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У статті розкриваються загальні підхо-
ди до визначення поняття «джерела права». 
Звертається увага на сучасну тенденцію роз-
ширеного тлумачення категорії «джерела пра-
ва» та збільшення ролі так званих класичних 
джерел права, зокрема правових прецедентів, 
звичаїв, загальновизнаних принципів міжна-
родного права, і некласичних (атипових) дже-
рел права у вигляді актів «вторинного права» 
й «м’якого права». Підтвердженням залучен-
ня правових звичаїв у сфері будівництва авто-
мобільної дороги є застосування уніфікованих 
будівельних звичаїв у формі типових договорів 
FIDIC. Автором розглядається можливість 
повномірного впровадження у чинне вітчизня-
не законодавство договірних конструкцій FIDIC 
з метою гармонізації законодавства України 
та країн ЄС. Автором досліджуються основні 
нормативно-правові акти як джерела правово-
го регулювання підрядних відносин у сфері бу-
дівництва автомобільної дороги за цивільним 
законодавством України. 
Ключові слова. Договір,договір будівельного 

підряду, джерела права, звичаї, будівництво ав-
томобільної дороги.
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Метою даного дослідження є аналіз ві-
тчизняного та європейського досвіду фор-
мування джерел правового регулювання 
підрядних договірних відносин у сфері бу-
дівництва автомобільної дороги.

Постановка проблеми
Автомобільні дороги становлять основу 

шляхової мережі як України, так і будь-якої 
країни Європи і світу. Згідно зі статистич-
ними даними лише за період з 1955 по 1980 
роки мережа автомобільних доріг в Україні 
зросла від 47,3 до 145,0 тис. км. Таке стрім-
ке зростання мережі пов’язане із розвитком 
вітчизняної економіки, високим попитом на 
автомобілі і, відповідно, зростанням вироб-
ництва транспортних засобів як загального, 
так і особистого користування. Певну роль 
у розвитку мережі автомобільних доріг та-
кож відіграло повсякчасне запровадження 
нових технологій, що застосовуються у до-
рожньому будівництві [1]. Сучасна Украї на 
має розгалужену мережу автомобільних до-
ріг та унікальне географічне розташування, 
що у майбутньому могли б стати конкурент-
ною перевагою національної  економіки у 
зовнішньоекономічній  діяльності, туризмі, 
вантажних і пасажирських перевезеннях, 
а також підсилити обороноздатність дер-
жави. Поряд з цим, нагальною проблемою 
для довоєнної України був транспортно-
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Вагомий науковий внесок у дослідженні 
окремих аспектів формування джерел пра-
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експлуатаційний стан автомобільних доріг, 
який за багатьма параметрами не відпові-
дав вимогам чинних норм і міжнародних 
стандартів. Свідченням цього є те, що 51, 1 
% автошляхів не відповідало вимогам між-
народних стандартів за рівністю, 39,2 % – за 
міцністю. Це знижувало середню швидкість 
руху на автошляхах нашої країни, яка була 
у 2-3 рази нижчою, ніж у західноєвропей-
ських країнах [2]. 
Автомобільні дороги та якісно розвине-

на транспортна інфраструктура країни та 
її регіонів в цілому належать до стратегіч-
но важливих чинників забезпечення по-
дальшого соціально-економічного розвитку 
країни. Розширення та покращення якості 
вітчизняної мережі автомобільних доріг за-
безпечить сприяння зростанню транзитної 
спроможності країни, здійсненню експорт-
но-імпортних операцій і задоволенню по-
треб нашої економіки та інтересів суспіль-
ства. Поряд з цим, незважаючи на таке над-
звичайно важливе стратегічне значення для 
держави, питання нормативно-правового 
регулювання відносин у сфері будівництва 
автомобільних доріг залишилось малодос-
лідженим на доктринальному рівні і фраг-
ментарно врегульованим на рівні положень 
чинного цивільного законодавства України. 
У таких умовах особливої актуальності на-
буває дослідження договору на будівництво 
(капітальний ремонт, реконструкцію) авто-
мобільних доріг в Україні та джерел пра-
вового регулювання відносин у зазначеній 
сфері.

