, передача якого відбувалася за умови оплати інвестором 



319 
 
100,00 % вартості майнових прав на об’єкт нерухомості. За п. 2.1, 2.2, 2.5 цього 

договору право власності на майнові права переходить від продавця до покупця 

після підписання акта прийому-передачі. Право на передачу майнових прав 

перейшло після 13.03.2015, а саме оплати 100,00 % прав на квартиру. Тому 

судовим рішенням ТОВ «Альфабуд» було зобов’язано передати позивачу 

документи, необхідні для оформлення права власності на об’єкт нерухомості, а 

саме акт прийому-передачі, витяг з реєстру інвесторів. 

Відповідач, заперечуючи позовні вимоги, посилався на те, що договором 

передбачено можливість збільшення вартості майнових прав на об’єкт 

нерухомості. Відповідач зареєстрував на пошті лист про зміну вартості майнових 

прав 06.03.2015. Позивач до 16.03.2016 не надіслав письмове повідомлення про 

незгоду з новою ціною. Крім того, вважав відповідач, за порушення строків 

оплати сплачується пеня, а при неоплаті понад 60 календарних днів, крім пені, 

встановленої договором, сплачують штраф у розмірі 10 % від суми 

простроченого платежу та 10 % річних. 

Однак суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що позивач 

виконав умови п. 3.4 договору про повне погашення заборгованості перед ТОВ 

«Альфабуд» протягом 15 днів з моменту реєстрації поштовим відділенням 

рекомендованого листа про зміну ціни, за ціною, що діяла до такої зміни.  

Встановивши, що будинок закінчений будівництвом і введений в 

експлуатацію, Особа_1 виконав свої договірні зобов’язання, а саме повністю 

сплатив вартість об’єкта будівництва до моменту підвищення вартості умовного 

квадратного метра придбаного житла, тобто вчинив дії, спрямовані на 

виникнення юридичних фактів, необхідних і достатніх для отримання права 

вимоги на об’єкт будівництва або набуття майнових прав на цей об’єкт, а 

відповідач заперечує та не визнає таких прав позивача, суди дійшли висновків 

про наявність підстав для задоволення позову та визнання майнових прав за 

позивачем на об’єкт інвестування. З цими висновками погодився ВС. 

Визнання майнового права є своєрідною констатацією факту належності 

позивачеві права власності на майно перед іншими особами. Зокрема, перед 
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тими, які оспорюють або не визнають суб’єктивне речове право за певною 

особою, створюючи труднощі в реалізації суб’єктивного цивільного права. 

Визнання права в судовому порядку є юридичним фактом, який підтверджує 

майнове речове право конкретній особі, усуваючи у такий спосіб непевність 

правової ситуації. 

Зокрема, С. О. Сліпченко вважає, що законні очікування є також майновим 

активом (об’єктом, майном), пов’язаним із майбутніми майновими вимогами 

[337, с. 74]. Такої ж позиції дотримується Н. Є. Блажівська, яка вважає, що 

законне (правомірне) очікування – це насамперед характеристика активу, 

зокрема й права вимоги, наданого національним законодавством і підкріпленого 

судовою практикою. Безумовно, активом, стосовно якого особа має законне 

очікування щодо настання сприятливих майнових наслідків, є рішення 

національного суду, яке набрало законної сили [13, с. 15]. 

На переконання І. В. Спасибо-Фатєєвої, стосовно об’єктів помітна 

тенденція акценту з речово-субстанційного (реально-матеріального) світу до 

його проекції у догматично-формалізовану синтетично-правову їх субстанцію. 

Це майнові права, від яких уже не відступають, як це було раніше, а продають і 

купують, як речі [343, с. 70]. 

Особливістю застосування цього способу захисту є те, що інвестор на 

момент подання позову не може пред’явити документ, який би підтверджував 

право власності на інвестиційний об’єкт, адже такий об’єкт ще не прийнятий в 

експлуатацію. Юридичною підставою виникнення суб’єктивного права є 

інвестиційний договір. Натомість у ст. 392 ЦК України наголошено, що 

зазначений спосіб захисту застосовують з ініціативи власника, право якого 

оспорюють або не визнають. 

Відповідно за інвестором може визнаватися майнове право на 

інвестиційний об’єкт будівництва, який ще не введений в експлуатацію і не 

зареєстрований за ним на праві власності. Це істотно звужує сферу застосування 

коментованого способу захисту в інвестиційних відносинах. 
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Ігнорування, невизнання суб’єктивного майнового права в інвестиційних 

відносинах викликає сумнів щодо його існування. Це примушує учасника 

інвестиційної діяльності вимагати його захисту шляхом визнання його існування 

і належності цій особі. 

Визнання суб’єктивного цивільного права є достатнім правовим способом 

захисту. Визнання права усуває непевність правової ситуації в інвестиційних 

відносинах, оскільки в них беруть участь багато учасників з різним правовим 

статусом. Тривалість інвестиційного процесу в будівництві зумовлює 

можливість передання майнових прав іншим особам. Наслідком може бути 

надалі невизнання й оспорення прав на об’єкт інвестиційної діяльності зі сторони 

інших учасників такої діяльності. 

Тому в кожному випадку необхідно встановити мету, яку ставить суб’єкт 

інвестиційної діяльності, вступаючи в інвестиційні відносини. Крім цього, 

важливе значення має наявність правової підстави, на основі якої виникли 

інвестиційні відносини. Тому потрібно розмежовувати встановлення 

юридичного факту і визнання права як способу захисту. В окремих випадках для 

доведення існування інвестиційного правовідношення необхідно встановити 

певні обставини, які мають юридичні наслідки. 

Охорона прав існує незалежно від волевиявлення суб’єкта, а отже є 

категорією постійною та пасивною. Охорона права власності визначає межі 

правомірної поведінки власника майна, а також інших суб’єктів цивільних 

правовідносин щодо об’єктів власності. Саме охорона права власності 

передбачає можливі способи та засоби його захисту. Відтак, кожна особа має 

право на захист свого права власності у разі його порушення, невизнання або 

оспорювання, тобто застосування всіх доступних цивільно-правових засобів для 

забезпечення свого права власності. Захист передбачає активні дії самого носія 

права власності та обов’язкове його волевиявлення на здійснення захисту, саме 

носієм обирається доступна для конкретного випадку форма захисту та його 

адекватний спосіб [26, с. 7]. 
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Визнання права власності на інвестиційний об’єкт будівництва часто 

поєднується з доведенням наявності договірних підстав виникнення майнового 

права.  

Так, у липні 2016 р. Особа_1 звернулася до суду з позовом до малого 

підприємства «Турія» (далі – МП «Турія»), Особи_2, Особи_3 про визнання 

права власності на нерухоме майно. Позов мотивовано тим, що 02.11.2015 між 

нею та ОСОБА_4 укладено договір відступлення права вимоги нерухомого 

майна, за яким ОСОБА_4 передала їй своє право вимоги до МП «Турія»: 

двокімнатної квартири загальною площею 66,52 м2 під № 5 в семиквартирному 

житловому будинку, яке належало їй згідно з договором про пайову участь у 

будівництві від 24.09.2003, укладеного з МП «Турія». 

Судами першої та апеляційної інстанцій було встановлено, що згідно з 

договором про пайову участь у будівництві від 24.09.2003, укладеним між МП 

«Турія» як забудовником та Особою_4 як пайовиком, пайовик передає, а 

забудовник приймає кошти та інші матеріальні цінності для його подальшого 

залучення у будівництво об’єкта інвестування в будинку. Строк закінчення і 

здачі в експлуатацію будинку визначено 31.12.2007. Протягом десяти днів після 

закінчення будівництва будинку і здачі його в експлуатацію забудовник 

зобов’язується передати пайовику у власність упорядковану двокімнатну 

квартиру загальною площею 66,52 м2 під № 5. Вартість квартири разом з 

підвальним приміщенням становить 14 535 доларів США або 77 762,25 грн. Факт 

повної оплати Особою_4 вартості проінвестованої нею квартири у визначеному 

договором порядку підтвердив представник забудовника МП «Турія». 

02.11.2015 між Особою_1 та Особою_4 був укладений договір № 1 

відступлення права вимоги нерухомого майна, за яким Особа_4 передала 

Особі_1 своє право вимоги на отримання у власність двокімнатної квартири 

загальною площею 66,52 м2 під №5 в 7-квартирному будинку, яке належало 

Особі_4 згідно з договором про пайову участь у будівництві від 24.09.2003. В 

цей же день Особою_4 та Особою_1 було підписано акт приймання-передачі 
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права вимоги нерухомого майна, за яким Особа_4 передала, а Особа_1 прийняла 

право вимоги і вказану квартиру в натурі. 

Передбачена п. 3.4.3 договору про пайову участь у будівництві чинність 

переуступки права вимоги за цим договором на користь третьої особи за 

наявності письмового повідомлення пайовиком забудовника про переуступку 

права вимоги й укладення між пайовиком та іншою особою (новим пайовиком) 

договору про уступку права вимоги не мають правового значення для вирішення 

справи. Адже в цьому випадку заміна кредитора у зобов’язанні відбулася вже 

після виконання сторонами вказаного договору, а сама вимога стосується не 

виконання умов договору, а визнання права власності на спірне майно. При 

цьому забудовник МП «Турія» як сторона договору не заперечує задоволення 

цієї вимоги, а її вирішення в судовому порядку обумовлене безпідставним 

невизнанням замовником будівництва Особою_3 факту набуття Особою_4 

спірної квартири у власність. 

Згідно з декларацією, зареєстрованою Інспекцією державного 

архітектурно-будівельного контролю у Волинській області 17.04.2012, 

будівництво семиквартирного житлового будинку було закінчено 30.12.2008, 

строк введення об’єкта в експлуатацію – квітень 2012 р. 

Відповідно до ч. 2 ст. 331 ЦК України право власності на новостворене 

нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту 

завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом 

передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності 

виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на 

нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право 

власності виникає з моменту державної реєстрації. 

Стаття 2 Закону України від 01.07.2004 «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у редакції, чинній на час виникнення 

спірних правовідносин, визначено, що державна реєстрація речових прав на 

нерухоме майно є офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів 

виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких 
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прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Відповідно до п. 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.04.2011 (у редакції, чинній на час спірних правовідносин) прийняття в 

експлуатацію об’єктів, що належать до I–III категорії складності, та об’єктів, 

будівництво яких відбулося на підставі будівельного паспорта, проводиться 

шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її 

територіальними органами поданої замовником декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації. 

Отже, державній реєстрації підлягає право власності на новозбудований 

об’єкт нерухомого майна, будівництво якого закінчено та який прийнято в 

експлуатацію у встановленому законом порядку. Тож, у разі прийняття будинку 

в експлуатацію та невизнання прав на квартиру позивача, який у повному обсязі 

виконав свої зобов’язання за умовами договору пайової участі, наявні підстави 

для визнання права власності. 

Такий висновок ґрунтується на матеріалах справи. Адже 02.11.2002 між 

Особою_2 і Особою_3 як замовником, з одного боку, та МП «Турія» як 

підрядником, з іншого боку, був укладений договір підряду, за яким підрядник 

зобов’язався у строк до кінця 2007 р. виконати роботи, пов’язані з будівництвом 

7-квартирного житлового будинку, а замовник зобов’язався прийняти й оплатити 

вказані роботи. Будівництво відбувається за рахунок коштів третіх осіб 

(інвесторів). З метою забезпечення фінансування будівництва підрядник має 

право залучати кошти третіх осіб (інвесторів) та укладати з ними договори про 

пайову участь у будівництві. Сторони домовилися про такий порядок розподілу 

квартир: замовник набуває право власності на квартиру № 2 площею орієнтовно 

80 м2 та квартиру № 7 площею орієнтовно 280 м2; квартири № 1, 3, 4, 5 та 6 

переходять у власність залучених третіх осіб (інвесторів). Грошові кошти, 

сплачені третіми особами (інвесторами) за придбання квартир № 1, 3, 4, 5 та 6 
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зараховуються підряднику в оплату виконаних ним робіт і на цю суму 

зменшуються зобов’язання замовника. 

Укладеним між Особою_2 і Особою_3 як замовниками, з одного боку, та 

МП «Турія» як підрядником, з іншого боку, договором підряду від 02.11.2002 

якраз і передбачено, що замовник не є власником усього об’єкта будівництва, а 

лише його частини, тоді як інша частина, зокрема і спірна квартира № 5, 

переходить у власність інвестора [189]. 

Розбіжності у кількості квартир, на спорудження яких замовнику було 

надано дозвіл на виконання будівельних робіт та коригування проєктної 

документації, не впливає на правильність вирішення спору, оскільки судом 

достовірно встановлено, що фактично було споруджено 7-квартирний житловий 

будинок, передбачений договором підряду, який і був прийнятий в експлуатацію. 

Тому саме такий будинок після завершення його будівництва став об’єктом 

цивільних правовідносин. А інвестор (замовник) може захистити своє право 

шляхом визнання права власності на інвестиційний об’єкт (квартиру). 

