
АНОТАЦІЯ ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ:  
РИНОК ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА: 

СИСТЕМНИЙ ПЕРЕГЛЯД ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Щорічний об’єм ринку проектування в Україні оцінюється експертами щонайменше в 1,0 мільярд 
гривень. Частка експорту не перевищує 0,1% і складає 1,3 мільйони гривень1. 

Згідно Реєстру атестованих осіб, за професією «Архітектор» в 
країні налічується 3820 атестованих фахівців, а за професією 
«Інженер-проектувальник» – 12452 особи.

На ринку станом на початок 2016 року працювали 2062 підпри-
ємства. 

Переважна більшість з них представники малого і середнього 
бізнесу. За 10 років кількість підприємств, які зазначали ді-
яльність у сфері архітектури як основний КВЕД, скоротилася 
втричі: у 2009 році таких підприємств налічувалося 6566.

Сьогодні в Україні фахівців з архітектури та містобудування 
готують у 20 вищих навчальних закладах, а фахівців з будів-
ництва та цивільної інженерії – у 42-х. 

Постановою КМУ № 554 від 23.05.2011 року передбачено, що професійна атестація проводиться Атестаційною 
архітектурно-будівельною комісією на платній основі. За рішенням Комісії, погодженим Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, на період її діяльності функції 
робочих органів вищезазначеної комісії, пов’язані з прийняттям та видачею документів (зокрема в регіонах), 
їх підготовкою до розгляду, можуть виконувати громадські організації за відповідним напрямом професійної 
атестації. На установчому засіданні Атестаційно архітектурно-будівельної комісії визначені робочі 
органи секцій з атестації:

 архітекторів – Національна спілка архітекторів України;

 інженерів-проектувальників – Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у 
будівництві»2.

ДЕРЖАВА ЗАСТОСОВУЄ НА РИНКУ 4 ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ:

 Професійна атестація відповідальних виконавців окремих видів робіт(послуг), пов’язаних із створенням 
об’єктів архітектури; 

 Затвердження проектної документації на будівництво об’єкту;

 Експертиза проектів будівництва;

 Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір архітектури.

1 2016 рік, за даними ДФС.
2 Всі організації є громадськими та саморегулівними.

1,5-2,0%

ЧАСТКА ПРОЕКТУВАННЯ  
У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА



Аналіз інструментів та процедур, пов’язаних з ними, виявив 
високий рівень корупційних ризиків саме для інструменту 
регулювання ринку «Затвердження проектної документації 
на будівництво». Серед основних причин, через які можуть 
виникнути ризики корупції, можна зазначити:

 не чітко визначені вимоги до суб’єкту звернення за затвер-
дженням;

 відсутність вичерпного переліку підстав для відмови у 
видачі;

 необхідність для бізнесу вдаватися до послуг третіх осіб 
тощо.

ЧИННЕ РЕГУЛЯТОРНЕ ПОЛЕ:

 Негативно впливає на розвиток ринку та створює підгрунтя для зловживань з боку регуляторів 
(як державних/місцевих органів влади, так і саморегулівних організацій); 

 Необгрунтовано ускладнює процедуру погодження та затвердження проектної документації; 

 Не гарантує ефективний захист прав автора на твір (інтелектуальну власність);

 Не гарантує проходження професійної атестації за сучасними і затребуваними спеціальностями;

 Не забезпечує розвитку системи навчання та підготовки до атестації з використанням сучасних 
освітніх технологій;

 Не забезпечує відповідність чинної нормативної бази з проектування у будівництві потребам 
іноваційного розвитку галузі та зобов’язанням України в рамках угоди з ЄС. 

Системна для чинного регуляторного поля України проблема «засміченості» застарілими та неактуальними 
нормами та неузгодженості положень різних нормативно-правових актів створює проблеми для бізнесу, 
держави та громадян. Ця проблематика впливає на загальну ефективність регулювання ринку. Наприклад, 
законодавчо встановлена необхідність погодження проектів будівництва з органами державної вла-
ди та місцевого самоврядування всупереч містобудівному законодавству значно стримує розвиток 
бізнесу та створює підґрунтя для корупції.

Через наявність неврегульованості питання функціонування та повноважень саморегулівних організацій 
накопичуються системні проблеми. Серед таких проблем, зокрема, можна виділити встановлення орга-
нізаціями, яким делеговані функції підготовки до атестації, додаткових вимог (не передбачених 
нормативно-правовими документами), які збільшують транзакційні витрати громадян та бізнесу, або  
необхідність звертатись до 3-х осіб з метою отримання адміністративних послуг.

Інертність і не адаптованість до сучасних реалій програми підготовки до атестації також створює бар’єр 
для використання нових технологій та стандартів. Наприклад, в Україні відсутня система підготовки 
спеціалістів та можливість отримання кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника/
експерта за низкою спеціалізацій, які користуються попитом на ринку. Це стосується, у першу чергу, 
проектування за Єврокодами та проектування інженерних мереж. Відсутність чітких деталізованих 
програм з підготовки до атестації обмежує можливості громадян використовувати різні сучасні методи 
підготовки до атестації, а чинні правові норми встановлюють необґрунтований бар’єр для входу на ринок.

