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CONSULTING ENGINEERS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES
IN UKRAINE
Розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття "інженерконсультант" у галузі бу
дівництва з урахуванням специфіки національного будівельного ринку. Проаналізовано зако
нодавчу базу України, що стосується надання інженерноконсультаційних послуг. Вивчено
міжнародний досвід розвитку системи надання інжинірингових послуг у галузі будівництва, що
підтверджує раціональність використання інженерівконсультантів для підвищення ефектив
ності будівництва. Розроблено професіограму інженераконсультанта у галузі будівництва
шляхом виділення основних компетентностей, навичок та кваліфікацій для даної професії.
Окреслено переваги та можливості, також шляхи подолання перешкод щодо співпраці України
із Міжнародною федерацією інженерівконсультантів для реалізації європейського вектору
інтеграції будівельної галузі.
Theoretical approaches to the definition of the concept "Consulting Engineers" in the field of
construction are considered taking into account the specifics of the national building industry. The
legislative base of Ukraine concerning the provision of engineering and consulting services has been
analyzed. The international experience of development of the system of providing consulting
engineers in the field of construction is studied, which confirms the efficiency of using consulting
engineers to improve the efficiency of construction. The profession of consulting engineers in the
field of construction is developed by allocating the basic competencies, skills and qualifications for
the given profession. The advantages and opportunities, as well as ways of overcoming obstacles to
Ukraine's cooperation with the International Federation of Consulting Engineers for the
implementation of the European vector of integration of the construction industry, are outlined.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