Під визнанням права потрібно розуміти дію або кілька дій, спрямованих на 

встановлення суб’єктивного цивільного права в одній з формалізовано-

юридичних форм. При цьому він може бути самостійним способом захисту або 

поєднуватися з іншими. 

Підставою застосування визнання права як способу захисту є те, що 

передумовою є правопорушення. Однак в інвестиційних відносинах може бути 

загроза порушення у вигляді оспорення або невизнання суб’єктивного 

цивільного права на об’єкт будівництва. В таких випадках ідеться не лише про 

захист порушеного права, але й охоронюваного законом інтересу, який 

проявляється в реалізації свого суб’єктивного права на інвестиційний об’єкт 

нерухомості. 

Інтерес є одним із об’єктів правового захисту, який можна розглядати як 

передумову реалізації суб’єктивного цивільного права. У разі виникнення 

спірної ситуації з визнанням належності суб’єктивного цивільного права на 
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інвестиційний об’єкт певному учаснику інвестиційної діяльності, вона може 

бути врегульована на основі волевиявлення сторін спірного правовідношення. 

Такий наслідок може бути у разі невизнання права в об’єктивному аспекті. 

Суб’єктивний підхід до невизнання інвестиційного цивільного права без 

об’єктивних правових наслідків не може вважатися порушенням. У цьому 

контексті І. О. Дзера слушно акцентує увагу на тому, що наслідком невизнання 

чи оспорення права власності є неможливість його реалізації власником [58, с. 

272]. 

Зміст визнання права охоплює як матеріальні, так і процесуальні правові 

норми. Це пов’язано з тим, що визнання права є за своєю формою 

підтвердженням існування певного правового становища, зокрема наявності чи 

відсутності права, підтвердженням існування обов’язку, правовідносин. 

Визнання права є універсальним, оскільки може бути застосований як для 

захисту прав у зобов’язальних, так і в речових правовідносинах. Достатньо часто 

визнання права як спосіб захисту є передумовою для захисту порушеного права, 

наявність чи відсутність якого підтверджується за допомогою цього способу. 

Зміст визнання права полягає в підтвердженні наявності відповідного 

права в зацікавленої особи. Тобто визнання права має властивість саме 

правопідтверджуючого характеру, тому що цей спосіб захисту не змінює 

правовідносин, які існують. Це означає, що під час пред’явлення вимоги про 

визнання права таке право має існувати. Заінтересована особа позиціонує себе як 

володаря суб’єктивного права, але при цьому має довести наявність обставин, з 

якими закон пов’язує набуття відповідного права, що підтверджує необхідність 

констатації права, яке вже існує на момент звернення [159, с. 9]. 

Визнання права як спосіб захисту властивий речовим і зобов’язальним 

відносинам. Останнє актуальне для інвестиційних відносин у будівництві, якими 

охоплено речові та зобов’язальні правовідносини. 

Визнання суб’єктивного цивільного права в інвестиційних відносинах 

підтверджує наявність спірного права або інтересу у конкретного учасника 

інвестиційної діяльності з метою усунення сумнівів щодо правомочностей цього 
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суб’єкта правовідносин. Невизнання права повинно мати правові наслідки, які не 

дозволяють реалізувати це право особі. Негативні правові наслідки зводяться до 

юридичної неможливості підтвердити своє право або його здійснити учаснику 

інвестиційної діяльності. Форми прояву можуть мати різноманітний характер: 

перешкоджання здійсненню права в інвестиційних відносинах, не визнаючи це 

право за особою, заперечення належності права певному суб’єкту. Але спільним 

негативним результатом для учасника інвестиційної діяльності буде непевність 

правового становища та перешкоди для реалізації суб’єктивного цивільного 

права. 

Оспорення або невизнання права є підставою виникнення конфлікту 

інтересів між учасниками інвестиційних відносин. Проте якщо невизнання права 

проявляється в ігноруванні суб’єктивного права іншої особи, то оспорення 

полягає в активних діях щодо спростування існування або належності права 

суб’єкту певного права. У контексті інвестиційних відносин це стосується 

майнових прав, спрямованих на досягнення інвестиційної мети. 

Основою інвестиційної мети є певний інтерес учасника інвестиційної 

діяльності. Як зазначає Т. М. Підлубна, захист законного інтересу може 

здійснюватися такими ж способами, що і захист суб’єктивного цивільного права, 

але з урахуванням окремих особливостей, які залежать від того, в яких 

правовідношеннях інтерес підлягає захисту: речово-правових чи зобов’язально-

правових [167, с. 6]. 

Для інвестиційних відносин у будівництві характерним є як перший, так і 

другий. Однак переважаючим для інвестора є речовий інтерес – отримання у 

власність інвестованого об’єкта, якщо не ставиться мета отримання доходу від 

використання сертифікатів ФОН. 

У контексті оспорення або невизнання зобов’язального чи речового 

інвестиційного права будуть визначатися особливості захисту шляхом визнання 

суб’єктивного права. Це пов’язане з тим, що встановлення належності 

цивільного права особі пов’язано з реалізацією правомочностей, які становлять 
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зміст зазначеного права. Так усувається непевність правової ситуації в 

інвестиційних відносинах, які мають триваючий характер. 

 

Відновлення становища, яке було до порушення. Правопорушення як 

юридичний факт є підставою виникнення охоронного правовідношення. 

Наслідком порушення суб’єктивних цивільних прав є втрати, витрати, які особа 

понесла в результаті правопорушення. Тому завданням цивільно-правових 

засобів захисту є не лише припинення правовідношення, а й відновлення 

майнового стану особи, права якої порушено. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення, може застосовуватися 

і як самостійний спосіб захисту, і в поєднанні з іншими. Аналіз цивільного та 

інвестиційного законодавства свідчить, що для відновлювальних правовідносин 

характерною є імперативна ознака. Це пояснюється тим, що вчинення дій 

порушником з відновлення майнового становища кредитора хоч і може 

відбуватися добровільно, але завжди існує можливість застосувати заходи 

примусового впливу. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення права, як спосіб 

захисту застосовується в тих випадках, коли суб’єктивне право внаслідок його 

порушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлено шляхом 

усунення наслідків правопорушення. Цей спосіб захисту охоплює широке коло 

конкретних дій, наприклад, повернення власнику його майна з чужого 

незаконного володіння (ст. 387 ЦК України). 

Верховний Суд України в аналізі практики застосування судами ст. 16 ЦК 

України зауважив, що відновлення становища, яке існувало до порушення, як 

спосіб захисту цивільних прав та інтересів застосовується в тому разі, коли 

покладення обов’язку на особу, яка його порушила, припинити дії не відновлює 

повністю суб’єктивне право, а цього можна досягти вжиттям інших 

передбачених законом заходів. Відновлення становища, яке існувало до 

порушення, в позовних вимогах досить часто поєднується з припиненням дії, яке 

порушує право, та може проявлятися у вимогах про виселення особи з незаконно 
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зайнятого нею приміщення, про усунення перешкод у здійсненні права 

власності, про повернення власнику його майна з чужого незаконного володіння, 

про застосування наслідків недійсного правочину. Цей спосіб не може бути 

застосований у разі припинення суб’єктивного права особи, яке було порушено 

[2]. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення, є загально-галузевим 

способом захисту прав та інтересів учасників інвестиційної діяльності в 

будівництві. Водночас необхідно враховувати особливості правового 

регулювання та здійснення інвестиційної діяльності за окремими формами 

інвестування. 

Загальною метою відновлення становища, яке існувало до порушення, є 

досягнення належного результату шляхом моделювання відповідного механізму 

реалізації, внаслідок якого відбувається поновлення правового стану кредитора 

або компенсація його майнових втрат. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення, залежить від правової 

природи відносин, які склалися між суб’єктами інвестиційної діяльності. Це 

стосується зобов’язальних та речових відносин. Відносини між учасниками 

інвестиційного процесу в будівництві виникають на основі договору і мають 

зобов’язальний характер. У разі невиконання або неналежного виконання 

зобов’язання об’єктом правового захисту буде суб’єктивне право сторін 

інвестиційного договору, яке порушено. Управнена сторона такого договору 

може вимагати залежно від характеру порушення відновлення свого правового 

становища, елементом змісту якого є суб’єктивне цивільне право. Сторонами 

відновлюваного правовідношення будуть ті самі суб’єкти, що і регулятивного 

зобов’язального правовідношення. В межах охоронного правовідношення 

суб’єкт інвестиційної діяльності може вимагати здійснення певної дії 

зобов’язаним учасником інвестиційного договору, спрямованої на відновлення 

становища кредитора.  

Зміст такої вимоги залежатиме від характеру та виду суб’єктивного 

цивільного права, яке порушено. Відновлення становища, яке існувало до 
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порушення, безпосередньо пов’язано з конкретними правомочностями, які не 

можна реалізувати внаслідок правопорушення учасниками інвестиційних 

відносин. 

Відновлення становища, як спосіб захисту, полягає у повернення сторін 

зобов’язального правовідношення до режиму, встановленого регулятивним 

правовідношенням. У речових відносинах суть коментованого способу захисту 

проявляється у визнанні суб’єктивного речового права, тобто визнання 

попереднього правового становища. 

Суб’єктивне право на одержання у власність інвестиційного об’єкта 

будівництва реалізується шляхом укладення та виконання інвестиційного 

договору. Відновлення становища у сфері інвестиційних відносин залежить від 

змісту порушених правомочностей. Якщо порушення зумовлено невиконанням 

або неналежним виконанням договірного зобов’язання, застосовуються засоби 

захисту зобов’язального характеру, що мають на меті відновлення становища, 

яке планували сторони, укладаючи договір. У разі порушення майнового 

речового права відновлення полягає у поверненні до правового стану, який 

існував до порушення. 

Особливість інвестиційних відносин у будівництві зумовлена тим, що 

виникаючи на підставі договору і маючи зобов’язальну природу, вони 

трансформуються в речові, об’єктом яких є інвестиційний об’єкт будівництва. 

Тому, не виключається поєднання зобов’язальних та речових способів захисту, 

акцентованих на відновленні становища, що існувало до порушення. 

У відновлювальному охоронному правовідношенні на порушника 

покладено обов’язок, окрім припинення протиправної поведінки, вчинити дії, 

спрямовані на відновлення порушеного права. Зміст відновлення, як способу 

захисту, залежатиме від характеру регулятивного правовідношення, яке 

порушено. В зобов’язальних відносинах відновлення становища, що існувало до 

порушення, полягає у виконанні обов’язку, який є елементом змісту 

регулятивного правовідношення. 
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Підставою виникнення охоронного правовідношення є порушення 

договірного обов’язку учасником інвестиційних відносин. Подібною є ситуація 

у речових правовідносинах, об’єктом яких є право власності на інвестиційний 

проєкт. Зміст правовідновлювального охоронного правовідношення полягає у 

праві учасника інвестиційного процесу, вимагати відновлення суб’єктивного 

права. 

Підставою виникнення права на відновлення становища, яке існувало до 

порушення, є невиконання обов’язку, передбаченого регулятивним 

правовідношенням. Відновлення становища, яке існувало до порушення, є 

актуальним способом захисту як для зобов’язальних, так і речових відносин. 

Коментований спосіб захисту близький за своєю природою до 

примусового виконання обов’язку в натурі. Однак не тотожний йому, оскільки 

суть відновлення полягає у тому, що порушник повинен виконати обов’язок, 

який був елементом змісту регулятивного правовідношення. 

Це відповідає обґрунтованій В. Д. Андрійцьом класифікації способів 

захисту за критерієм конкретно цільової спрямованості, а саме – відновлювальні, 

які спрямовані на відновлення порушених прав [4, с. 3]. 

Здійснюючи право на захист, учасник інвестиційної діяльності реалізує 

суб’єктивне цивільне право, яке було змістом регулятивного правовідношення. 

У такий спосіб захист полягає у вимозі до боржника вчинити дії, які були 

обов’язком порушника у регулятивному правовідношенні. Від характеру 

порушення і правової природи інвестиційних відносин (речові чи зобов’язальні), 

що виникли між сторонами, залежить зміст дій, які повинен вчинити порушник 

для відновлення становища, що існувало до порушення. 

В інвестиційній сфері будівництва зобов’язальні обов’язки сторін 

безпосередньо пов’язані з досягненням інвестиційної мети – набуття речових 

прав на об’єкт інвестиційної діяльності. Порушення окремих правомочностей 

суб’єктів відносин має вплив на досягнення остаточного результату. 

Однак обов’язки учасників інвестиційних відносин мають різну цільову 

спрямованість. Якщо інвестор прямо заінтересований в набутті у власність 
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об’єкта будівництва або його частини, то забудовник (виконавець) має на меті 

отримати дохід (прибуток) у разі належного виконання договірних обов’язків. 

Тому в інвестиційній сфері будівництва тісно переплітаються окремі обов’язки 

сторін, складаючи зміст стратегічної мети – введення в експлуатацію основних 

фондів та виробничих потужностей. З цим пов’язано застосування 

відновлювальних способів захисту. 