4 інструменти 18 санкцій

36
НПА

8 мають ознаки 
незаконних

18 потребують 
актуалізації



Важливою групою проблем щодо регулювання ринку є недосконалість нормативно-правової бази щодо 
застосування програмних комплексів при проектування. На ринку програмної продукції сьогодні при-
сутні потужні виробники розрахункових програм, а також західноєвропейські та корейські виробники, які 
активно освоюють ринок. Проте ефективність застосування ними діючої нормативної бази України викликає 
сумніви.

Штучне заниження заробітної плати виконавців робіт з проектування об’єктів будівництва, що 
здійснюється за бюджетні кошти, впливає на спроможність роботодавця залучати до процесу проек-
тування висококваліфікованих спеціалістів та спричиняє відтік фахівців з України. Це призводить до втрати 
конкурентоспроможної робочої сили. Також при проведенні експертизи проектів виявляються необґрунто-
вано занижені показники вартості проектних робіт. Як наслідок – низька якість таких проектів.

Існує на ринку також проблема неадекватної системи санкцій за порушення. Штрафи визначено незалеж-
но від того, проектування та експертиза якого об’єкту здійснювалася, які можливі наслідки від його відмови 
та, відповідно, якої шкоди завдано. Це не відповідає принципу справедливості юридичної відповідальності, 
який передбачає, що міра покарання або стягнення має визначатися виходячи з тяжкості порушення, ступеня 
його суспільної небезпеки і характеру завданої шкоди. При цьому, варто зазначити, що інші санкції за право-
порушення у сфері містобудівної діяльності визначені, здебільшого, виходячи з класу наслідків об’єктів, що 
відображає можливі ризики). 

Покладання на Кабінет Міністрів України невластивих, не передбачених законами повноважень щодо 
затвердження проектів будівництва також створює надмірне та необґрунтоване навантаження на бізнес. 
Недоліком також є наявність нормативно-правового акта, який має ознаки незаконного та не відповідає актам 
вищої юридичної сили, але за таких умов – регулює питання розроблення, затвердження і реалізації проектів 
експериментального будівництва.

Недосконалість нормативно-правової бази України в частині захисту авторських прав має безпосередній 
вплив на ефективний розвиток ринку проектування. Це знайшло своє відображення, наприклад, в загаль-
ній суперечності норм законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо авторських прав на 
службові твори, у процедурній невизначеність щодо державної реєстрації авторського права і догово-
рів, які стосуються права автора на твір. Неоднозначне та нечітке визначення поняття твору архітектури 
як об’єкта авторського права та неврегульованість обсягу змісту (частини) проектної документації та збудо-
ваного об’єкта, на яку поширюються авторські права також виступають факторами стримування ефективного 
розвитку ринку.



ЯК МИ ПРОПОНУЄМО «ВІДРЕМОНТУВАТИ» РИНОК?

1  Здійснити ревізію регуляторного поля та засобів регулювання ринку з подальшим впровадженням 
норм, що відповідають сучасним запитам бізнесу та держави.

2  Переглянути підходи до організації професійної атестації виконавців окремих робіт з урахуванням 
сучасних освітніх методик.

3  Диференціювати відповідальність суб’єктів містобудування, які здійснюють розроблення та експертизу 
проектів будівництва, відповідно до класу наслідків об’єктів, проектування (експертиза) яких 
здійснюється.

4  Скасувати державне регулювання використання окремих територій, процедури заборони чи 
обмеження забудови на етапі погодження проекту будівництва та впровадження такого регулювання 
на етапі землевідведення або розроблення містобудівної документації.

5  Врегулювати процедуру коригування проектної документації та затвердження проектів після такого 
коригування.

6  Скасувати обов’язкове використання розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 
визначенні вартості об’єктів, що проектуються за бюджетні кошти.

7  Врегулювати на законодавчому рівні питання розроблення, затвердження і реалізації проектів 
експериментального будівництва.

8  Предбачити запобіжники щодо необґрунтованого зниження вартості послуг з проектування з боку 
недобросовісних учасників торгів.

9  Розпочати системне осучаснення нормативної бази з проектування.

ЩО МИ ОТРИМАЄМО?

1  Передумови для сталого розвитку ринку проектування і спрощення доступу на ринок для нових гравців. 

2  Підвищення якості виконання робіт через підвищення конкуренції на ринку та скасування підстав для 
тендерних зловживань.

3  Осучаснення системи державної сертифікації та стандартів.

4  Спрощення доступу українських проектувальникам на зовнішні ринки.

5  Сучасні технології в проектуванні, які стануть підґрунтям для розвитку всієї будівельної галузі. 

6  Прозорі електронні державні сервіси.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДОЛУЧАТИСЬ ДО ДІАЛОГУ ТА ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ!

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОЧИНАЄ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.
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