Виклад основного матеріалу
Перед розглядом особливостей джерел 

правового регулювання підрядних відносин 
у сфері будівництва вітчизняних автомобіль-
них доріг варто спочатку зосередитись на 
визначенні правової категорії «джерела пра-
ва». Відсутність єдиного підходу до визна-
чення терміну «джерела права» зумовлені 
складністю розуміння його сутності з одного 
боку, а з іншого – полісемічністю значень ка-
тегорії «джерело права». Така ситуація про-
довжує породжувати жваві дискусії з цього 
приводу серед правників на рівні загальної 
теорії права, галузевих юридичних наук та 
філософії. 

Слід почати з того, що у лексикографіч-
них джерелах тлумачення терміну «джере-
ла» можна зустріти декілька варіантів, як: 1) 
потік води; 2) те, що дає початок чому-не-
будь; основа чого-небудь; вихідне начало; 
3) писемна пам’ятка, документ, на основі 
якого будується наукове дослідження [3, 
c. 291], 4) те, що дає початок чому-небудь, 
звідки постає, черпається щось; 5) основа 
чого-небудь [4, c. 158]; про того або те, від 
кого або звідки довідуються про що-небудь. 
У досліджуваному контексті загальновжива-
не слово «джерело» набуло значення право-
вого терміна не окремо, а у складі стійкого 
термінологічного словосполучення «джере-
ло права» [5]. Виходячи з загального тлума-
чення цього терміну, у найбільш широкому 
сенсі джерела права варто розглядати як ви-
раз першооснов права у вигляді зовнішніх 
форм його існування.
У межах загальної інструментальної 

теорії права загальновизнаним та най-
більш поширеним визнано підхід, відпо-
відно до якого під формою (джерелом) 
права слід розуміти спосіб внутрішньої ор-
ганізації, а також зовнішнього прояву пра-
вових норм, який засвідчує їх державну 
загальнообов’язковість; способи вираження 
і доведення рішень правотворчих органів 
про прийняття відповідних норм права до 
зацікавлених осіб. Тобто наразі спори щодо 
сфери та напрямків застосування термінів 
«форма права» та «джерело права» можна 
вважати вирішеними, оскільки ці терміни 
застосовуються в одному і тому самому зна-
ченні [6]. На рівні філософського пізнання 
категорія «джерело права» розглядається з 
урахуванням характеру філософських ідей 
та концепцій, що лягли в її основу. Так, на-
приклад, основний постулат нормативізму 
– це розуміння джерела права як основної 
норми; юридичного позитивізму – як зо-
внішнього прояву формально-визначеного, 
загальнообов’язкового правила поведінки, 
встановленого державою і забезпеченого її 
примусом; визначення джерела права че-
рез категорії справедливості, свободи, рів-
ності властиве природно-правовій концеп-
ції права; а для психологічної теорії права, 
джерело права – не що інше, як саме право 
[7, c. 71]. До джерел права у цивілістичній 
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літературі пропонують відносити також самі 
обставини, явища, які породжують норми 
права (соціальні умови, наукові джерела, 
економічні інтереси). Під формою права 
розуміють об’єктивовані (виражені назовні) 
способи фіксації правових норм [6, c. 21]. 
Безумовно, слід підтримати С. С. Алексєє-
ва у розумінні того, що специфіка дефініції 
«джерела права» полягає у тому, що вона в 
юриспруденції має категоріальний статус та 
становить досить широку систему знань, що 
розвивається, певну теорію у складі загаль-
ної теорії права [9, c. 19]. 
У сучасній доктрині цивільного права 

пануючою точкою зору вважається визна-
чення поняття джерела цивільного права 
через формально-юридичний (спеціально-
юридичний) підхід. Відповідно до вказа-
ного підходу джерело права розглядається 
як зовнішня форма (спосіб) вираження і за-
кріплення правових норм, інакше кажучи, 
«те, де міститься норма права», «те, звідки 
юристи-практики черпають знання про 
норми позитивного права» [10, c. 54-55]. 
Разом з тим, у процесі рекодифікації (онов-
лення) чинного Цивільного кодексу Украї-
ни найбільш вірним вбачається розширене 
розуміння нормативності джерел цивільно-
го права, що полягає в закріпленні нових 
правил поведінки, юридично обов’язкових 
для невизначеного або індивідуально ви-
значеного кола учасників. У контексті сказа-
ного варто погодитись із висновком про те, 
що потребують поглибленого дослідження 
положення сучасного міжнародного права 
та європейських правових систем. Останні 
тяжіють до збільшення ролі класичних дже-
рел права, відмінних від нормативно-право-
вих актів, зокрема правових прецедентів, 
звичаїв, загальновизнаних принципів між-
народного права, і некласичних (атипових) 
джерел права у вигляді актів «вторинного 
права» й «м’якого права» [10, c. 53].
Аналіз змісту глави першої Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України), свід-
чить про те, що вітчизняний нормативний 
підхід до визначення джерел цивільного 
права загалом відповідає загальноєвропей-
ському підходу до формування форм вира-
ження цивільного права окремих країн Єв-
росоюзу. Варто погодитись із висловленим у 