У межах охоронного правовідношення можуть застосовуватися 

зобов’язально-правові та речово-правові способи захисту відновлювального 

характеру. Останнє залежить від виду конкретного суб’єктивного цивільного 

права, яке порушено. Усунення порушення дає змогу уповноваженому суб’єкту 

інвестиційної діяльності відновити можливість реалізації суб’єктивного 

цивільного права. При цьому відновлення речових прав безпосередньо 

пов’язується з їх визнанням. 

Прикладом є справа, яка була предметом розгляду ВС [199]. Судами 

встановлено, що 07.06.2004 між ТОВ «Енергополіс» і Підприємством «ЦСТРІ м. 

Києва» укладено інвестиційний договір про інвестування у нежитлове 

будівництво, за умовами якого Підприємство «ЦСТРІ м. Києва» зобов’язується 

своїми силами та засобами, за власний рахунок і за рахунок залучених від ТОВ 

«Енергополіс» коштів реконструювати об’єкт інвестування – спальний корпус № 

2 санаторію «Квітка полонини», розташованого за адресою: Закарпатська 

область, Свалявський район, село Солочин. Остаточну ціну реконструкції 

визначають після її закінчення шляхом розрахунку фактичної її вартості. 

Фінансування інвестування ТОВ «Енергополіс» проводилося частково, етапами, 

суми за наступними етапами погоджувалися додатково, у разі необхідності 

розмір фінансування міг бути збільшеним. 

Згідно з підп. 3.1.5 п. 3.1. інвестиційного договору ТОВ «Енергополіс» має 

право після закінчення інвестування отримати у власність частку загальної площі 

санаторію, пропорційну його частці в інвестуванні за цим договором. За змістом 

підп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 п. 4.3 інвестиційного договору підприємство «ЦСТРІ 

м. Києва» зобов’язалося після закінчення спорудження санаторію «визначити 
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частку ТОВ «Енергополіс» у реконструкції санаторію пропорційно загальним 

фактичним витратам на фінансування реконструкції, визначити загальну площу 

кімнат санаторію, яка відповідає частці фінансування ТОВ «Енергополіс» у 

загальному обсязі інвестування. Передати у власність ТОВ «Енергополіс» ці 

площі протягом 30 днів з дати введення санаторію в експлуатацію і надати усі 

необхідні документи на зазначені площі, а також сприяти йому в оформленні 

права власності на ці площі. 

Суд першої інстанції встановив, що згідно з актом державної приймальної 

комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта від 

20.06.2007 об’єкт нерухомості спальний корпус В загальною площею 2 399,3 м2, 

розташований у будинку 1а санаторію «Квітка Полонини» прийнято в 

експлуатацію. 

Крім цього, встановлено, що 01.03.2013 створено та зареєстровано шляхом 

виділу із Підприємства «ЦСТРІ м. Києва» ТОВ «Центр Квітка», якому згідно з 

розподільчим балансом від 22.02.2013, передано об’єкт нерухомого майна – 

спальний корпус В загальною площею 2 399,3 м2 № 2 в будинку 1а санаторію 

«Квітка Полонини». Державний реєстратор Реєстраційної служби Свалявського 

районного управління юстиції Закарпатської області вирішив зареєструвати за 

ТОВ «Центр Квітка» право власності на зазначене майно. 

У листопаді 2011 р. ТОВ «Енергополіс» звернулося до Господарського 

суду Закарпатської області з позовом до Підприємства «ЦСТРІ м. Києва» про 

визнання відчуження спального корпусу В у будинку 1а протиправним і 

здійсненим без згоди позивача, а також до ТОВ «Центр Квітка» про визнання 

права власності за ТОВ «Енергополіс» на частку в розмірі 5 295/10 000 спального 

корпусу В загальною площею 2 399,3 м2, розташованого за цією адресою. 

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що спірний об’єкт – спальний корпус, 

створено у результаті виконання сторонами спільної діяльності згідно з 

інвестиційним договором від 07.05.2004, укладеним між ТОВ «Енергополіс» і 

Підприємства «ЦСТРІ м. Києва», і створений об’єкт став спільною частковою 

власністю учасників такої спільної діяльності. 
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Отже, на думку позивача, оскільки він є співвласником об’єкта 

інвестування, відчуження такого майна мало відбуватися винятково за згодою 

співвласника – позивача, який відповідної згоди не давав. При цьому, оскільки 

відповідачами частки позивача у спільному майні (об’єкт інвестування) 

визначено не було, хоча позивач виконав усі умови договору про спільну 

діяльність і є титульним володільцем предмета договору, порушене право 

позивача підлягає захисту шляхом визнання розміру частки у праві спільної 

часткової власності на об’єкт інвестування. Крім того, позивач подав клопотання 

про визнання пропущеної з поважних причин позовної давності на підставі ч. 5 

ст. 207 ЦК України, наголошуючи на тривалому розгляді спору між 

Підприємства «ЦСТРІ м. Києва» і генеральним підрядником, а отже і на 

неможливості визначити балансову вартість новоствореного об’єкта інвестицій і 

можливості виділення частки сторін інвестиційного договору. 

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції, 

що інвестиційний договір від 07.05.2004 не містить істотних умов договору про 

спільну діяльність, визначених у гл. 77 Цивільного кодексу України (ст. 1130–

1134), оскільки сторони не передбачили координацію спільних дій учасників та 

порядку ведення спільних справ, спірного нерухомого майна для ведення 

спільної діяльності виділено не було, умови покриття витрат і збитків учасників 

договору не узгоджено. ТОВ «Енергополіс» і Підприємство «ЦСТРІ м. Києва» 

як сторони договору не здійснювали податкового обліку результатів спільної 

діяльності. 

Статтею 1138 ЦК України встановлено, що за договором про спільну 

діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення 

юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. 

Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників 

(проте товариство) або без об’єднання вкладів учасників. 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено загальні 

правові, економічні та спеціальні умови інвестиційної діяльності на території 

України. Закон спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і 
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майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також 

на ефективне інвестування економіки України, ст. 7 названого Закону визначено 

права суб’єктів інвестиційної діяльності та зазначено, що всі суб’єкти 

інвестиційної діяльності незалежно від форми власності та господарювання 

мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не 

передбачено законодавчими актами України. Розміщення інвестицій у будь-яких 

об’єктах, окрім тих, інвестування в які заборонено або обмежено 

законодавством, визнано невід’ємним правом інвестора і охороняється законом. 

Частиною 5 ст. 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачено, що 

інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об’єктами та 

результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на 

території України, відповідно до законодавчих актів України. 

Суди першої та апеляційної інстанції, посилаючись на положення статей 

1130 1134 ЦК України, дійшли помилкового висновку, що інвестиційний договір 

від 07.05.2004 не містить істотних умов договору про спільну діяльність, не 

установили правової природи спірних правовідносин та підстав їх виникнення, 

не з’ясували наявності підстав для застосування до спірних правовідносин 

положень Закону України «Про інвестиційну діяльність», а отже, не з’ясували і 

питання правового статусу позивача у спірних правовідносинах, а також 

правомірності його вимог про визнання права на частку новоствореного згідно з 

інвестиційним договором нерухомого майна за рахунок залучених інвестицій 

позивача. 

Отже, відновлення становища, що існувало до порушення, 

переломлюючись крізь призму зобов’язальних відносин, перебуває у 

взаємозв’язку з визнанням права. Усунення правопорушення дає змогу 

управненій особі відновити здійснення суб’єктивного цивільного права. 

Правові засоби відновлення застосовують залежно від характеру та об’єкта 

правопорушення в інвестиційних відносинах. Вони можуть поєднуватися з 

іншими способами захисту цивільних прав та інтересів. Суть коментованого 
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способу захисту полягає у виконанні примусово або добровільно порушеного 

обов’язку боржника в регулятивному правовідношенні. 

Відновлення становища, що існувало до порушення права, не можна 

вважати мірою цивільної відповідальності. Однак деякі функції, властиві 

цивільно-правовій відповідальності, цей спосіб захисту забезпечує. Серед інших 

варто виокремити стимулюючу функцію, яка спонукає порушника до 

припинення порушення та виконання невиконаного або неналежно виконаного 

обов’язку. 

Відмінність відновлення становища, що існувало до порушення 

суб’єктивного інвестиційного права, від мір цивільної відповідальності 

проявляється в тому, що відповідно до останніх на порушника покладається 

додатковий до вже існуючого обов’язок. А суть відновлення становища 

зводиться до виконання обов’язку, який становить зміст регулятивного 

правовідношення і є видом юридичної відповідальності. Зокрема, на це звертав 

увагу В. Тархов, формулюючи загальне поняття юридичної відповідальності, 

незалежно від її особливостей у різних галузях права як врегульований правом 

обов’язок дати звіт у своїх діях [356, с. 11]. 

Для застосування коментованого способу захисту достатньо наявності 

правопорушення, яке впливає на обсяг суб’єктивних цивільних прав кредитора – 

учасника інвестиційної діяльності. При цьому, не обов’язково, щоб 

правопорушення мало наслідком збитки. Хоча відновлення становища, яке 

існувало до порушення, може поєднуватися з іншими способами захисту, в тому 

числі з відшкодуванням збитків. 

Це відповідає позиції, що спосіб захисту цивільних прав та інтересів 

встановлений актом цивільного законодавства або договором порядок 

забезпечення відновлення (визнання) порушеного права і вплив на порушника з 

метою відшкодування порушеної майнової і немайнової сфери [157, с. 266]. 

Відновлення становища, що існувало до порушення суб’єктивних 

інвестиційних прав, зводиться фактично до виконання в натурі невиконаного або 

неналежно виконаного обов’язку під загрозою застосування інших засобів 
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цивільно-правової відповідальності. Специфіка інвестиційних відносин у 

будівництві полягає в тому, що виконання обов’язку зобов’язаним суб’єктом 

надає можливість реалізації суб’єктивного цивільного права уповноваженим 

учасником інвестиційного процесу, зокрема інвестору. Особливості 

застосування коментованого способу захисту залежать від характеру 

правопорушення і природи регулятивного правовідношення, яке порушено. 

Унаслідок порушення виникає охоронне правовідношення, зміст якого 

становить право кредитора вимагати відновлення становища, яке існувало до 

порушення, та обов’язок порушника виконати вимогу учасника інвестиційної 

діяльності в будівництві, право якого порушено. Зазначений обов’язок не має 

характеру регулятивного. 

Мета виконання обов’язку з відновлення становища, що існувало до 

порушення – забезпечити досягнення інвестиційних цілей, яких переслідують 

учасники інвестиційної діяльності. Тому перелік протиправних дій, які 

порушують суб’єктивне інвестиційне право, може бути різний і залежатиме від 

характеру порушення. Дії, що становлять зміст обов’язку порушника в 

охоронному правовідношенні, спрямовані на відновлення становища, що 

існувало до порушення, а саме реалізації суб’єктивного права. Останнє може 

виражатися у різноманітних правомочностях суб’єкта інвестиційної діяльності, 

встановлених інвестиційним договором та спеціальним законодавством. 

Зазначені правомочності можуть складати зміст суб’єктивного цивільного 

права в інвестиційних речових та зобов’язальних відносинах. Відновлення 

становища, яке існувало до порушення, може мати місце не лише у приватних 

відносинах, але й у разі порушення суб’єктивних цивільних прав учасника 

інвестиційних відносин унаслідок дій, бездіяльності або рішень суб’єктами 

адміністративно-владної діяльності. Суб’єктивне інвестиційне право може бути 

елементом широкого спектру приватних і публічних відносин, які 

опосередковують інвестиційний процес у будівництві. Цим пояснюється широкі 

можливості застосування коментованого способу захисту в інвестиційній сфері 

будівництва як самостійно, так і в поєднанні з іншими засобами захисту. 
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Відшкодування збитків (моральної шкоди) та сплата штрафних санкцій 

як спосіб захисту в інвестиційній сфері будівництва. Одним із правових 

наслідків правопорушення в інвестиційній сфері будівництва є обов’язок 

порушника зазнати цивільно-правової відповідальності у вигляді покладання на 

нього обов’язку відшкодувати збитки. При цьому сторони в інвестиційному 

договорі можуть встановити величину збитків у наперед визначеному розмірі. 

У науковій літературі зазначено, що збитками є грошове вираження 

втрачених, додатково витрачених або недоотриманих майнових благ особою 

внаслідок порушення відповідного цивільного права іншою особою, зокрема, 

стороною договірного зобов’язання, які підлягають відшкодуванню [177, с. 5]. 

Для відшкодування збитків необхідна наявність передбачених законом 

підстав. До них належать власне збитки у вигляді втрат, витрат, які понесла особа 

та упущена вигода, тобто доходи, які б вона отримала у разі належного 

виконання зобов’язання контрагентом. Окрім збитків, до передумов цивільної 

відповідальності належать протиправна поведінка, причинний зв’язок між 

протиправною поведінкою та збитками і вина. 

Категорія збитків знайшла своє визначення у ст. 22 ЦК України, згідно з 

якою збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 

відновлення свого порушеного права (реальні збитки), а також, які б могла 

реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене 

(упущена вигода). 