стандартів з метою інтеграції української економі
ки у світовий економічний простір особлива увага
приділяється пошуку шляхів взаємоузгодження та
приведення у відповідність до європейського націо
В умовах активного впровадження в систему на нального законодавства, пов'язаного із налагод
ціонального господарювання європейських норм та женням системи ведення бізнесу. Механізми дер
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жавного регулювання на ринку мають пристосову
ватися до загальноєвропейських вимог, що необхі
дно відображати у законодавчій базі, розробленій
та удосконаленій у відповідності до вимог євро
пейського ринку, специфіки національної системи
господарювання в цілому та кожної галузі економ
іки зокрема. В умовах реформування системи дер
жавного регулювання діяльності суб'єктів господа
рювання та законодавчих змін підприємства не зав
жди мають можливості та ресурси для мобільного
реагування на ці зміни та корегування оперативно
го та стратегічного управління виробництвом для
збереження конкурентних позицій на ринку. За да
них умов особливої актуальності набуває розвиток
інжинірингових організацій. Особливо важливим
застосування консультацій даних організацій є у
галузі будівництва, що пов'язане не лише із вихо
дом будівельного ринку України на європейський
економічний простір, але і з тим, що замовники бу
дівництва не завжди мають можливість компетент
но оцінити хід реалізації будівельного проекту, по
в'язаний із рядом технічних, економічних та зако
нодавчих особливостей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Актуальність питання забезпечення ефективного
моніторингу та контролю ходу реалізації будівельно
го проекту на всіх етапах його життєвого циклу (пере
дінвестиційний, інвестиційний, проектний, проведення
будівельних робіт, прийняття в експлуатацію та завер
шальний етап) визначає доцільність пошуку шляхів зап
ровадження системи інженерів консультантів для
підвищення ефективності будівельного виробництва в
Україні. Дослідження шляхів законодавчого забезпе
чення діяльності інженерів консультантів, економічно
го обгрунтування їх доцільності у галузі будівництва
відображені у роботах Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінова [1],
Є.О. Юрченко [2], О.М. Галінський, І.В. Вахович,
Т.Ю. Цифра [3].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ролі інженерів консуль
тантів в системі господарської та професійної діяльності
в Україні з урахуванням необхідності переходу буді
вельного ринку до європейських норм та стандартів.
Відповідно до поставленої мети окреслено ряд зав
дань:
— надати теоретичне визначення поняттю "інженер
консультант";
— проаналізувати законодавчу базу, відповідно до
якої можуть здійснювати свою діяльність інженери кон
сультанти у будівництві;
— проаналізувати міжнародний досвід розвитку
професії інженер консультант;
— визначити роль інженерів консультантів у вирі
шенні проблем національного будівельного ринку, що
гальмують його входження до європейського економі
чного простору.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Інноваційність для України організацій, що займа
ються інжиніринговою діяльністю у галузі виконання
будівельних робіт, визначає суттєву обмеженість нау
кових досліджень, присвячених даній тематиці. Отже, з
урахуванням актуальності питання впровадження інже
нерів консультантів для забезпечення європейського
рівня будівельної галузі України та обмеженості наяв
них наукових досліджень з цього приводу тематика
статті є актуальною та потребує подальших розробок.
Досвід провідних європейських країн визначає не
обхідність залучення компетентних експертів, які мо
жуть дати кваліфіковану оцінку ходу реалізації буді
вельного проекту на різних етапах його життєвого цик
лу. При цьому кожен етап життєвого циклу будівельно
го проекту вимагає від консультанта різних знань та
навичок, які можуть забезпечити об'єктивну оцінку
відповідності планових та фактичних показників вико
нання будівельних робіт. Отже, вимоги, які ставляться
до інженера консультанта, як інжинірингової органі
зації, у будівництві є високими та відображають комп
лекс кваліфікаційних характеристик.
На думку Ю.Г. Козака та Н.С. Логівнової, інженер
консультант — це консультаційна фірма, що на догові
рних засадах із замовником будівельного проекту ви
конує ряд робіт, а саме: проводить консультування, ви
користовуючи власний технічний досвід чи технічний
досвід власних працівників; ухвалює від імені замовни
ка на будівельному об'єкті певні рішення, обмежені до
говором між замовником та інженером консультантом;
виконує ряд незалежних функцій, обмежених підписа
ним договором [1, с. 129]. У зв'язку з тим, що основним
документом, який регламентує відносини замовника із
інженерном консультантом є договір (контракт), реко
мендується детально описати права та обов'язки кож
ної сторони, повноваження і функції, що мають і можуть
бути виконані сторонами з урахуванням прав та обо
в'язків підрядної організації. Важливим елементом до
говору (контракту) є регламентація повноважень інже
нера консультанта, які можуть виконуватися від імені
сторони замовника. Окремо необхідно прописати по
рядок вирішення спорів між сторонами [1, с. 129—130].
У роботі [4] теоретичне визначення поняття інже
нер консультант описується з точки зору спеціалізова
ної інжинірингової організації чи окремого фахівця
експерта, якого долучають до процесу реалізації буді
вельного проекту у межах делегованих йому замовни
ком з метою надання фахових консультацій, проведен
ня цільового відбору підрядних організацій чи поста
чальників, та проведення незалежного моніторингу та
аудиту будівельного виробництва з потенційною мож
ливістю залучення до спорів між учасниками договір
них відносин [4].
Законодавчо визначення поняття "інженер консуль
тант" наведене у Постанові Кабінету Міністрів України
"Про затвердження вимог щодо проведення контролю
якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капі
тального ремонту автомобільних доріг загального ко
ристування" від 28 грудня 2016 р. № 1065, а саме:
"суб'єкт господарювання, який надає дорожні консуль
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Таблиця 1. Вимоги до інженерівGконсультантів
Посада
1
Провідний
інженерконсультант

Інженерконсультант
(будівництво)
І категорії

Інженерконсультант
(будівництво)
ІІ категорії

Інженерконсультант
(будівництво)

