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АНОТАЦІЯ 

Ковтун Є.І. Детермінанти диверсифікації діяльності 

інжинірингових компаній на глобальному ринку послуг. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. — Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київ, 2021.  

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, 3-х розділів, 

висновків і переліку використаних джерел. 

В дисертації проведено дослідження парадигмальних засад аналізу 

міжнародного ринку інжинірингових послуг в умовах трансформації 

світового господарства, усебічному розкритті процесів глобалізації і 

локалізації ринків інжинірингових послуг, модифікації міжнародних 

стратегій інжинірингових компаній, розробленні й обґрунтуванні практичні 

рекомендацій щодо механізму диверсифікації діяльності українських 

компаній на міжнародному ринку інжинірингових послуг. У процесі 

пропонованого дослідження автором були отримані такі найбільш суттєві 

наукові результати, що розкривають його особистий внесок у розробку 

досліджуваної проблеми і конкретизують новизну дисертаційної роботи. 

У роботі на основі категоріального апарату теорій міжнародної торгівлі 

послугами, теорій інновацій, менеджменту, а також концепцій управління 

інжинірингом розкрито зміст поняття «міжнародний інжиніринг», як 

сукупність інтелектуальних видів діяльності на міжнародних ринках, метою 

яких є задоволення потреб споживачів у високоякісному продукті шляхом 

надання високотехнологічних інженерно-технічних послуг, що пов'язані з 

проектуванням, будівництвом, реконструкцією та введенням в експлуатацію 

промислових об'єктів, управлінських і консалтингових послуг та ноу-хау. 

Зазначену категорію покладено в основу методики аналізу створення 
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інноваційно орієнтованої інжинірингової послуги внаслідок диференціації 

діяльності інжинірингових компаній на глобальному ринку послуг. 

В роботі обґрунтовані концептуальні основи ролі інжинірингових 

послуг у сучасних умовах розвитку  світової економіки, зокрема: а) 

відкритий та опосередкований вплив інжинірингових послуг на 

технологічний та  економічний розвиток країн; б) позитивна роль у зростанні 

рівня інноваційного показника національного виробництва; в) діалектика 

розвитку глобалізації та локалізації виробництва інжинірингових послуг; г) 

інтенсифікація процесів  транснаціоналізації виробництва і створення 

можливостей для інжинірингових компаній країн, що розвиваються, щодо 

виходу на міжнародні ринки; г) поглиблення  фрагментації виробництва та 

розвиток виробничих ланцюгів створення доданої вартості. 

Проведено системний аналіз кількісних та якісних параметрів 

міжнародного ринка інжинірингових послуг. Автором доведено, що 

детермінантами сучасного розвитку міжнародного ринку  інжинірингових 

послуг є: а) упровадження новітніх  технологій; б) діджиталізація  й 

упровадження інформаційно-комунікаційних платформ єдиного 

інформаційного простору; в) отримання онлайн-доступу до інжинірингових 

проектів і міжнародних ринків надання послуг; г) конкурентна інформаційна 

база досвіду та наявність фахівців із відповідним інжиніринговим досвідом і 

рівнем спеціальної кваліфікації; е) технологічна цінова конкуренція. 

Автором обґрунтовано, що процес управління ризиками в 

інжиніринговій діяльності міжнародних компаній є край важливим аспектом.   

Концепція політики мінімізації ризиків охоплює три послідовні етапи, а саме: 

1) оцінка ризику, що припускає прогнозування ймовірності та наслідків 

ризиків; 2) управління ризиком, що полягає у виборі та  реалізації стратегій 

управління ризиками; 3) повторний аналіз ризиків або оцінка ефективності 

ухвалених рішень. Стратегії  управління ризиками мають на меті мінімізацію  

впливу невизначеності на результати інжинірингової діяльності завдяки: а) 

уникненню альтернативних витрат; б) ухилянню від прямих витрат; в) 
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запровадженню  запобіжних заходів, що зіставні з ризиками. Найвагомішими 

альтернативними стратегіями управління ризиками в діяльності міжнародних 

інжинірингових компаній є: а) залучення підрядника (прийняття ризику); б) 

залучення підрядника, зберігаючи контроль над бізнес-процесами 

(пом'якшення ризику); в) надання послуги самостійно (уникнення  ризику, 

пов'язаного із залученням підрядників). 