цивілістичній літературі висновком про те, 
що джерелами цивільного права можуть ви-
ступати : 1) акти цивільного законодавства 
України; 2) договори суб’єктів цивільного 
права; 3) звичаї (у тому числі звичаї діло-
вого обороту); 4) міжнародні договори; 5) 
інші акти цивільного законодавства (пра-
вова доктрина, прецеденти, корпоративні 
норми тощо) [11, c. 32-35]. Що стосується 
безпосередньо договору будівельного під-
ряду в цілому, включаючи й договір підряду 
на будівництво автомобільної дороги, нор-
мативне регулювання підрядних відносин 
знаходить джерельний вираз в першу чергу 
в сукупності саме нормативно-правових ак-
тів, які визначають вид і характер поведінки 
учасників досліджуваних відносин. У такому 
контексті необхідно зважати, що зазначений 
підхід за своїм характером набуває ознак 
комплексності й охоплює не лише акти ци-
вільного законодавства України, закріплені 
у статті 4 ЦК України а включає не тільки 
досліджуваний договір, як акт саморегуляції 
цивільно-правових відносин у досліджува-
ній сфері, але і відповідні міжнародно-пра-
вові акти. 
Міжнародно-правовими актами, що за-

безпечують один із рівнів правового регулю-
вання досліджуваних відносин, є чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України у 
встановленому порядку Законом України 
«Про міжнародні договори України» від 
29.06.2004 р. [11]. При цьому, Україна на-
лежить до тих держав, які нормативно за-
кріпили примат (верховенство) норм міжна-
родних договорів у національній правовій 
системі. Підтвердженням визнання пріори-
тету міжнародного права в нашій державі 
над національним є Декларація про дер-
жавний суверенітет України, яка проголо-
шує пріоритет загальновизнаних норм між-
народного права перед нормами внутріш-
ньодержавного [12]. 
До міжнародних договорів за участю 

України, які застосовуються для регулю-
вання відносин у сфері виконання робіт, у 
тому рахунку й будівельних, застосовуються 
загальноприйняті принципи міжнародного 
права, у тому числі й закріплені у нормах 
Віденської конвенції про право міжнарод-
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них договорів від 23 травня 1969 р. (чинна 
для України з 13 червня 1986 р.), Віденської 
конвенції про правонаступництво держав 
стосовно договорів від 23 серпня 1978 р. 
(чинна для України з 26 листопада 1992 р.) 
тощо [13, c. 55].
Враховуючи цілеспрямований безаль-

тернативний зовнішньополітичний курс 
нашої держави на європейську інтеграцію, 
у контексті цього дослідження, особливої 
уваги заслуговує розгляд окремих некласич-
них (атипових) актів Європейського права 
як джерела цивільного договірного права 
України. Останнім часом на рівні результа-
тів фундаментальних наукових досліджень 
можна усе частіше зустріти тезу про нагаль-
ну потребу дослідження основних джерел 
Європейського права з подальшою адапта-
цією законодавства України до міжнародних 
норм і норм права ЄС [14, c. 116]. Однією з 
властивостей сучасного міжнародного права 
та європейських правових систем є тенден-
ція до збільшення ролі класичних джерел 
права, відмінних від нормативно-правових 
актів, зокрема правових прецедентів, зви-
чаїв, загальновизнаних принципів міжна-
родного права, і некласичних (атипових) 
джерел права у вигляді актів «вторинного 
права» й «м’якого права»[10, c. 53]. 