У коментованій статті наголошено, що метою відшкодування збитків є 

відновлення становища кредитора, тобто особи, права якої порушено. 

Законодавець вводить до складу дефініції збитків категорію реальні збитки та 

упущену вигоду. В інвестиційних відносинах ідеться про компенсацію грошових 

витрат. Розмір останніх визначатиметься залежно від характеру суб’єктивного 

цивільного права, яке порушено. 
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Компенсаційні механізми притаманні винятково цивільно-правовим 

способам захисту. Цивільно-правові механізми захисту абсолютних цивільних 

прав сприяють реальному усуненню порушення права, мають компенсаційну 

функцію, оскільки спрямовані на відшкодування завданих збитків, стягнення 

інших видів компенсації [384, с. 13]. 

Аналіз законодавства свідчить, що до збитків застосовують принцип 

повної відповідальності. Під витратами, втратами потрібно розуміти негативні 

майнові наслідки для учасника інвестиційної діяльності у вигляді платежів, які 

не передбачені інвестиційним договором, сплата штрафних санкцій іншим 

контрагентам тощо. 

Під упущеною вигодою розуміють дохід, на який розраховував учасник 

інвестиційної діяльності, укладаючи договір. Найчастіше такий вид збитків 

стосується компенсації збитків забудовником, виконавцем субпідрядних робіт, 

інвесторам ФОН. Розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання, 

розраховує і доводить особа, якій вони були завдані [376, с. 388]. 

У ГК України містяться дещо інші підходи до визначення поняття збитків. 

Зокрема, у ч. 2 ст. 224 ГК України передбачено, що під збитками розуміють 

витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а 

також неодержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі 

належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення 

господарської діяльності іншою стороною. У наведеному положенні 

законодавець використовує замість терміна упущена вигода категорію 

«неодержані доходи». Аналіз змісту цього поняття дає змогу дійти висновку, що 

вона тотожна з категорією «упущена вигода», яка міститься в ЦК України. 

Водночас, доцільно уніфікувати такого роду подібні терміни в цивільному та 

господарському законодавстві [299, с. 217]. 

Відшкодування збитків має на меті відновлення становища, яке існувало 

до порушення. На практиці реальні втрати доволі просто визначити. Складніша 

ситуація з компенсацією упущеної вигоди. Особливості також пов’язані зі 

специфікою інвестиційних відносин у будівництві. Учасники інвестиційного 
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процесу мають різні інвестиційні цілі. Інвестор залежно від форми здійснення 

інвестицій переслідує мету отримати у власність будівельний об’єкт або 

прибуток від операцій з нерухомістю. В першому випадку упущеної вигоди як 

такої може не бути, якщо будівельний об’єкт набувається для особистого 

користування, наприклад, житло. У разі прострочення введення в експлуатацію 

виробничих потужностей або об’єктів соціально-господарського призначення 

(готелі, торговельні комплекси тощо) можуть виникати збитки у вигляді 

упущеної вигоди. 

Реальні втрати та упущена вигода можуть існувати у разі порушення 

цивільних прав інших учасників інвестиційних відносин: забудовників, 

субпідрядників. Це пов’язано зі сплатою ними штрафних санкцій контрагентам 

за іншими договорами, невиконання обов’язків за якими є в причинному зв’язку 

з порушенням своїх зобов’язань стороною інвестиційного договору, з якою 

перебував у договірних відносинах учасник інвестиційної діяльності. 

Поняттям збитків, визначеним у ст. 22 ЦК України, охоплено втрати, 

пов’язані зі знищенням, пошкодженням майна. В інвестиційній сфері 

будівництва це стосується інвестиційного проєкту, яким є будівельний об’єкт. 

Невиконання або неналежне виконанням стороною інвестиційного договору 

своїх обов’язків може привести до пошкодження або знищення будівельного 

об’єкта. 

Метою є відновлення порушеного права або в разі неможливості його 

відновлення – компенсація завданих правопорушенням збитків та моральної 

шкоди. Водночас поняття збитків в інвестиційній сфері будівництва має 

особливості застосування. 

Зокрема, це стосується дефініції втрат, під якими в ст. 22 ЦК України 

розуміється втрата або пошкодження майна. Зазначені негативні майнові 

наслідки характерні для знищення або пошкодження речі як об’єкта цивільних 

правовідносин. Такого роду порушення, безумовно, зменшує майновий актив 

учасника інвестиційних відносин – управненої особи. 



341 
 

Під знищенням або пошкодженням майна потрібно розуміти повну або 

часткову втрату його якісних властивостей або можливості використання в 

натурі внаслідок неправомірних дій боржника (порушника). Вартість 

пошкодженого або знищеного майна становить розмір відшкодовуваних збитків. 

Таким майном, в інвестиційних відносинах будівництва є будівельний 

об’єкт, передбачений інвестиційним проєктом або об’єкт незавершеного 

будівництва. До завершення будівництва і прийняття будівельного об’єкта в 

експлуатацію він перебуває у володінні забудовника (підрядника), який виконує 

передбачені проєктом будівельні роботи. Пошкодити або знищити об’єкт 

будівництва учасники договірних інвестиційних відносин невиконанням або 

неналежним виконанням своїх договірних обов’язків не можуть. Якщо такі 

наслідки наявні, в результаті протиправних дій інших осіб, останні повинні 

відшкодувати шкоду в межах деліктних відносин. 

До збитків в інвестиційних відносинах належать витрати, які понесла 

управнена сторона внаслідок порушення її суб’єктивних цивільних прав. До них 

належать штрафні санкції, сплачені третім особам, додатково витрачені 

матеріали, грошові кошти. Такі витрати мають грошовий вираз і полягають у 

негативних майнових наслідках для управненого учасника інвестиційної 

діяльності. 

Проте варто звернути увагу на особисте немайнове право юридичної 

особи, яке за своїми ознаками може набувати економічного змісту – виражатися 

у майновому еквіваленті. Ідеться про право на недоторканість ділової репутації, 

тобто вартісне вираження ділової репутації, яке прийнято називати гудвіл [181, 

с. 122]. 

Як зазначалося, інвестиційний процес у будівництві характеризується 

тривалістю в часі. Тому до збитків необхідно зараховувати відсотки за 

користування коштами у разі невиконання контрагентом інвестиційних 

зобов’язань. Про це свідчить справа, яка була предметом розгляду ВС [195]. 

У січні 2017 р. Особа_1 звернувся до суду з позовом до товариства з 

обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Глобал Капітал» (далі – 
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ТОВ «ФК «Глобал Капітал»), підприємства «Вертикаль» Благодійного фонду 

«Дзвін Надії», в якому просив стягнути солідарно з відповідачів безпідставно 

набуті кошти у сумі 1 270 443 грн 23 коп. та відсотки за користування грошовими 

коштами у сумі 1 326 897 грн 64 коп. 

Позов мотивовано тим, що 03.08.2007 між ним та ТОВ «ФК «Глобал 

Капітал» укладено договір про участь у ФФБ (далі – ФФБ), в якому не зазначено 

поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування або загальної вартості. 

Зазначивши, що на виконання цього договору він у повному обсязі сплатив ТОВ 

«ФК «Глобал Капітал» загальну вартість замовлення з будівництва житлового 

будинку в сумі 5 125 552 грн і винагороду за управління майном у сумі 135 782 

грн, та набув право власності на будинок Адреса_1 загальною площею 525, 3 м2. 

Аналіз матеріалів справи свідчить, що згідно зі ст. 14 Закону України «Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю» передбачено перелік обов’язкових умов договору про 

участь у ФФБ, до яких не належить поточна ціна вимірної одиниці об’єкта 

інвестування або його загальна вартість. 

Суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що 

незазначення у договорі про участь у ФФБ та Правилах ФФБ поточної вартості 

вимірної одиниці або загальної вартості об’єктів інвестування не суперечить 

нормам Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління 

майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». 

Судами встановлено, що 27.01.2014 забудовник та позивач підписали акт 

прийому-передачі індивідуального будинку Адреса_1, а 28.04.2014 забудовник 

отримав свідоцтво про право власності на індивідуальний будинок Особа_1 за 

Адресою_1, копію якого передано ТОВ «ФК «Глобал Капітал». 

ТОВ «ФК «Глобал Капітал» є фінансовою установою (управителем ФФБ), 

що здійснює виключний вид діяльності зі залученням коштів установника 

управління об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю на 

підставі відповідної ліцензії. Суб’єктами системи фінансово-кредитних 

механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з 
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нерухомістю є, зокрема, довірителі, управителі, забудовники. Взаємовідносини 

між суб’єктами ФФБ регулюються договорами про участь у ФФБ між 

управителем та довірителем, а також договорами про спорудження об’єкта 

будівництва між управителем та забудовником. 

Згідно з абз. 31 ст. 2 вищевказаного закону вартість будівництва – це 

погоджена управителем і забудовником в договорі ціна будівництва об’єктів 

інвестування. У процесі будівництва вартість об’єктів інвестування може бути 

скоригована шляхом встановлення забудовником ціни вимірної одиниці об’єкта 

інвестування. 

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачає право довірителя 

вимагати від управителя дострокового розірвання договору та виплати йому 

коштів у разі неналежного виконання управителем своїх обов’язків або 

обов’язків щодо контролю за забудовником. Проте судами встановлено, що після 

кожного внесення позивачем до ФФБ коштів визначалася загальна кількість 

закріплених за заявником квадратних метрів, що давало можливість останньому 

встановити середню вартість м2 об’єкта інвестування на кожну дату внесення 

платежу. Позивач власноручно підписав 15.01.2009 звіряння взаємних 

розрахунків, у якому підтвердив, що ним передано в управління товариству 

грошову суму, у розмірі 4 764 318 грн 44 коп. та сплачена сума винагороди у сумі 

135 842 грн 62 коп. Окрім цього, 13.04.2009 Особа_1 підписав із забудовником 

Акт прийому-передачі індивідуального будинку котеджного типу, в якому 

зазначено відсутність у позивача претензій до забудовника. 

Оскільки Особа_1 не привів жодних аргументів відносно того, як, на його 

думку, ТОВ «ФК «Глобал Капітал» порушив його права споживача фінансової 

послуги за договором про участь у ФФБ та не представив жодних доказів з цього 

приводу, суди дійшли обґрунтованого висновку, що вимоги позивача про 

стягнення безпідставно набутих коштів не підлягають задоволенню. 
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Для відшкодування збитків необхідна наявність протиправної поведінки. 

Під останньою потрібно розуміти дії (бездіяльність), які порушують положення 

цивільного законодавства та/або умови договору. 

Вчиняючи дії, які порушують суб’єктивні цивільні права та інтереси 

учасників інвестиційної діяльності, боржник в договірних відносинах не виконує 

свого обов’язку щодо належного виконання договірних зобов’язань. У такому 

випадку йдеться про умови, які становлять зміст інвестиційного договору. 

Протиправною поведінкою буде також порушення імперативних приписів 

інвестиційного законодавства. 

Бездіяльність трактується як протиправна, якщо на суб’єкта покладено 

передбачений законом або договором обов’язок вчиняти певні дії і є можливість 

їх здійснення. Суб’єктивний цивільний обов’язок кореспондується 

суб’єктивному цивільному праву управненого учасника інвестиційної 

діяльності. Разом вони становлять зміст регулятивного правовідношення, яке 

виникає на підставі конкретного юридичного факту. Невиконання обов’язку 

зобов’язаною особою за відсутності обставин, які об’єктивно перешкоджають 

його здійсненню, буде формою протиправної поведінки. 

Поряд із протиправною поведінкою умовою покладення цивільної 

відповідальності на порушника у вигляді збитків є наявність причинного зв’язку 

між протиправною поведінкою та збитками. Причинний зв’язок є об’єктивною 

умовою в сукупності з іншими підставами відповідальності. 

Шляхом установлення причинного зв’язку між протиправною поведінкою 

та збитками можна визначити суб’єкта цивільної відповідальності. За допомогою 

причинного зв’язку визначається обсяг збитків – реальні збитки та упущена 

вигоду. 

Як правило, встановлення причинного зв’язку зі збитками у вигляді 

реальних втрат, витрат кредитора, яких він поніс, не є складним в інвестиційній 

сфері будівництва. Більш проблемним є встановлення причинного зв’язку з 

упущеною вигодою, розмір якої визначають приблизно, оскільки до кінця 

невідомі чинники, які можуть вплинути на їх розмір. 



345 
 

Реальний, передбачуваний та очікуваний характер майнового приросту в 

поєднанні з вказівкою на вірогідність його отримання – це ті властивості, що 

дають змогу відмежовувати упущену вигоду від реальної шкоди. Оцінюючи в 

зв’язку з цим існуючу в ЦК України легальну дефініцію терміна «упущена 

вигода», можна відзначити, що поруч із названими критеріями реальності і 

вірогідності вона оперує ще однією умовою отримання доходів – за звичайних 

обставин. 