Завдання і обов’язки
2
Консультування щодо залучення
підрядників та постачальників,
укладання та реалізація договору
підряду, реалізація організаційнофінансових та технічних функцій,
кошториси, аналіз перевірок
об’єктів держ. органами, робота з
претензіями сторін
Вибір постачальників та
виконавців будівельного проекту
та відповідне підписання договору
про співпрацю, аналіз, допомога у
розробці проектної документації,
виправлення помилки при
проектуванні, здійснення нагляду
за ходом проведення робіт на
будівельному майданчику
Участь у перед проектних роботах
та подачі вхідної інформації для
формування документації проекту,
участь у технічному нагляді,
розробці документації при
консервації об’єкту, представлення
інтересів замовника у наглядових
органах
Контроль відповідності проектних
показників та наявних ресурсів,
перевірка якості робіт та
матеріалів, участь у
передпроектних роботах

Навички та уміння
3
Знання нормативно-законодавчої бази,
організація будівельного виробництва,
порядок проведення тендерів та
укладання договорів (контрактів),
загальні тренди галузі, норми охорони
праці, протипожежної безпеки, сучасні
підходи в управлінні та менеджменті
Знання нормативно-законодавчої бази,
організація та технологія будівельного
виробництва, порядок проведення
тендерів та укладання договорів
(контрактів), загальні тренди галузі,
норми охорони праці, протипожежної
безпеки, сучасні підходи в управлінні
та менеджменті
Знання нормативно-законодавчої бази,
організація та технологія будівельного
виробництва, порядок проведення
тендерів та укладання договорів
(контрактів), норми охорони праці,
протипожежної безпеки
Знання нормативно-законодавчої бази,
організація та технологія будівельного
виробництва, порядок укладання
договорів (контрактів), норми охорони
праці, протипожежної безпеки

Кваліфікації
4
Профільна вища освіта –
магістр, стаж не менше 5 років
роботи на посаді інженерконсультант 1 категорії,
сертифікати підвищення
кваліфікації або сертифікат
провідного інженераконсультанта
Профільна вища освіта –
магістр, стаж не менше 5 років
роботи на посаді інженерконсультант ІІ категорії,
сертифікати підвищення
кваліфікації або сертифікат
інженера-консультанта
(будівництво) І категорії
Профільна вища освіта –
магістр, стаж не менше 5 років
роботи на посаді інженера
технічного нагляду, сертифікати
підвищення кваліфікації або
сертифікат інженераконсультанта (будівництво)
ІІ категорії
Профільна вища освіта –
магістр, стаж не менше 5 років у
галузі будівництва

Джерело: [8].

таційні послуги з урахуванням умов, визначених у кон
трактах міжнародної федерації інженерів консультантів
FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають вида
ний відповідно до законодавства кваліфікаційний сер
тифікат для здійснення технічного нагляду за будівниц
твом автомобільних доріг загального користування" [5].
Проте цією Постановою визначення обмежене
лише будівельними роботами, які проводяться у галузі
дорожнього будівництва, що має певну специфіку та є
більш "вузькою" специфічною категорією будівельних
робіт. Наказом Міністерства соціальної політики Ук
раїни Затверджено "Мінімальні вимоги з охорони праці
на тимчасових або мобільних будівельних майданчи
ках". Цей документ визначає роботу на будівельних
майданчиках керівників будівництва або інженерів
консультантів у будівництві, що визначаються відпові
дно до наказу як "фізичні особи з кваліфікаційним
рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юри
дичні особи (інжинірингові компанії, які мають у своє
му складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвер
дженим третьою стороною), які в межах повноважень,
делегованих замовником, здійснюють керівництво ре
алізацією проекту, надають замовнику консультації
щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації,
приймають від його імені відповідні рішення або вико
нують інші функції" [6].
Закон України "Про архітектурну діяльність" визна
чає можливість ведення інжинірингової діяльності у
сфері будівництва, формулючи її як "діяльність з надан
ня послуг інженерного та технічного характеру, до яких
належать проведення попередніх техніко економічних
обгрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розроб
ка програм фінансування будівництва, організація ви
готовлення проектної документації, проведення кон