 Прикладом застосування звичаїв як ре-
гулятора відносин у сфері будівництво авто-
мобільних шляхів є рецепція міжнародних 
звичаїв у практику правового регулювання 
досліджуваних договірних відносин. Одні-
єю з визначальних умов успішної реалізації 
та залучення міжнародних інвестицій у ві-
тчизняні будівельні проекти є застосування 
уніфікованих будівельних звичаїв – типових 
будівельних контрактів FIDIC [15, c. 317-
327], які було розроблено Міжнародною фе-
дерацією інженерів-консультантів, більш ві-
домих як FIDIC (International Federation of 
Consulting Engineers), які почали свою діяль-
ність з 1913 року. Сьогодні, FIDIC - найбіль-
ший міжнародний представницький орган, 
утворений національними асоціаціями ін-
женерів-консультантів, які походять з більш 
ніж 100 країн у всьому світі [16]. Представни-
ки Асоціації інженерів-консультантів Украї-
ни розглядають введення стандартів FIDIC 
у якості необхідної умови подальшої євроін-

теграції нашої держави з можливістю залу-
ченням іноземних інвестицій у великі про-
екти, поліпшення якості будівельних робіт 
[17]. Важливим є й той факт, що нормативне 
закріплення можливості використання ре-
комендацій та правил міжнародних недер-
жавних організацій не є законодавчою но-
велою для вітчизняного законодавства. Так, 
законодавство України закріплювало пряму 
вимогу для сторін договору купівлі-прода-
жу використовувати міжнародні комерційні 
умови Інкотермс, причому, це стосується як 
міжнародних, так і внутрішньодержавних 
договорів [18, С. 265–268]. Зокрема, вказа-
ні положення містилися в Указі Президента 
України «Про застосування Міжнародних 
правил інтерпретації комерційних термі-
нів» від 4 жовтня 1994 р. № 567/94 [19]. 
Типові контракти FIDIC, що широко за-

стосовуються не лише країнами Європей-
ського союзу, але й більшості сучасним кра-
їнам світу, представляють собою результати 
ретельної систематизації ділових звичаїв, 
опублікованих у формі зразкових (модель-
них) умов договорів, що застосовуються у 
сфері реалізації міжнародних інвестиційно-
будівельних проектів. Слідує враховувати, 
що у сучасних європейських країнах контр-
акти FIDIC застосовуються не у випадку від-
сутності норм вищих рівнів правового регу-
лювання. Вони зазвичай застосовуються як 
альтернатива таким нормам чи гармоній-
но їх доповнюють, тобто за своєю правової 
природою є нормами «м’якого права». Як 
зауважує Гриняк А. Б., типові форми буді-
вельних контрактів, зокрема типові контр-
акти FIDIC, спрямовані на подолання від-
мінностей національного законодавства 
шляхом розробки уніфікованих і визнаних 
на міжнародному рівні правил, а також на 
формування рекомендацій, на підставі яких 
сторони розробляють та погоджують між со-
бою спеціальні положення конкретних під-
рядних договорів з типовими контрактами 
FIDIC [20, c.18].

 Аналіз останніх вітчизняних законодав-
чих ініціатив свідчить про розпочатий ди-
намічний процес вдосконалення правового 
регулювання суспільних відносин у сфері 
будівництва автомобільних доріг в кон-
тексті можливості використання типових 
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контрактів FIDIC. Зокрема, Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо реформування системи управлін-
ня автомобільними дорогами загального 
користування» від 17 листопада 2016 р. № 
1764-VIII «з метою активізації інвестиційної 
діяльності, підвищення якості та ефектив-
ності дорожнього будівництва під час бу-
дівництва та реконструкції автомобільних 
доріг можуть застосовуватися принципи та 
умови контрактів Міжнародної федерації 
інженерів-консультантів (FIDIС) у поряд-
ку, що затверджується Кабінетом Міністрів 
України. Указом Президента України «Про 
деякі заходи щодо створення умов для роз-
витку та підвищення якості автомобільних 
доріг» від 19.07.2019 року № 529/2019 [21] 
передбачено встановлення обов’язку для 
замовників будівництва, реконструкції та 
ремонту автомобільних доріг залучати на 
конкурсних засадах незалежного інжене-
ра-консультанта у сфері дорожнього будів-
ництва (FIDIC) на етапах закупівель, вико-
нання робіт, гарантійного обслуговування. 
Крім того, надзвичайно важливим, але да-
леко не останнім є нещодавній крок нашого 
законодавця по впровадження можливості 
використовувати у підрядних відносинах 
будівництва автомобільних доріг типових 
будівельних контрактів FIDIC. Так, у 17 бе-
резні 2021 р. Кабінетом міністрів України 
було прийнято постанову № 224 «Про вне-
сення змін до Загальних умов укладення та 
виконання договорів підряду в капітально-
му будівництві», відповідно до якої сторо-
нам підрядних відносин за їх згодою надано 
право використовувати міжнародні форми 
договорів, звичаї та рекомендації міжнарод-
них та вітчизняних організацій відповідно 
до законів України. При чому, суттєвими 
змінами є те, що законодавець встановлює 
примат міжнародного права над нормами 
українського законодавства у випадку якщо 
у міжнародному договорі України, укладе-
ному в установленому законом порядку, міс-
тяться інші правила, ніж ті, що встановлені 
цими загальними умовами, застосовуються 
правила відповідного міжнародного догово-
ру. Враховуючи, що відповідно до положень 
«Примірного договору підряду на будівни-
цтво (капітальний ремонт, реконструкцію) 