Автором представлено математичну модель на основі методу 

найменших квадратів аналізу участі інжинірингових компаній в економіці 

України та прогнозу ступеня і можливості зростання інжинірингових послуг  

до 2029 р.  Доведено, що: а) у зазначений період сектор інжинірингових 

послуг продемонструє  стабільне зростання на рівні 20,6 % щороку; б) обсяг 

реалізованих послуг у 2029 р.  досягне майже 2, 3 млрд США; в) з огляду на 

значні промислові можливості України, залучення інжинірингових послуг 

для потреб виробництва, з урахуванням їхньої інноваційної ролі і цінових 

переваг, може стати перспективним напрямом розвитку 

зовнішньоекономічної експансії українських інжинірингових компаній на 

світовому ринку. Таким чином, автор робить висновок, що чинниками більш 

інтенсивного розвитку ринку інжинірингових послуг в Україні можуть стати: 

а) інвестування в розвиток інжинірингу та інжинірингової інфраструктури; б) 

формування чіткої законодавчої бази; в) орієнтація на експорт, г) інновації в 

сфері інжинірингу, д) міжгалузевий обмін досвідом; е) цінова конкуренція. 

Автором виконаний компаративний аналіз сучасного стану та рівня 

розвитку ринку інжинірингових послуг України, що дало можливість 

визначити основні напрямки розвитку сектору інжинірингових послуг в 

Україні, а саме: а) подолання недостатнього рівня підготовленості 

національної економіки до системної внутрішньої і зовнішньої інтеграції; б) 

запуск єдиної системи оцінки розвитку інтеграційних процесів інжинірингу в 

національній економіці; в) збільшення інвестицій в інфраструктуру; г) 

проведення інституційних реформ з метою підвищення інвестиційної 

привабливості економіки України; д) реалізація ефективних реформ щодо 
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поліпшення бізнес-клімату та кардинальна боротьба з корупцією.  

Обґрунтовано, що створення ефективної інжинірингової інфраструктури й 

уніфікованих інститутів стандартизації істотно посилює конкурентні 

можливості України у виробництві та реалізації інжинірингових послуг  на 

національному, регіональних і міжнародних ринках. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані та оформлені автором у дисертації наукові результати і 

рекомендації можуть бути використані для розроблення та реалізації 

національної стратегії інтеграції інжинірингових послуг в глобальні 

виробничі мережі і розвитку вітчизняної економіки, для визначення 

пріоритетних шляхів інтеграції України в глобальний економічний простір, 

для стимулювання діяльності національних інжинірингових компаній. 

Також, отримані матеріали можуть використовуватися в навчальних 

процесах у вищих навчальних закладах для викладання спеціальних курсів 

по інжиніринговим спеціальностям. Основні висновки і результати 

дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені у практичну 

діяльність державних і приватних інжинірингових організацій, в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах для викладання 

нормативних і спеціальних курсів. 

Ключові слова: інжинірингові послуги, глобальні виробничі мережі, 

міжнародні компанії, ризики,  інжиніринговий аутсорсинг, диверсифікація.  

 

SUMMARY 

Kovtun E. I. Determinants of diversification of activities of engineering 

companies in global market of services. - Qualifying scientific work as a 

manuscript. 

The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the 

Academic Degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – The Institute of 
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International Relations of Kyiv Taras Shevchenko University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation research consists of an introduction, 3 chapters, a 

conclusion and a list of sources used.  

The dissertation conducted a study of paradigmatic bases of the analysis of 

the international market of engineering services in the conditions of transformation 

of world economy, comprehensive disclosure of processes of globalization and 

localization of the markets of engineering services, modification of international 

strategies of engineering companies, development and substantiation of practical 

recommendations on mechanism of diversification of Ukrainian companies.  

In the process of proposed research by the author received such most 

significant scientific results, which reveal its personal contribution to the 

development of the problem under study and specify the novelty of the 

dissertation. 