У практиці цивільного права в більшості випадків наявний 

опосередкований причинно-наслідковий зв’язок, що відповідає самій суті 

упущеної вигоди. Це такі випадки, як непоставка або невчасна поставка 

продукції, пошкодження майна, яке могло б давати прибуток, оскільки зазначені 

факти тільки спричиняють припинення розвитку відносин, а самої ж втрати 

прибутку безпосередньо не виникає. Тут наявне позбавлення можливості далі 

розвивати відносини, спрямовані на отримання доходів, між фактом яких існує 

низка причин і наслідків. А для отримання прибутку за відсутності порушення 

потрібні були б додаткові дії потерпілої сторони. 

Прикладом прямого (безпосереднього) причинно-наслідкового зв’язку є 

випадки порушення зобов’язання за договором, де особа зобов’язується 

користуватися послугами винятково другої сторони, а порушує зобов’язання 

тим, що звертається до послуг третьої особи. У цьому разі особа своїми 

протиправними діями, приводить до втраченої вигоди іншої сторони, оскільки 

повинна була звернутися до неї згідно з договором, а її дії є винятково 

необхідною причиною наслідку і сам факт звернення до третьої сторони 

спричиняє упущену вигоду [358, с. 295]. 

Підставою настання цивільно-правової відповідальності є також вина. Як 

передумова відшкодування збитків та застосування штрафних санкцій вина має 

значення для визначення розміру майнового компенсаційного обов’язку, що 

покладається на порушника. 

Категорія вини належить до суб’єктивного елементу складу 

правопорушення. Вона характеризується психічним ставленням особи до своєї 
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протиправної поведінки та її наслідків. Поняття вини як підстави настання 

цивільної відповідальності за порушення зобов’язання визначається в ч. 1 ст. 614 

ЦК України, згідно з якою особа, яка порушила зобов’язання, несе 

відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

Загалом для охоронних відносин у цивільному праві форма вини 

особливого значення немає. Правові наслідки для визначення розміру збитків 

або штрафних санкцій у вигляді неустойки залежать від умислу або 

необережності кредитора, які сприяли збільшенню розміру збитків, завданих 

порушенням зобов’язання, або невжиття заходів щодо їх зменшення (ч. 2 ст. 616 

ЦК України). 

Щодо суб’єктивного елементу складу правопорушення як підстави 

відповідальності в цивільному праві діє презумпція вини. Тобто порушник 

зобов’язання повинен доводити відсутність своєї вини як умови звільнення від 

майнової відповідальності за винятками, передбаченими законодавством. 

Аналогічного змісту положення міститься в ч. 2 ст. 218 ГК України. 

Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне 

виконання господарського зобов’язання чи порушення правил здійснення 

господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього 

заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не 

передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення несе 

господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання 

зобов’язання виявилося неможливим унаслідок дії непереборної сили, тобто 

надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської 

діяльності. 

Хоча в коментованій дефініції не використано термін «вина», але можна 

дійти висновку, що підставою звільнення суб’єкта господарської діяльності від 

відповідальності є відсутність його вини. Остання, як юридична категорія, 

безпосередньо пов’язана з терміном «протиправна поведінка». 
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Про відсутність вини свідчить наявність такої обставини, як непереборна 

сила. Непереборну силу (в договірних відносинах – форс-мажорні обставини) 

потрібно розглядати як надзвичайну і невідворотну за даних умов подію. Ця 

подія характеризується, по-перше, як зовнішня до діяльності сторін обставина 

(наприклад, явища стихійного характеру). По-друге, надзвичайність події, що 

стає непереборною силою, означає, що це не рядова, ординарна, звичайна 

обставина, яка також може спричинити певні труднощі для сторін. Тому не 

вважається непереборною силою, яка може бути підставою для звільнення від 

відповідальності особи, недодержання своїх обов’язків контрагентами 

боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, 

відсутність у боржника необхідних коштів тощо. По-третє, непереборна сила – 

це подія, яку не можна було відвернути засобами, наявними в цієї особи в 

конкретних умовах. Те, що за одних умов можна легко подолати, за інших стає 

неможливим. Також при дії непереборної сили теж, як правило, відсутня вина 

боржника [370, с. 720]. 

Наведене є актуальним для інвестиційних відносин у будівництві. У 

відносинах між учасниками інвестиційного процесу визначальною є презумпція 

вини як підстава цивільної відповідальності за порушення інвестиційного 

зобов’язання. 

Ризик є умовою відповідальності за принципом ризику, а не за принципом 

вини, що виконує основну покладену на нього функцію – локалізації завданих 

збитків. Обґрунтовано ідею про те, що випадкове знищення (пошкодження) речі, 

визначеної родовими ознаками (наприклад, будівельні матеріали замовника, 

передані підряднику), не припиняє відповідне зобов’язання неможливістю його 

виконання і не звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі (надання 

результату будівельних робіт тощо) [35, с. 13]. 

Підставою звільнення від відповідальності можуть бути лише обставини, 

які об’єктивно унеможливлюють виконання інвестиційних обов’язків. До них 

можна віднести розпорядження органів адміністративно-владної компетенції, 
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спрямовані на заборону певних видів інвестиційної діяльності, прийнятих у 

межах визначених законодавством повноважень. 

Перелічені підстави відшкодування збитків є умовами компенсації 

моральної шкоди в інвестиційних відносинах. У судовій практиці моральна 

шкода визначається як втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи 

фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи 

юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб [279]. 

На можливість відшкодування моральної шкоди за порушення 

зобов’язання вказує ст. 611 ЦК України, яка поряд із збитками передбачає 

відповідальність у вигляді компенсації моральної шкоди. 

Коментована норма є загальною. На практиці моральну шкоду 

відшкодовують у випадках, передбачених положеннями Конституції України, 

нормами цивільного законодавства або угодою сторін. Порушення договірного 

зобов’язання як підстава для відшкодування моральної шкоди проявляється у 

невиконанні інвестиційного обов’язку. Однак право на компенсацію немайнової 

шкоди має бути передбачено законом або договором. Як правило в 

інвестиційних відносинах вимога компенсації моральної (немайнової) шкоди 

поєднується з відшкодуванням майнових збитків. 

У юридичній літературі значна увага приділена оцінці глибини, тривалості 

психологічних страждань, як виникли внаслідок протиправного діяння в сфері 

захисту особистих немайнових прав людини [286, с. 113]. Однак питання 

відшкодування немайнової шкоди в інвестиційних відносинах залишається 

актуальним і малодослідженим у цей час. 

Це пов’язано з тим, що відносини в інвестиційній сфері будівництва 

виникають, як правило, на підставі договору. Натомість право на компенсацію 

моральної (немайнової) шкоди виникає переважно внаслідок делікту. Крім 

цього, аналіз ст. 23 ЦК України дає змогу підсумувати, що види моральної 

(немайнової) шкоди, які підлягають відшкодуванню, стосуються порушення 

прав фізичної особи. Тому в інвестиційній сфері будівництва підставою 
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виникнення права на компенсацію моральної шкоди є порушення переважно 

суб’єктивних цивільних прав інвесторів-фізичних осіб. 

Загалом можна визначити такі чинники, що впливають на виникнення 

охоронного правовідношення, в межах якого встановлюється розмір очікуваних 

немайнових втрат: 1) характер правопорушення; 2) суть порушених немайнових 

благ. 

Модель відшкодування моральної (немайнової) шкоди, встановлена в ст. 

23 ЦК України, орієнтована на суб’єктивну оцінку фізичних та моральних 

страждань особи. При цьому законодавство України не містить способів або 

будь-яких формул визначення розміру відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди [37, с. 126]. 

В інвестиційних відносинах беруть участь фізичні та юридичні особи, в 

тому числі органи адміністративно-розпорядчої компетенції. З цим пов’язані 

особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Душевні та психічні 

страждання фізичних осіб не можуть слугувати критерієм моральних втрат для 

юридичних осіб. 

В інвестиційній сфері будівництва критерії визначення порушення 

немайнових благ повинні узгоджуватися з їхнім змістом та розумним 

очікуванням мети участі в інвестиційних відносинах. Для юридичних осіб це 

може бути негативна ділова репутація як складова частина поняття «гудвілу», 

який охоплює немайнові активи майнового комплексу підприємства. Для 

фізичних осіб – учасників інвестиційної діяльності (інвесторів), компенсація 

моральних втрат, пов’язаних із недосягненням очікуваного інвестиційного 

результату [290, с. 63-64]. 

При розгляді справ, пов’язаних із відшкодуванням моральної шкоди, суд 

повинен забезпечити restitutio in integrum – відновлення настільки, наскільки це 

можливо, попереднього юридичного стану, який позивач мав до порушення його 

права [165, с. 63]. 

У ст. 23 ЦК України законодавець, конкретизуючи моральну (немайнову) 

шкоду, не вказує вичерпного переліку її видів Законодавчі підстави компенсації 
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моральної (немайнової) шкоди мають абстрактний характер і спрямовані на 

морально-правове оцінювання правопорушення та його негативних наслідків у 

немайновій сфері кредитора (потерпілого). 

При цьому необхідно встановити, які майнові чи немайнові блага 

порушені. Адже право на відшкодування моральної шкоди в деліктних 

відносинах виникає також у разі порушення майнових суб’єктивних прав. 

У договірних відносинах інвестиційно-господарського спрямування 

спеціальним законодавством допускається можливість відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди, зважаючи на загальні засади цивільно-правової 

відповідальності. Однією з ключових проблем є встановлення оптимального 

співвідношення між характером правопорушення та його причинно-

наслідкового впливу на негативні наслідки для немайнової сфери учасника 

інвестиційної діяльності, суб’єктивні цивільні права якого порушені. Тому для 

виникнення охоронного правовідношення, змістом якого є відшкодування 

немайнової шкоди, необхідні ті ж передумови, що і для компенсації збитків. 

Перелічені підстави цивільно-правової відповідальності застосовують для 

відшкодування інших видів майнових втрат та витрат учасника інвестиційної 

діяльності. У більшості випадків предметом відносин між ними є грошові кошти. 

У широкому розумінні підставою виникнення грошового зобов’язання є 

юридичний факт. При цьому юридичний факт може формуватися як у 

договірному, так і недоговірному порядку, носити правомірний та 

неправомірний характер [8, с. 292]. 

Порушення грошових зобов’язань в інвестиційних договірних відносинах 

наслідком має сплату процентів, інфляційних втрат і пені. Відповідно до ч. 2 ст. 

625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання 

на вимогу кредитора зобов’язаний оплатити суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти 

річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений 

договором або законом. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від 
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суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день 

прострочення виконання. 

Проценти, в тому числі проценти річних, мають однакову правову 

природу. Вони є платою за користування чужими грошовими коштами. В 

контексті відповідальності за порушення грошових зобов’язань в інвестиційній 

сфері будівництва негативними майновими наслідками потрібно вважати 

проценти за користування інвестиційними коштами у разі прострочення 

виконання зобов’язання. У ст. 232 ГК України відсотки за неправомірне 

користування чужими коштами прирівнюються до штрафних санкцій і 

поширюються на випадки невиконання або неналежно виконання зобов’язання. 

Сплата процентів за прострочення виконання грошового зобов’язання і 

пені можлива за наявності перерахованих вище підстав цивільної 

відповідальності без урахування збитків. Збитки та їх розмір не мають правового 

значення для виникнення обов’язку боржника сплатити проценти та/або пеню за 

порушення грошового зобов’язання. 

Оскільки згідно зі ст. 549 ЦК України пеня є різновидом неустойки, то 

значення для визначення розміру збитків має вид неустойки (пені). Йдеться про 

штрафну, залікову, альтернативну та виключну неустойку. Однак наявність чи 

відсутність збитків не впливає на виникнення охоронного правовідношення з 

оплати процентів та пені за порушення інвестиційного зобов’язання. При цьому 

сплата процентів за прострочення виконання грошового зобов’язання та пені 

може застосовуватися одночасно у разі порушення зобов’язання. 

Пеню як вид неустойки законодавець у ст. 549 ЦК України розглядає як 

вид забезпечення зобов’язання. Натомість, згідно зі ст. 231 ГК України 

неустойка, штраф, пеня, яку учасник господарських відносин зобов’язаний 

сплатити у разі порушення ним правил здійснення або неналежного виконання 

господарського зобов’язання належить до штрафних санкцій. Враховуючи зміст 

названої статті, пеню як штрафну санкцію можна застосовувати в публічних 

господарських відносинах та в приватних інвестиційних стосунках. Сплата 

штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання зобов’язання не 
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звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

Неустойку (штраф, пеню) поряд із видами забезпечення належного 

виконання зобов’язання потрібно розглядати як різновид штрафних санкцій за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язань, у тому числі в інвестиційній 

сфері будівництва [158, с. 9]. На те, що заходи цивільно-правової 

відповідальності, які застосовують до боржника за порушення зобов’язань, 

можуть бути віднесені до загальних або спеціальних форм відповідальності, 

наголошував свого часу О. А. Пушкін. Загальну міру відповідальності 

застосовують у випадках порушення будь-якого договірного зобов’язання, 

внаслідок чого її і розглядають як загальну форма відповідальності. До 

спеціальних форм відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язання належать стягнення неустойки (штрафу, пені), деякі інші заходи, 

наприклад, втрата завдатку [50, с. 417]. 