автомобільної дороги», затверджених поста-
новою Кабінету міністрів України № 668 від 
1 серпня 2005 року [23] умови якого можуть 
не мати обов’язковості для сторін під час 
укладання договору сторони повинні до-
тримуватись положень, визначених законо-
давством та Загальними умовами укладання 
та виконання договорів підряду в капіталь-
ному будівництві, затвердженими постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 
2005 року № 668 (668-2005-п ).
Таким чином, законодавче закріплен-

ня правової можливості використання 
контрактів FIDIC у галузі будівництва ав-
томобільних доріг в Україні, з урахуван-
ням надмірної складності, у порівнянні з 
іншими підрядними відносинами, цілком 
відповідає сучасним тенденціям розвитку 
правового регулювання і сприятиме поліп-
шенню регулювання відносин між учасни-
ками будівельного процесу та поліпшенню 
інвестиційного та економічного клімату 
країни загалом. Однак, на сьогодні, незва-
жаючи на позитивні законодавчі новації, 
впровадження альтернативної можливості 
регулювання відносин у сфері будівництва 
автомобільних доріг у чинне законодавство 
України типових будівельних контрактів 
FIDIC є фрагментарним, подекуди фор-
мальним і потребує подальшої розробки та 
гармонізації з іншими приписами чинного 
законодавства України. 
Поряд з цим, на рівні вітчизняного ци-

вільного законодавства центральне місце 
серед джерел регулювання суспільних від-
носин у сфері будівництва автомобільних 
доріг посідає Цивільний кодекс України. 
Питанням будівельного підряду присвяче-
ний розділ 61 ЦК України, який містить як 
загальні положення, так і окремі параграфи 
за різновидами підряду. Будівельному під-
ряду присвячений параграф 3 розділ 61 ЦК 
України. Ґрунтовний аналіз положень па-
раграфа 3 розділу ЦК України свідчить, що 
регулювання відносин будівельного підряду 
не обмежується одним лише ЦК України, 
однак, першими поміж джерел цивільного 
законодавства мають бути названі акти ци-
вільного законодавства (ст. 4 ЦК України) 
як одна із найважливіших складових остан-
нього [25, c. 282].
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Правове регулювання договірних під-
рядних відносин у сфері будівництва авто-
мобільних доріг не обмежується виключно 
нормативними положеннями Цивільного 
кодексу України, оскільки здійснюється та-
кож на рівні нормативних приписів, які ма-
ють прийматися в розвиток положень глави 
61 ЦК України та не суперечити їм. Поряд 
з ЦК України для правового регулювання 
відносин будівельного підряду застосову-
ються також положення Земельного кодек-
су України, адже відповідно до статті 1 ЗУ 
«Про автомобільні дороги» для розміщення 
автомобільної дороги в установленому по-
рядку надаються земельні ділянки. 
Важливим нормативно-правим актом 