курсів і торгів, укладання договорів підряду, координа
ція діяльності всіх учасників будівництва, а також
здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкта
архітектури та консультації економічного, фінансового
або іншого характеру" [7, ст. 1]. Враховуючи формулю
вання поняття інжинірингової діяльності можна говори
ти, що Закон України "Про архітектурну діяльність" виз
начає положення надання інженерних та технічних кон
сультаційних послуг, по суті, визначаючи напрями діяль
ності інженера консультанта.
Отже, українським законодавством створено умо
ви для розвитку інституту інженерів консультантів, про
те досі чітко не визначено права та обов'язки інженерів
консультантів, їх функції та обмеження щодо делегу
вання цих функцій замовником. Відсутність чітких регу
ляторних норм з боку законодавства та механізмів дер
жавного регулювання інституту інженерів консультантів
значно гальмує розвиток цього напряму на українсько
му будівельному ринку.
Інженер консультант як професія в українському
законодавстві визначена наказом Міністерства еконо
мічного розвитку і торгівлі України № 1542 від
26.10.2017. Професія інженера консультанта була вне
сена до Державного класифікатора професій ДК
003:2010, код 2142.2 [8]. Міжнародні стандарти ISCO 08,
покладені в основу кваліфікаційних характеристик, роз
роблених Міністерством соціальної політики та
Міністерством освіти і науки України, визначають чоти
рирівневу систему знань та кваліфікацій інженерів кон
сультантів: Провідний інженер консультант; Інженер
консультант (будівництво) І категорії; Інженер консуль
тант (будівництво) ІІ категорії; Інженер консультант (бу
дівництво). Відповідно до чинного законодавства (на
каз Міністерства регіонального розвитку, будівництва
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Таблиця 2. Професіограма інженераGконсультанта (будівництво)
Назва розділу професіограми
Класифікаційна картка професій.
1) найменування професії;
2) домінуючий спосіб мислення;
3) базові знання;
4) професійна сфера;
5) умови роботи
Діяльність

Характеристики, що впливають на
успішність

Характеристики, що негативно
впливають на успішність
Сфери застосування
Деякі професії, що також підходять
людині з даним типом особистості

Описання професії
1) інженер-консультант (будівництво);
2) адаптація – координація;
3) технічні науки, інженерні науки;
4) будівництво;
5) у приміщенні, будівельний майданчик, мобільні
- збір, аналіз, систематизація інформації на
передпроектному етапі будівництва,
- проектування, розробка календарного плану
виконання робіт, кошторисів, супровідної
документації,
- технічні звіти щодо відповідності планових
показників та фактичних,
- проектування допоміжних об’єктів для
проведення будівництва,
- операційне управлення,
- аналіз якості проведення робіт, використаних
матеріалів,
- аналіз ходу виконання робіт для підготовки
організаційно-фінансових та організаційнотехнічних звітів,
- документальний супровід об’єкту для введення в
експлуатацію,
- тендерні та договірні роботи,
- підготовка даних для формування кінцевих
звітів,
- формування кінцевих звітів
Аналітичний склад розуму, технічні знання,
здатність освоювати та обробляти значні обсяги
інформації, просторова уява, пам'ять, уважність,
пунктуальність, відповідальність, раціональність,
наполегливість, винахідливість
Гуманітарний склад розуму, відсутність технічних
знань, просторового мислення, неуважність
Будівництво, інжиніринг, реконструкція, ремонти,
реставрація
Геодезист, інженер технічного нагляду, експерт,
електротехнік, гідротехнік, інженерпроектувальник