Отже, неустойка, штраф, пеня є штрафними санкціями в розумінні 

спеціальних форм цивільної відповідальності, які встановлені законом або 

передбачені договором. У судовій практиці склався підхід, що неустойка має 

подвійну правову природу. До настання строку виконання зобов’язання 

неустойка є способом забезпечення його належного виконання, а у разі 

невиконання – перетворюється на відповідальність, яка спрямована на 

компенсацію негативних для кредитора наслідків порушення зобов’язання 

боржником [330, с. 94]. 

Пеня є різновидом неустойки відповідно виконує ті ж самі функції. ВС у 

складі колегії суддів Касаційного господарського суду у своїй справі № 

917/194/18 зазначив, що такий вид забезпечення виконання зобов’язання як пеня 

та її розмір встановлений ч. 3 ст. 549 ЦК України, ч. 6 ст. 231 ГК України та ст. 

1, 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 

зобов’язань» [216], а право встановити в договорі розмір та порядок нарахування 

штрафу надано сторонам ч. 4 ст. 231 ГК України. Можливість одночасного 

стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських 
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зобов’язань передбачено ч. 2 ст. 231 ГК України. При цьому в інших випадках 

порушення виконання господарських зобов’язань чинне законодавство не 

встановлює для учасників господарських відносин обмежень передбачати в 

договорі можливість одночасного стягнення пені та штрафу, що узгоджується зі 

свободою договорів встановленого ст. 627 ЦК України. Тобто сторони є 

вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору 

з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших активів цивільного 

законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. За 

таких обставин, колегія суддів вважала, що одночасне стягнення з учасника 

господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, 

штрафу та пені не суперечить ст. 61 Конституції України, оскільки згідно зі ст. 

549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойка, а відповідно до ст. 230 ГК 

України – видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними 

видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності 

може застосовуватися різний набір санкцій (наведена правова позиція викладена 

у Постановах ВС від 09.02.2018 у справі № 911/2813/17, від 22.03.2018 у справі 

№ 911/1351/17, від 25.05.2018 у справі № 922/1720/17) [201]. 

Водночас у юридичній літературі наявна інша позиція, яка ґрунтується на 

логіко-юридичному тлумаченні нормативно-правових актів. Аналіз перелічених 

нормативних джерел свідчить, що вирахування в процентах пені як виду 

неустойки є єдино передбачуваним видом відповідальності за порушення 

грошових зобов’язань, та розмір якої обмежується законом і не може 

змінюватися за домовленістю сторін. Як наслідок, зроблено висновок про 

недопустимість передбачувати в договорі стягнення штрафу і пені. Системне 

тлумачення ст. 61 Конституції України свідчить, що її положення спрямовані на 

недопустимість подвійної відповідальності за одне і те саме порушення. 

Натомість це не стосується встановлення обсягу відповідальності за 

правопорушення через включення до нього одразу і пені, і штрафу, і процентів 

річних, адже це питання перебуває в іншій площині. Обсяг відповідальності та 

подвійність відповідальності – це різні правові категорії. Тому видається 
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безпідставним посилання в рішеннях судів на ст. 61 Конституції України під час 

доведення неможливості стягнення і пені, і штрафу, і процентів річних [33, с. 

271]. 

В інвестиційних відносинах будівництва, на наш погляд, можливим є 

застосування як пені, так і процентів у разі порушення грошових зобов’язань. 

Найчастіше це стосується захисту прав інвестора. Адже користування 

грошовими коштами інвестора у випадку несвоєчасного введення 

інвестиційного проекту в дію, або взагалі невиконання своїх зобов’язань 

забудовником (підрядником) є правопорушенням. Право на застосування 

перелічених санкцій може мати і виконавець будівельних підрядних робіт у разі 

несвоєчасного здійснення обов’язку оплати з боку інвестора. 

Спеціальні форми цивільно-правової відповідальності у вигляді сплати 

неустойки (штрафу, пені), стягнення процентів річних, інфляційних витрат 

застосовують лише у випадках, спеціально передбачених договором або 

законом. Спеціальні форми цивільно-правової відповідальності застосовують 

винятково у разі порушення прав кредитора у зобов’язанні. Для покладення на 

боржника цивільно-правової відповідальності у вигляді штрафних санкцій, на 

відміну від збитків, достатньо є наявність лише двох умов: протиправної 

поведінки та вини боржника [67, с. 503]. 

Стягнення штрафних санкцій є значно простішим за відшкодування 

збитків. На відміну від збитків розмір неустойки (штрафу, пені), інфляційних 

витрат, процентів наперед визначений у законі або договорі. Цим пояснюється 

відносна простота застосування штрафних санкцій порівняно зі збитками. 

Водночас не можна вважати, що штрафні санкції не мають зв’язку з 

відшкодуванням збитків. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням 

суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, 

які мають істотне значення. Це не виключає домовленості сторін про зменшення 

розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім 

випадків, передбачених законом. 
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Прикладом є справа, яку розглядала Велика Палата ВС [183]. Суть спору 

полягала в наступному. 

26.11.2012 позивач – Особа_1 звернулася з позовом до ПАТ «АКБ «Київ» 

і ТОВ «Сузір’я», в якому просив суд визнати недійсними договори про участь у 

ФФБ та стягнути солідарно з ПАТ «АКБ «Київ» і ТОВ «Сузір’я» на користь 

позивача 700 341,18 грн – вартість об’єкта інвестування; 18 965, 63 грн 

інфляційних втрат, 80 162, 83 грн – три проценти річних, і 10 000 грн 

відшкодування завданої моральної шкоди. 

Позовні вимоги позивач мотивував такими обставинами. Між позивачем 

та ПАТ «АКБ «Київ» 22.01.2008 були укладені договори про участь у ФФБ, 

згідно з якими за позивачем закріплювалися квартири Адреса_1 в під’їздах № 1 

і № 2 секції 6 (далі об’єкти інвестування). Загальна вартість об’єктів інвестування 

на момент підписання договорів становила 191 222,29 грн за кожен. Введення 

об’єктів інвестування в експлуатацію було заплановано на червень 2008 р. 

Відповідно до договору про організацію спорудження об’єкта будівництва 

від 20.04.2007 забудовником є ТОВ «Сузір’я» (далі забудовник). Оскільки 

об’єкти інвестування не були здані в експлуатацію до дати, визначеної в 

договорах, позивач звернувся зі заявою до ПАТ «АКБ «Київ» про вихід з ФФБ, 

розірвання договору і повернення коштів. 

Своїм рішенням 15.04.2013 Ужгородський міськрайонний суд 

Закарпатської області задовольнив частково позов, стягнувши солідарно з ПАТ 

«АКБ «Київ» і ТОВ «Сузір’я» на користь позивача 489 173, 30 грн, що становить 

загальну вартість закріплених вимірних одиниць об’єктів інвестування, 

інфляційні витрати у розмірі 118 017,95 грн, три проценти річних у сумі 56 690,49 

грн, 2 000, 00 грн відшкодування моральної шкоди. 

11.11.2014 Апеляційний суд Закарпатської області рішення суду першої 

інстанції скасував і ухвалив нове – про часткове задоволення позовних вимог, 

яким стягнув з ПАТ «АКБ «Київ» на користь позивача вартість вимірних 

одиниць об’єктів інвестування у розмірі 489 173,00 грн, інфляційні втрати у 
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розмірі 118 017,95 грн і три проценти річних у сумі 56 690,49 грн. В іншій частині 

позовних вимог – відмовив. 

Вищий спеціалізований суд України розгляду цивільних і кримінальних 

справ постановив ухвалу, якою рішення судів першої та апеляційної інстанцій 

скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції. 

У вересні 2015 позивач подав до суду першої інстанції заяву про залучення 

як співвідповідачів ФФБ та ПАТ АБ «Укргазбанк», а також про стягнення 

солідарно з ПАТ «АКБ «Київ», ТОВ «Сузір’я», ПАТ АБ «Укргазбанк» і Фонду 

на користь позивача загальну вартість закріплених вимірних одиниць об’єктів 

інвестування у сумі 604 109,08 грн, три проценти річних у сумі 97 298,58 грн, а 

також 10 000 грн про відшкодування моральної шкоди. 

11.05.2016 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області 

ухвалив рішення, яким позов задовольнив частково: стягнув солідарно з ПАТ 

«АКБ «Київ» і ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь позивача загальну вартість 

закріплених вимірних одиниць об’єктів інвестування у сумі 469 173,30 грн, 

стягнув солідарно з ПАТ «АКБ «Київ» і ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь 

позивача інфляційні втрати у розмірі 604 109,08 грн процентів річних у сумі 97 

298,58 грн; стягнув солідарно з ПАТ «АКБ «Київ» і ПАТ АБ «Укргазбанк» на 

користь позивача 10 000 грн відшкодування моральної шкоди; у задоволенні 

іншої частини вимог відмовив. 

Апеляційний суд Закарпатської області рішення суду першої інстанції 

скасував і ухвалив нове, про часткове задоволення позовних вимог: стягнув з 

ПАТ «АКБ «Київ» на користь позивача вартість вимірних одиниць об’єктів 

інвестування у розмірі 489 173,00 грн, інфляційні втрати у розмірі 604 109,08 грн, 

і три проценти річних у сумі 57 298,08 грн ; в іншій частині позовних вимог – 

відмовив. 26.09.2014 Господарський суд Закарпатської області ухвалив рішення, 

яким позов прокурора Голосіївського району м. Києва в інтересах держави в 

особі Міністерства фінансів України, ПАТ «АКБ «Київ» до ТОВ «Сузір’я» про 

зобов’язання повернути кошти задовольнив частково та зобов’язав ТОВ 

«Сузір’я» перерахувати на рахунок ПАТ «АКБ «Київ» 1 217 629,80 грн. 
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Суди вважали, що правовідносини, які виникли з позивачем, регулює 

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю» у редакції, чинній на момент 

укладення та розірвання договорів. 

Судами встановлено, що згідно з п. 5.4.1 Правил ФФБ довіритель (позивач) 

має право за власною ініціативою до дати підписання державною комісією акта 

введення об’єкта будівництва в експлуатацію достроково припиняти управління 

коштами, відмовитися від участі в ФФБ та отримати від ФФБ суму коштів, 

керуючись вимірною одиницею цього об’єкта інвестування, встановленою 

забудовником на день подання заяви про вихід з ФФБ. З огляду на викладене 

Велика Палата ВС погодилася з висновками судів, що позивач має підстави 

вимагати повернення йому загальної вартості закріплених вимірних одиниць 

об’єктів інвестування. Повернення коштів довірителю ФФБ не може відбуватися 

за рахунок іншого майна ФФБ або власного майна банку. 

Матеріалами справи встановлено, що 11.02.2015 Кабінет Міністрів 

України прийняв постанову № 61, якою встановив, що держава в особі ПАТ АБ 

«Укргазбанк» бере участь у виведенні ПАТ «АКБ «Київ» з ринку шляхом 

придбання його активів і зобов’язань у разі віднесення Національним банком 

України ПАТ «АКБ «Київ» до категорії неплатоспроможних. 

Судами встановлено, що 19.06.2015 ПАТ «АКБ «Київ» уклав з ПАТ АБ 

«Укргазбанк» договір про передачу приймаючому банку активів і зобов’язань 

неплатоспроможному банку. Цей договір спрямований на виведення ПАТ «АКБ 

«Київ» з ринку з подальшою ліквідацію. 

Частина 5 ст. 50 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

встановлює, що кошти на рахунку ФФБ або майно ФОН, в тому числі кошти на 

його рахунку, що перебувають в управлінні банку не залучають до ліквідаційної 

маси банку. Розпорядження активами відбувається відповідно до Законів 

України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним 
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боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». 

Відповідно до положень названого Закону у разі ліквідації управителя 

ФФБ, кошти на рахунку ФФБ не долучають до ліквідаційної маси управителя, а 

спрямовуються винятково на задоволення вимог довірителів згідно з Правилами 

ФФБ. Тобто у законодавстві передбачені спеціальні приписи щодо цільового 

спрямування залучених на рахунок ФФБ коштів при ліквідації банку-

управителя. З огляду на зазначене Велика Палата ВС погодилася з висновком 

апеляційного суду про відмову у задоволення вимог до ПАТ АБ «Укргазбанк». 

Аналізована справа засвідчує можливість застосування різних способів 

цивільно-правової відповідальності, в яких проявляється її охоронна функція в 

інвестиційних відносинах. Загальні і спеціальні форми цивільної 

відповідальності характеризуються покладенням на порушника невигідних 

правових наслідків, які виявляються у позбавленні його певних прав або в 

приєднанні додаткового до невиконаного обов’язку. 

Підставою застосування цивільно-правових способів захисту прав та 

інтересів є правопорушення. Однак його склад є відмінним для відшкодування 

збитків та застосування спеціальних форм відповідальності в цивільному праві. 