In the work on the basis of the categorical apparatus of the theories of 

international trade in services, theories of innovation, management, as well as the 

concepts of management of engineering disclosed the content of the concept of 

"international engineering", as a set of intellectual activities in international 

markets, the purpose of which is to meet the needs of consumers in a high-quality 

product by providing high-quality products by providing high-tech products by 

providing high-tech products by providing high-tech. Engineering and technical 

services related to designing, construction, reconstruction and commissioning of 

industrial objects, management and consulting services and know-how. The 

indicated category is based on the methodology for analyzing the creation of an 

innovative-oriented engineering service due to differentiation of activity of 

engineering companies in the global services market. 

It is proved that determinants of the modern development of the international 

market of engineering services are: a) introduction of the latest technologies; b) 

digitization and introduction of information and communication platforms of a 

single information space; c) obtaining online access to engineering projects and 
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international provision markets; d) a competitive information base of the 

experience and the availability of specialists with the relevant engineering 

experience and special qualifications; e) technological price competition. 

The author completes the disclosure of the theoretical aspects of risk 

management in engineering activity of international companies. The concept of 

risks minimization policy covers three consecutive stages, namely: 1) an 

assessment of risk involving the probability and consequences of risks; 2) risk 

management, which consists in choosing and implementing risk management 

strategies; 3) re-analysis of risks or evaluating the effectiveness of adopted 

decisions. Risk management strategies are intended to minimize the impact of 

uncertainty on the results of engineering activity due to: a) to avoid alternative 

expenses; b) evasion from direct expenses; c) introducing precautionary measures 

with risks. The most important alternative risk management strategies in the 

activities of international engineering companies are: a) involvement of the 

contractor (risk taking); b) involvement of the contractor, maintaining control over 

business processes (mitigating risk); c) providing services independently (avoiding 

the risk associated with the involvement of contractors). 

The author also improved the principles and tools for assessing the role of 

engineering services in modern conditions of development of the global economy, 

in particular: a) open and indirect influence of engineering services for 

technological and economic development of countries; b) a positive role in 

increasing the level of innovation index of national production; c) dialectics of 

development of globalization and localization of engineering services production; 

d) intensification of processes of transnationalization of production and creating 

opportunities for engineering companies in developing countries regarding access 

to international markets; d) deepening fragmentation of production and 

development of production chains of creation of value added. 

Using the method of calculating the mathematical model of volume of 

engineering services, the author was determined that moving factors of more 

intensive development of the engineering services market can be: a) investing in 
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the development of engineering and engineering infrastructure; b) the formation of 

a clear legislative framework; c) focus on export, d) innovation in the field of 

engineering, e) inter-sectoral exchange of experience; e) price competition. 

The author presents a mathematical model based on the level of least squares 

analysis of the participation of engineering companies in the economy of Ukraine 

and the forecast of the degree and possibility of growth of engineering services for 

the next ten years. It is proved that: a) in the next ten years, the engineering 

services sector will demonstrate a stable growth; b) the volume of realized services 

in 2029 will increase by 728 million 912 thousand US dollars, which is 20.6% of 

annual growth; c) given the significant industrial capabilities of Ukraine, the 

involvement of engineering services for the needs of production, taking into 

account their innovation role and price advantages, may become a promising 

direction for the development of foreign economic expansion of Ukrainian 

engineering companies in the global market. Also, the author determined that 

moving factors of more intensive development of the engineering services market 

can be: a) investing in the development of engineering and engineering 

infrastructure; b) the formation of a clear legislative framework; c) focus on export, 

d) innovation in the field of engineering, e) inter-sectoral exchange of experience; 

e) price competition. 

The author performed a comparative analysis of the current state and the 

level of development of the engineering services market of Ukraine, which made it 

possible to identify the main directions of the development of the engineering 

services sector in Ukraine, namely: a) overcoming the lack of preparedness of the 

national economy to systemic internal and external integration; b) launch a single 

system for evaluating the development of integration processes of engineering in 

the national economy; c) increase investment in infrastructure; d) carrying out 

institutional reforms in order to increase the investment attractiveness of Ukraine's 

economy; e) Implementing effective reforms to improve business climate and 

cardinal struggle with corruption. It is substantiated that the creation of effective 

engineering infrastructure and unified standardization institutions significantly 
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enhances Ukraine's competitive opportunities in the production and 

implementation of engineering services at national, regional and international 

markets. 