та житлово комунального господарства) передбачають
ся наступні кваліфікаційні характеристики для інже
нерів консультантів у будівництві [9] (табл. 1).
Отже , проана лізував ши положення на казу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово комунального господарства щодо кваліфіка
ційних вимог для інженерів консультантів в системі
будівництва автором запропоновано розробити про
фесіограму для позиції "інженер консультант (будів
ництво)" за Довідником кваліфікаційних характерис
тик працівників. Розроблена професіограма представ
лена у таблиці 2.
Відповідно до стандартних професіограм у таблиці
2 не зазначено два розділи: історія професії та заклади
вищої освіти, що здійснюють підготовку за цією спе
ціальністю. На жаль, в Україні спеціальності "інженер
консультант (будівництво)" не має у переліку спеціаль
ностей закладів вищої освіти. Ведеться лише профільна
підготовка за фахом інженера будівельника, а далі фа
хівцю необхідно мати стаж роботи не менше 5 років та
отримати сертифікати органу, акредитованого відпові
дно у законодавчому порядку, що зазначено у таблиці
1.
Історія професії в Україні також не має великої
кількості інформації, адже вперше про інженера кон
сультанта як професію, внесену до Державного кла
сифікатора, заговорили лише у 2017 році. Проте
міжнародна практика свідчить, що залучення інже
нерів консультантів до будівельних робіт має знач
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ний економічний ефект, допомагає вирішити органі
заційно технічні проблеми будівництва, врегульову
ючи відносини "замовник підрядник" навіть за умови
відсутності у замовника кваліфікованих фахівців,
здатних об'єктивно провести аудит будівництва. Ця
проблематика визнана навіть Організацією Об'єдна
них Націй, яка у рамках діяльності Commission on
International Trade Law займається юридичним супро
водом та розробкою стандартних договорів для на
дання міжнародних інвестицій у будівельні проекти в
країни, що розвиваються, адже вони не мають чітко
розробленої законодавчої бази щодо роботи інже
нерів консультантів та потребують аудиту ходу реа
лізації будівельного проекту та відповідності кошто
рисної документації фактичним фінансовим показни
кам.
Історія розвитку інженерів консультантів як спеціа
лізованих організацій та окремих фахівців за кордоном
сягає понад ста років. Датою становлення інституту
інженерів консультантів можна вважати 1913 рік, коли
було проведено перший конгрес та засновано Міжна
родну федерацію інженерів консультантів. Країнами
засновниками федерації стали Бельгія, Франція та
Швейцарія. На сьогодні, Міжнародна федерація інже
нерів консультантів (International Federation of
Consulting Engineers — FIDIC) є найбільшим у світі об
'єднанням інженерів консультантів та включає 98 націо
нальних та 67 афільованих і асоційованих асоціацій. Ця
міжнародна структура співпрацює з іншими міжнарод
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Таблиця 3. Переваги та перешкоди співпраці України із Міжнародною федерацією інженерів
консультантів
Переваги
1
Запровадження
загальноприйнятих
європейських
стандартів
будівництва
Залучення
інвестицій у
масштабні
проекти

Можливості
2
Вихід на європейські
ринки, європейський вектор
інтеграції будівельної
галузі

Співпраця зі
Всесвітнім
банком, що
визнає стандарти
FIDIC з 1945 року
Залучення до
тендерних
процедур
нерезидентів

Підвищення інвестиційної
привабливості

Використання
застарілих
будівельних норм
та правил

Законодавчо нерезиденти
мають доступ до публічних
закупівель, але відсутність
європейських стандартів їх
відштовхує, отже, стандарти
FIDIC сприятимуть
залученню інвестицій
нерезидентів
Активізація міжнародної
співпраці у галузі
технічного та
технологічного оновлення
національного виробництва

Низький рівень
якості будівельних
робіт

Розвиток нових
інфраструктурних
проектів

Підвищення інвестиційної
привабливості та реальне
зростання ВВП

Перешкоди
3
Недосконале
законодавство у
сфері надання
послуг інженерівконсультантів
Недосконалі
механізми
проведення
тендерів на основі
лише найнижчої
ціни