Загалом специфіка форм відповідальності у цивільному праві дає змогу 

застосувати одночасно різні з перелічених форм та вихолощує тезу про те, що 

таке одночасне застосування є порушенням ст. 61 Конституції України, згідно з 

якою ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності 

одного виду за одне й те саме правопорушення, адже в цьому разі йдеться не про 

застосування різних видів юридичної відповідальності за одне й те ж 

правопорушення, а про застосування різних наслідків майнового характеру в 

межах відповідальності у цивільному праві [85, с. 29]. 

Власне застосування різних способів захисту дозволяє повністю або хоча 

б частково відновити майновий стан кредитора в інвестиційних відносинах. 

Недосягнення інвестиційної мети чи неодержання очікуваного доходу можливо 

компенсувати за допомогою відновлювальних способів захисту. Одне і те саме 
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правопорушення може мати різні негативні наслідки. Залежно від його характеру 

застосовують відновлювальні цивільно-правові способи захисту. 

Останні можна диференціювати на загальні та спеціальні. Перші зводяться 

до відшкодування завданих правопорушенням збитків. Другі – застосовують у 

випадках, передбачених законом або договором. 

Відновлювально-компенсаційний способи захисту стимулюють учасників 

інвестиційних відносин до належної поведінки, спрямованої на виконання 

договірних зобов’язань. Відновлення становища насамперед стосується 

майнового стану кредитора – учасника інвестиційних відносин, але не 

виключена компенсація моральної (немайнової) шкоди інвесторам – фізичним 

особам. 

Відновлення майнового стану учасника інвестиційного процесу не завжди 

пов’язується з цивільною відповідальністю для порушника. Повернення 

інвестованих коштів інвестору не є покладенням додаткового обов’язку для 

боржника. Цивільно-правовою відповідальністю для нього буде покладення 

додаткового обов’язку у вигляді відшкодування збитків або сплати штрафних 

санкцій. 

Інвестиційний процес у будівництві характеризується тривалістю у часі і 

має на меті отримати у власність інвестиційний об’єкт або дохід від його 

експлуатації. Але як у першому, так і другому випадку, визначальним є 

виконання інвестиційного договору в натурі. 

Тому учасники інвестиційного процесу в будівництві, насамперед інвестор 

безумовно зацікавлений у досягненні інвестиційного результату. Припинення 

договірних відносин, як правило, не задовольняє інвестора і не є ефективним 

засобом захисту та охорони його інтересів.  

Стимулюючим чинником буде примус до виконання інвестиційних 

зобов’язань порушником під загрозою застосування до нього негативних 

майнових наслідків. З іншого боку, відшкодування збитків, немайнової 

(моральної) шкоди, штрафних санкцій у вигляді неустойки (штрафу, пені), 

процентів та інфляційних втрат є компенсаційним засобом для кредитора. 
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Застосування відновлювально-компенсаційних мір захисту суб’єктів 

інвестиційної діяльності допомагає пом’якшити негативні майнові наслідки 

втрат, витрат, завданих правопорушенням з одночасним збереження інтересу до 

досягнення інвестиційної мети. В поєднанні з іншими цивільно-правовими 

способами захисту є ефективним елементом правового механізму захисту прав 

та інтересів учасників інвестиційної діяльності у сфері будівництва. 

Не змінює мети і правової природи відновлювально-компенсаційних 

способів захисту стягнення штрафних санкцій у разі відсутності збитків. Суд 

може зменшити неустойку (штраф, пеню), якщо вони істотно перевищують 

розмір збитків. 

Відновлення становища, яке було до порушення, може відбуватися 

шляхом застосування оперативних заходів, наприклад, блокування сплачених 

коштів у разі невиконання зобов’язань контрагентом. Особливо це актуальне для 

інвестиційної діяльності шляхом участі у ФФБ. 

Для застосування відновлювально-компенсаційних способів захисту 

необхідно: 1) встановити наявність умов настання цивільно-правової 

відповідальності у вигляді відшкодування завданих збитків чи моральної 

(немайнової шкоди); 2) з’ясування співвідношення розміру штрафних санкцій та 

збитків з урахуванням положення, передбаченого ч. 1 ст. 322 ГК України (збитки 

в договорах підряду на капітальне будівництво відшкодовують у розмірі, не 

покритому штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлений 

законом). 

 

Висновки до розділу 4. 

1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання 

об’єктом правового захисту буде суб’єктивне право сторін інвестиційного 

договору, яке порушено. Залежно від характеру порушення управнена сторона 

такого договору може вимагати застосування цивільно-правових способів 

захисту правоприпиняючого та відновлювально-компенсаційного характеру. 
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2. Особливість інвестиційних відносин у будівництві зумовлена тим, 

що, виникаючи на підставі договору, зобов’язальні правовідносини 

трансформуються в речові, об’єктом яких є інвестиційний проєкт будівництва. 

Тому не виключається застосування у взаємозв’язку зобов’язальних та речових 

способів захисту в межах охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок 

правопорушення. 

3. Вирішуючи спори про визнання права на новостворені об’єкти, 

необхідно розрізняти належні особі майнові права на об’єкт інвестування та 

право власності на конкретне нерухоме майно, створене в результаті 

будівництва. Для виникнення права власності необхідною передумовою є 

введення об’єкта в експлуатацію. Відповідно до цього моменту інвестор не може 

визнати право власності в судовому порядку на предмет інвестиційного 

договору – квартиру як вимірний об’єкт будівництва. В таких випадках доцільно 

визнавати право власності на незавершений об’єкт будівництва. 

4. Для виникнення охоронного правовідношення, змістом якого є право 

однієї сторони вимагати зміни інвестиційного правовідношення, необхідні певні 

підстави, зокрема факт правопорушення. Внаслідок цього відбувається зміна 

змісту регулятивного правовідношення. Таку зміну правовідношення потрібно 

розглядати як спосіб захисту. Обсяг зміни залежить від характеру і виду 

суб’єктивного цивільного права, яке порушено. Зміна правовідношення є 

підставою для припинення правопорушення. 

5. Одним із способів захисту порушених прав є припинення 

правовідношення. Таке припинення, яке виникає на підставі інвестиційного 

договору, пов’язується з розірванням останнього. Наслідком розірвання 

інвестиційного договору є припинення правовідношення. Розірвання 

інвестиційного договору або відмова від його виконання може трактуватися як 

спосіб захисту у разі порушення договірного зобов’язання іншою стороною. 

Припинення правовідношення в такому випадку повинно бути негативним 

наслідком для порушника. Припинення правовідношення у зв’язку з наведеним 

можна розглядати і як елемент регулятивного механізму, і як охоронний засіб. 
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6. Визнання інвестиційного договору недійсним також може бути 

способом захисту та підставою припинення відносин між учасниками 

інвестиційної діяльності. Вираження волі учасника інвестиційної діяльності 

фіксується в інвестиційному договорі, правочині. Його зміст та форма повинні 

відповідати вимогам законодавства, а зовнішній прояв – волевиявлення, повинен 

співпадати зі внутрішньою волею суб’єкта. Наявність передбачених законом 

підстав для визнання правочину недійсним є актуальним для інвестиційних 

договорів з урахуванням особливостей спеціального законодавства. 

7. Відшкодування збитків має на меті відновлення становища, яке 

існувало до порушення. До збитків в інвестиційних відносинах належать 

витрати, яких зазнала управнена сторона внаслідок порушення її суб’єктивних 

цивільних прав. До них належать штрафні санкції, сплачені третім особам, 

додатково витрачені матеріали, грошові кошти. Для застосування 

відновлювально-компенсаційних способів захисту необхідно встановити 

наявність умов настання цивільно-правової відповідальності у вигляді 

відшкодування завданих збитків чи моральної (немайнової) шкоди, визначити 

спеціальні види штрафних санкцій, передбачених законом або договором та 

з’ясувати їх співвідношення з розміром збитків. 

8. В інвестиційній сфері будівництва критерії визначення порушення 

немайнових благ повинні узгоджуватися з їхнім змістом та розумним 

очікуванням мети участі в інвестиційних відносинах. Для фізичних осіб – 

учасників інвестиційної діяльності (інвесторів), компенсація моральних втрат 

пов’язана з недосягненням очікуваного інвестиційного результату. 

9. В інвестиційному процесі будівництва органи держави та органи 

місцевого самоврядування можуть брати участь як суб’єкти приватного, так і 

публічного права. Останнє пов’язується з наданням дозвільних документів, 

вирішення питань про відвід земельних ділянок, містобудівної документації 

тощо. У приватних відносинах державні органи та органи місцевого 

самоврядування функціонують на основі властивих цивільному праву засадах 

юридичної рівності з іншими суб’єктами цивільних відносин. Тому необхідно 
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визначити правову природу права, яке підлягає захисту. Якщо наслідком 

прийняття адміністративно-розпорядчого акту є порушення суб’єктивних 

цивільних прав суб’єкта інвестиційного процесу, то такий спір належить до 

компетенції цивільних або господарських судів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Становлення інвестиційного законодавства України у сфері 

будівництва можна диференціювати на такі етапи. Перший – 1991–2001 рр., 

характеризується ухваленням інвестиційних законів загального характеру, 

покликаних установити засади інвестиційної діяльності в Україні. Другий етап, 

який обмежується рамками 2002–2011 рр., розширює перелік спеціальних форм 

інвестування в будівництві. Третій період, починаючи з 2012 р. і дотепер, 

характеризується становленням законодавчої бази інвестиційної діяльності в 

будівництві як самостійного інституту, яким охоплюються особливості 

інвестиційного процесу залежно від видів, форм та об’єктів інвестування. 

2. Законодавство у сфері будівництва можна диференціювати на 

загальноінвестиційне та спеціальне, що регулює особливості інвестиційних 

відносин у будівництві. Це відповідає пандектній системі регулювання 

приватних відносин у цивільному законодавстві. Враховуючи особливості 

відносин у будівництві, в яких поєднуються суспільні та особисті інтереси, 

джерела регулювання інвестиційної діяльності в зазначеній сфері є 

комплексними. 

3. За результатами дослідження автор виділяє такі види інвестування: 

3.1) за формою: 

3.1.1) пряме інвестування (інвестування на підставі 

інвестиційних договорів підрядного типу та договорів про спільну 

діяльність (простого товариства); 

3.1.2) опосередковане інвестування (інвестування житлових 

об’єктів шляхом участі у фондах фінансування будівництва та операцій 

з нерухомістю; через інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди); кооперативне інвестування шляхом 

створення та участі в кооперативах); 

3.2) за цільовим характером: 
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3.2.1) інвестування, що має на меті одержання у власність 

об’єкт будівництва, а також  

3.2.2) інвестування, що має ціллю отримання прибутку 

(доходу) від експлуатації інвестиційного об’єкту. 

3.3) за суб’єктним складом:  

3.3.1) інвестування, що здійснюється вітчизняними 

інвесторами за рахунок власних та позичкових коштів;  

3.3.2) інвестування за участю коштів іноземного інвестора;  

3.3.3) державне інвестування, що здійснюється органами 

державної влади за кошти державного бюджету, позичкові кошти, а 

також державними підприємствами та установами за рахунок власних 

та позичкових коштів; 

3.3.4) інвестування, що здійснюється органами місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових 

коштів, а також комунальними підприємствами та установами за 

рахунок власних та позичкових коштів;  

3.3.5) спільне інвестування, що здійснюється юридичними 

особами та фізичними особами. 

4. Форми інвестування охоплюють увесь комплекс відносин, що 

виникають у процесі будівництва, починаючи від проєктно-пошукових робіт, 

забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами, виконання будівельно-

монтажних робіт. Вибір і застосування певної форми інвестування будівництва 

залежить від особливостей об’єкта, правового статусу інвестора та джерел 

фінансування. Всі етапи інвестиційного процесу в будівництві повинні бути 

спрямовані на досягнення остаточного результату – введення в експлуатацію 

основних фондів та виробничих потужностей. Це зумовлює необхідність 

оптимального поєднання приватних засад саморегуляції інвестиційної 

діяльності з публічно-правовими приписами дозвільного характеру, враховуючи 

специфіку механізму регулювання інвестиційних відносин у будівництві. 

5. Дольові (пайові) інвестиційні договори мають такі ознаки: 
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5.1) сторонами інвестиційного договору є особи, які є суб’єктами 

інвестиційних відносин; 

5.2) предметом договору є цінності, що відповідають законодавчим 

вимогам поняття інвестиції; 

5.3) інвестиція здійснюється у виді, що не суперечить чинному 

законодавству, з метою одержання прибутку (доходу) або 

досягнення соціального та екологічного ефекту; 

5.4) інвестиційні цінності вкладаються на тривалий строк; 

5.5) сторони розподіляють ризики та результати інвестиційної 

діяльності; 

5.6) зміст договору про дольову (пайову) участь у будівництві 

включає майнові та немайнові (організаційні) повноваження 

інвестора щодо управління та контролю за використанням 

інвестиції. 