джерельної бази правового регулювання до-
сліджуваних відносин, що визначає правові, 
економічні, організаційні та соціальні заса-
ди забезпечення функціонування автомо-
більних доріг, їх будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання в інтересах держави і 
користувачів є Закон Украї ни «Про автомо-
більні дороги». Окремі норми, присвячені 
правовому регулюванню підрядних відно-
син на будівництво (ремонт, реконструк-
цію) автомобільної дороги, містяться у низці 
інших нормативно-правових актів, зокрема 
Законів України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» від 17.02.2011 р., «Про 
дорожній рух» від 30.06.1193 р., «Про здій-
снення публічні закупівлі» від 25.12.2015 р., 
«Про будівельні норми» від 05.11.2009 р., 
у Постановах Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Загальних умов укла-
дення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві» від 01.08.2005 р. 
№ 668, «Питання прийняття в експлуата-
цію закінчених будівництвом об’єктів» від 
13.04.2011 р. № 461, «Про затвердження 
вимог щодо проведення контролю якості 
робіт з нового будівництва, реконструкції 
та ремонту автомобільних доріг загально-
го користування» від 28.12.2016 р., у Нака-
зах Міністерства будівництва, архітектури і 
житлово-комунального господарства Украї-
ни «Про затвердження Примірного догово-
ру підряду у капітальному будівництві» від 
27.10.2005 р. № 3 і звісно наказ Державної 
служби автомобільних доріг України від 
28.04.2009 р. № 188 «Про затвердження 

Примірного  договору підряду на будівни-
цтво (капітальний ремонт, реконструкцію) 
автомобільної дороги»[24] тощо. 
Багато важливих питань щодо стандар-

тів і вимог до будівництва та видів будівель-
них робіт по спорудженню автомобільної 
дороги врегульовуються в нормативних до-
кументах України – державних та відомчих 
будівельних нормах України. У цивілістич-
ній літературі при характеристиці джерел 
регулювання підрядних відносин у будів-
ництві зазначається, що крім нормативних 
актів законодавчого, підзаконного і відо-
мчого характеру, у цій сфері діють численні 
будівельні норми і правила, які в прямому 
розумінні не є джерелами права, але суттє-
во впливають на формування практики за-
стосування цих джерел [26, c. 456-466]. У 
цьому контексті необхідно зазначити, що з 
першого січня 2022 року вступають в дію 
нові ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. 
Види та переліки робіт з ремонтів та експлу-
атаційного утримання», якими імперативно 
передбачається лише два види ремонтних 
робіт автомобільної дороги: капітальний та 
поточний ремонти. Такий підхід обумов-
лений перш за все збільшенням питомої 
ваги капітального ремонтів через істотну 
зношеність та зруйнованість транспортної 
інфраструктури, що у свою чергу потребує 
встановлення більш високих стандартів до 
сфери дорожнього будівництва, збільшення 
моніторингу та контролю.

Висновок
Враховуючи сучасні євроінтеграційні 

прагнення українського народу, вітчизняна 
правова система повинна поступово, але не-
ухильно підпорядковуватись європейським 
стандартам її загальної побудови, архітекто-
ніки та функціонування. Це завдання актуа-
лізується з урахуванням процесів рекодифі-
кації ЦК України, у ході здійснення якої на 
перший план вийде завдання гармонізації 
його положень із нормативно-правовими 
приписами відповідних Директив Європей-
ського союзу. Ці висновки стосуються і роз-
глянутих вище нормативних та позанорма-
тивних регуляторів, що регулюють суспільні 
відносини у сфері будівництва автомобіль-
них доріг. Адже вони також, х урахуванням 
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комплексу об’єктивних і суб’єктивних при-
чин потребують подальшого вдосконален-
ня та наближення чинного законодавства 
України до законодавства ЄС та впрова-
дження європейських стандартів якості. 
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SUMMARY 
The article reveals general approaches to de-

fi ning the concept of «sources of law». Attention is 
drawn to the modern trend of expanded interpreta-
tion of the category of «sources of law» and an in-
crease in the role of the so-called classical sources of 
law, in particular legal precedents, customs, gener-
ally recognized principles of international law, and 
non-classical (atypical) sources of law in the form of 
acts of «secondary law» and «soft law». The use of 
unifi ed construction practices in the form of stan-
dard FIDIC contracts is a confi rmation of the in-
volvement of legal customs in the fi eld of highway 
construction. The author considers the possibility of 
fully introducing FIDIC contractual structures into 
the current national legislation with the aim of har-
monizing the legislation of Ukraine and EU coun-
tries. The author examines the main regulatory legal 
acts as sources of legal regulation of contractual re-
lations in the fi eld of highway construction under the 
civil law of Ukraine. 

Keywords. Contract, construction contract, 
sources of law, customs, highway construction.
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