Недоліки системи
ціноутворення у
галузі будівництва

ними організаціями щодо розробки положень кон
трактів, що регламентують взаємовідносини у трикут
нику "інженер консультант — замовник — підрядник".
Стратегічними напрямками діяльності FIDIC визна
чено наступні [10]:
— формування глобальних підходів до застосуван
ня інженерів консультантів у будівництві, інтернаціона
лізація цього напрямку,
— створення позитивного іміджу та сприйняття важ
ливості залучення інженерів консультантів у рамках
міжнародної співпраці та локальних проектів,
— пропаганда етичних норм у будівельному вироб
ництві, забезпечення високої якості будівельних робіт.
На сьогодні федерація розробляє типові форми
контрактів, які пропонуються для використання при
встановленні договірних відносин у галузі будівництва.
Серед таких типових форм, зокрема, є Умови контрак
ту на наступні види робіт [10]:
— спорудження об'єктів цивільного будівництва,
— надання послуг консультантом,
— укладання контракту із залученням іноземних
інвестицій,
— проектування, будівництво та здача будівельно
го об'єкту,
— проведення тендерів,
— будівництво "під ключ",
— електромонтажні роботи,
— укладання контрактів на постачання та будівниц
тво,
— скорочена форма контракту тощо.
Один із основних напрямів федерації щодо розвит
ку інженерних консультаційних послуг в Україні є по
шук шляхів забезпечення ефективного державного ре
гулювання та управлінський базис розвитку через фор

Шляхи їх подолання
4
Удосконалення законодавчої бази,
вивчення та адаптація
європейського досвіду до
специфіки національної
будівельної галузі
Тендерні механізми незрозумілі
іноземним підрядникам та
інвесторам. Перехід на стандарти
FIDIC дасть можливість зробити
тендерну процедуру прозорою та
зрозумілою для потенційних
інвесторів
Оновлення основних нормативних
документів, що регламентують
технічну та технологічну складову
будівництва
Підвищення якості будівельних
робіт напряму залежить від
розвитку послуг інженерівконсультантів, що дасть змогу
залучити додаткові інвестиції,
адже якість послуг буде
відповідати європейським
стандартам
Використання стандартних
методик оцінки землі та
нерухомості, аудит кошторисної
документації

мування системи законодавчого забезпечення, що
відповідає європейським стандартам будівельного ви
робництва.
Співпраця із Міжнародною федерацією інженерів
консультантів для України має ряд переваг щодо вихо
ду на європейські будівельні ринки, проте є і ряд пере
шкод щодо налагодження такої співпраці (табл. 3).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Отже, провівши аналіз теоретичних підходів, зако
нодавчої бази та міжнародного досвіду впровадження
системи інженерів консультантів у будівельному вироб
ництві можна зробити ряд висновків.
По перше, система надання послуг інженерів кон
сультантів — це, по суті, надання інжинірингових послуг
у сфері взаємовідносин замовник підрядник з метою
підвищення якості виконання будівельних робіт та за
безпечення ефективності будівельного виробництва.
Інженерами консультантами можуть виступати як окре
мі фахівці, так і юридичні особи, які мають виконувати
ряд функцій, зокрема:
— консультації у ході реалізації будівельного про
екту на різних стадіях життєвого циклу,
— технічний нагляд,
— управління проектом будівництва,
— юридичні консультації,
— проведення експертиз, технічний аудит,
— участь у врегулюванні спорів між учасниками до
говірних відносин.
Українське законодавство визначає інженерів кон
сультантів як окрему професію відповідно до Держав
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ного класифікатора, проте чітко не регламентує повно
важення, права та обов'язки сторін при укладанні дого
вору на надання інженерно консультаційних послуг, що
є особливо важливим з точки зору розширення чи об
меження повноважень інженера консультанта. Міжна
родний досвід свідчить про ефективність роботи таких
інститутів як інженер консультант у галузі будівництва,
проте визначає необхідність створення єдиної системи
законодавчого забезпечення та державного регулюван
ня у цій галузі.
Отже, підсумувавши вищесказане, зазначимо, що
одним із шляхів підвищення ефективності будівельно
го виробництва та розвитку будівельного ринку в Ук
раїні з урахуванням європейського вектору його інтег
рації, є розвиток системи інженерно консультаційних
послуг.
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