6. Можна виокремити такі види договорів про дольову (пайову) участь у 

будівництві: 

6.1) договори про дольову (пайову) участь, умови яких містять 

елементи змісту договорів будівельного підряду, з множинністю 

інвесторів; 

6.2) договори про спільну діяльність (простого товариства); 

6.3) форвардні контракти; 

6.4) договори між житлово-будівельним кооперативом та 

інвестором – асоційованим пайовиком про пайову участь у 

житловому кооперативі, шляхом внесення паю у грошовій або 

іншій майновій формі для отримання права власності на квартиру 

після введення об’єкта в експлуатацію. 

7. Договори про спільну діяльність (просте товариство) мають ознаки 

інвестиційного договору. Мета простого товариства є істотною умовою. В 

рамках договору про спільну діяльність (просте товариство) об’єднуються 

фінансові ресурси, інше майно з метою реалізації інвестиційного проєкту в 
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будівництві. Зміст договору, крім мети, визначатиме його предмет, розмір 

інвестованих коштів, строки виконання договірних зобов’язань, підстави їх 

припинення та інші умови, погоджені сторонами. 

8. Однією з форм інвестиційної діяльності в будівництві є спільна 

інвестиційна діяльність у рамках створених інвестиційних фондів. Суб’єктами 

цих відносин є інвестори і компанії з управління активами інвестиційних фондів. 

Зміст взаємовідносин між цими суб’єктами полягає у вчиненні певних дій, 

пов’язаних з передачею конкретного виду майна (грошових коштів) до 

інвестиційного фонду та здійснення управління цими активами уповноваженою 

компанією. Проте закон не встановлює вимогу конкретизації переліку об’єктів 

інвестиційної діяльності, в які вкладаються залучені кошти інвесторів. Тому в 

Законі України «Про інститути спільного інвестування» необхідно передбачити 

положення, яке би покладало на компанію з управління активами обов’язок 

визначати об’єкти інвестиційної діяльності, в які спрямовуватимуться залучені 

інвестиційні кошти. 

9. В результаті створення пайового інвестиційного фонду право 

приватної власності інвестора трансформується у право на частку у пайовому 

фонді (право спільної часткової власності). Водночас відповідно до положень 

законодавства інвестор пайового фонду не має повноважень впливати на 

діяльність компанії з управління активами пайового фонду. Таким чином, можна 

констатувати, що між компанією з управління активами пайового фонду та 

колективними інвесторами існують зобов’язальні за своєю правовою природою 

відносини, зміст яких полягає у взаємних правах та обов’язках сторін. 

10. Корпоративний інвестиційний фонд можна розглядати як форму 

інвестування, кошти якого використовують для фінансування безпосередньо 

об’єктів будівництва. Тому в договорі, який опосередковує залучення інвестицій 

до інвестиційного корпоративного фонду, повинна бути конкретизована мета 

вкладення інвестиційних коштів та об’єкти інвестування. Потенційний інвестор 

повинен бути ознайомлений з техніко-економічними характеристиками 

споруджуваного об’єкта. 
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11. Однією з форм пайової участі в будівництві є кооперативна. Між 

житлово-будівельним кооперативом та інвестором (асоційованим пайовиком) 

укладається договір про пайову участі у кооперативі. Внесок (пай) члена 

житлово-будівельного кооперативу є інвестицією в об’єкт будівництва, право 

власності на який він отримує після внесення суми, яка відповідає вартості 

квартири. Законодавець у статті 384 ЦК України використовує термін «викуп 

квартири», який не відповідає суті інвестиційних відносин пайової участі в 

житлово-будівельному кооперативі. Необхідно змінити редакцію ч. 2 та ч. 3 

статті 384 ЦК України, об’єднавши їх та виклавши в такій редакції: «Член 

житлово-будівельного кооперативу має право володіння, користування, а за 

згодою кооперативу – розпорядження квартирою, яку він займає в будинку 

кооперативу, а після сплати повної вартості набуває право власності на неї». 

12. Публічно-правові засади регулювання інвестиційної діяльності в 

будівництві необхідно поєднувати з приватною заінтересованістю 

територіальних громад у межах договорів пайової участі в інвестиційних 

проєктах. Пайовим внеском відповідних державних структур та територіальних 

громад могли би бути, крім коштів місцевого бюджету або державних субвенцій, 

земельні ділянки та інші майнові права. Участь в інвестиційному процесі органів 

державної влади та територіального самоврядування (окрім фізичних та 

юридичних осіб) на засадах пайової участі повинна ґрунтуватися на таких 

принципах: а) майнової відокремленості сторін пайового договору в будівництві; 

б) наявності господарської компетенції для участі в структурі пайових договорів 

у будівництві; в) самостійної майнової відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання договірних зобов’язань дольової (пайової) участі. 

13. В інвестиційному процесі будівництва спільна пайова участь може 

бути комплексною, поєднуючи сутнісні ознаки різних видів договорів. Інвестори 

та інші учасники інвестиційної діяльності мають право вибору непоіменованого 

договору для регулювання відносин дольової (пайової) участі у сфері 

будівництва. В межах непоіменованого договору учасники інвестиційних 

відносин можуть на власний розсуд обирати тип, вид, підвид договірних 
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відносин, поєднуючи положення, передбачені ЦК України для цивільних 

договорів. Відповідно джерелами регулювання непоіменованих договорів 

будуть як загальні положення договірного права, так і норми, що регулюють 

окремі види договірних зобов’язань. 

14. Договір про участь у фонді фінансування будівництва можна 

розглядати як різновид договору управління. Його особливостями є: 

а) визначення конкретних цілей, для досягнення яких передається в управління 

майно та спрямована діяльність управителя; б) управитель здійснює свої 

повноваження щодо переданого в управління майна у порядку, встановленому 

договором, законом та Правилами фонду фінансування будівництва. Структура 

відносин у механізмі інвестування через фонд фінансування будівництва є 

комплексною, в межах якої охоплено зобов’язальні та абсолютні 

правовідносини. Це зумовлено особливостями договору управління майном у 

сфері будівництва житла. На вимірний об’єкт інвестування установник 

управління отримує майнове право на підставі укладеного договору, а право 

власності на конкретний об’єкт нерухомості (квартиру) – після введення об’єкта 

будівництва в експлуатацію та реєстрації права власності на нього. Тоді 

зобов’язальне правовідношення, яке виникло на підставі договору управління 

майном у сфері будівництва житла, трансформується у речове право власності. 

15. Договір про участь у фонді фінансування будівництва має ознаки 

договору приєднання, умови якого заздалегідь визначені однією із сторін для 

неодноразового використання при вступі у договірні відносини з невизначеним 

колом осіб. Це зумовлено тим, що управитель укладає одночасно договори з 

багатьма інвесторами, предметом яких є конкретні об’єкти інвестування, що 

охоплюються певними техніко-юридичними параметрами. 

16. Інвестування у сфері будівництва можливе шляхом придбання 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. Емітентом таких сертифікатів є 

управитель фонду. Інвесторами є власники сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю, які фінансують спорудження об’єкта будівництва з метою 

отримання доходу від його експлуатації управителем. В Законі України "Про 
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фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та 

операціях з нерухомістю" доцільно передбачити норму, відповідно до якої, якщо 

внаслідок емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю не забезпечується 

фінансування інвестиційного проєкту в будівництві, договір із забудовником не 

укладається до моменту забезпечення інвестування з інших джерел інвестування. 

17. Інвестиційний вклад інвестора разом з іншими джерелами 

фінансування, залученими забудовником, повинен покривати вартість 

будівництва, яка визначена проєктно-кошторисною документацією. До моменту 

створення фінансової основи забезпечення інвестування об’єкта будівництва за 

рахунок коштів інвесторів та інших осіб, фонд операцій з нерухомістю потрібно 

вважати таким, що не відбувся. В Правилах фонду операцій з нерухомістю 

необхідно встановити обов’язок управителя фонду щодо повернення коштів 

інвесторам у разі відсутності достатніх коштів для будівництва об’єкта. 

18. Після емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю управитель 

спрямовує інвестовані кошти на фінансування об’єктів будівництва і здійснює 

контроль за їхнім цільовим використанням. У зв’язку з цим частину 4 статті 32 

Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю" доцільно викласти в такій 

редакції: «В інтересах власників сертифікатів управитель фонду операцій з 

нерухомістю здійснює контроль за цільовим використанням коштів. У разі 

виявлення порушень технічних характеристик будівництва, передбачених 

проєктно-кошторисною документацією, управитель управі вимагати їх усунення 

за рахунок забудовника». 

19. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання об’єктом 

правового захисту буде суб’єктивне право сторін інвестиційного договору, яке 

порушено. Залежно від характеру порушення управнена сторона такого договору 

може вимагати застосування цивільно-правових способів захисту 

правоприпиняючого та відновлювально-компенсаційного характеру. 

20. Особливість інвестиційних відносин у будівництві зумовлена тим, що, 

виникаючи на підставі договору, зобов’язальні правовідносини 
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трансформуються в речові, об’єктом яких є інвестиційний проєкт будівництва. 

Тому не виключається застосування у взаємозв’язку зобов’язальних та речових 

способів захисту в межах охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок 

правопорушення. 

21. Вирішуючи спори про визнання права на новостворені об’єкти, 

необхідно розрізняти належні особі майнові права на об’єкт інвестування та 

право власності на конкретне нерухоме майно, створене в результаті 

будівництва. Для виникнення права власності необхідною передумовою є 

введення об’єкта в експлуатацію. Відповідно до цього моменту інвестор не може 

визнати право власності в судовому порядку на предмет інвестиційного 

договору – квартиру як вимірний об’єкт будівництва. В таких випадках доцільно 

визнавати право власності на незавершений об’єкт будівництва. 

22. Для виникнення охоронного правовідношення, змістом якого є право 

однієї сторони вимагати зміни інвестиційного правовідношення, необхідні певні 

підстави, зокрема факт правопорушення. Внаслідок цього відбувається зміна 

змісту регулятивного правовідношення. Таку зміну правовідношення потрібно 

розглядати як спосіб захисту. Обсяг зміни залежить від характеру і виду 

суб’єктивного цивільного права, яке порушено. Зміна правовідношення є 

підставою для припинення правопорушення. 

23. Одним із способів захисту порушених прав є припинення 

правовідношення. Таке припинення, яке виникає на підставі інвестиційного 

договору, пов’язується з розірванням останнього. Наслідком розірвання 

інвестиційного договору є припинення правовідношення. Розірвання 

інвестиційного договору або відмова від його виконання може трактуватися як 

спосіб захисту у разі порушення договірного зобов’язання іншою стороною. 

Припинення правовідношення в такому випадку повинно бути негативним 

наслідком для порушника. Припинення правовідношення у зв’язку з наведеним 

можна розглядати і як елемент регулятивного механізму, і як охоронний засіб. 

24. Визнання інвестиційного договору недійсним також може бути 

способом захисту та підставою припинення відносин між учасниками 
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інвестиційної діяльності. Вираження волі учасника інвестиційної діяльності 

фіксується в інвестиційному договорі, правочині. Його зміст та форма повинні 

відповідати вимогам законодавства, а зовнішній прояв – волевиявлення, повинен 

співпадати зі внутрішньою волею суб’єкта. Наявність передбачених законом 

підстав для визнання правочину недійсним є актуальним для інвестиційних 

договорів з урахуванням особливостей спеціального законодавства. 

25. Відшкодування збитків має на меті відновлення становища, яке 

існувало до порушення. До збитків в інвестиційних відносинах належать 

витрати, яких зазнала управнена сторона внаслідок порушення її суб’єктивних 

цивільних прав. До них належать штрафні санкції, сплачені третім особам, 

додатково витрачені матеріали, грошові кошти. Для застосування 

відновлювально-компенсаційних способів захисту необхідно встановити 

наявність умов настання цивільно-правової відповідальності у вигляді 

відшкодування завданих збитків чи моральної (немайнової) шкоди, визначити 

спеціальні види штрафних санкцій, передбачених законом або договором та 

з’ясувати їх співвідношення з розміром збитків. 

26. В інвестиційній сфері будівництва критерії визначення порушення 

немайнових благ повинні узгоджуватися з їхнім змістом та розумним 

очікуванням мети участі в інвестиційних відносинах. Для фізичних осіб – 

учасників інвестиційної діяльності (інвесторів), компенсація моральних втрат 

пов’язана з недосягненням очікуваного інвестиційного результату. 

27. В інвестиційному процесі будівництва органи держави та органи 

місцевого самоврядування можуть брати участь як суб’єкти приватного, так і 

публічного права. Останнє пов’язується з наданням дозвільних документів, 

вирішення питань про відвід земельних ділянок, містобудівної документації 

тощо. У приватних відносинах державні органи та органи місцевого 

самоврядування функціонують на основі властивих цивільному праву засадах 

юридичної рівності з іншими суб’єктами цивільних відносин. Тому необхідно 

визначити правову природу права, яке підлягає захисту. Якщо наслідком 

прийняття адміністративно-розпорядчого акту є порушення суб’єктивних 
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цивільних прав суб’єкта інвестиційного процесу, то такий спір належить до 

компетенції цивільних або господарських судів. 
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