The practical significance of the obtained results is based on that obtained 

and designed by the author scientific results and recommendations in the 

dissertation can be used for development and implementation a national strategy 

for integration of engineering services into global production networks and 

development of domestic economy, to identify priority ways of the Ukraine's 

integration into the global economic space, to stimulate the activities of national 

engineering companies. Also, the obtained materials can be used in educational 

processes in higher educational institutions for teaching special courses in 

engineering specialties. The main conclusions and results of the dissertation 

research can be implemented in the practical activities of public and private 

engineering organizations, in the educational process in higher education 

institutions for teaching regulatory and special courses. 

Key words: engineering services, global production networks, international 

companies, risks, engineering outsourcing, diversification. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Глобалізація світового господарства, 

розвиток нових видів діяльності, зокрема інноваційних і технологічних 

послуг на промисловому ринку, посилення конкуренції  та трансформація її 

природи визначають зростаючу роль міжнародних інжинірингових послуг.   

Результати інжинірингової діяльності багато в чому розкривають 

найважливіші характеристики виробничо-господарської діяльності компаній 

та ефективність реалізації інвестиційно-інноваційних проектів.  У наш час 

диверсифікація виробництва інжинірингових послуг і міжнародна 

фрагментація виробництва дозволили компаніям, розташованим у різних 

країнах, брати участь у глобальних виробничих ланцюгах створення  доданої 

вартості, що означає тісний зв'язок із такими різними видами діяльності, як 

проектування, будівництво, наукові дослідження і розробки, промислове 

виробництво, видобуток природних ресурсів, управління проектами і 

проектний менеджмент, гарантійне обслуговування.  

Однак у зв'язку з ускладненням виробничих процесів і збільшенням 

етапів реалізації проектів, від розробки концепції до створення кінцевого 

продукту, чи то об'єкт, чи то ноу-хау, постала потреба не тільки координації 

робіт у різних локаціях, але й контролю реалізації проектів згідно з 

термінами, якістю та запланованою вартістю. Таким чином, здійснення 

диверсифікації інжинірингових послуг та поява глобальних виробничих 

ланцюжків і їхня просторова, а також організаційна диференціація привели 

до зростання значення інжинірингу у світі та підвищення попиту на 

інжинірингові послуги.  

Вивчення сучасних тенденцій розвитку інжинірингових послуг і 

пов'язаних із цим змін у світовій економіці стали об'єктом теоретичного та 

прикладного аналізу в  наукових  працях  таких   авторів, як   С. Гай,     В. 

Латур,  А.  Монкастер i   Д. Хiндс, Б. Ловендахл,    М. Хамдан,    П. Рiммер,   

Т. Хiкс i Дж. Муеллер, Е. Баарк, Е. Едвардс, Н. Городиська, А. Молнар, 

Ю. Бошицький, О. Гончарова,  В. Рященко,  П. Таскета,     А. Шава і   
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С. Келліб,   Н. Вебстер,   Б. Бідій,  Дж. Лукас,  Р. Заблоцька, Г. Терразас,   

Дж.  Ватсон,    А. Хаттаб,      Дж. Ральф,      С. Боханон,    Н. Якобсон i    

Д. Буттерiлл,  А. Канато,   Дж. Гвінея,     М. Зіеба,     С. Клайн і     

Н. Розенберг,     Л. Аріка-Стерос,   Т. Ходжем,  Р. Літан і    Л. Мітчелл,     

Р. Вонг,      А. Неджат і    Т. Гебраб,    К. Джа і  Д. Лінч,     Дж. Бін,     

М. Жуков,    М. Развана і  С. Суругіуб,  А. Кондратюк,  А. Кефалас,   

Т.Смирнова і   Н. Петренко,      А. Рочстейн,    Е. Баарк,    В. Оджані,     

М. Торккелі,   П. Віндрум, Ф. Серiнгхаус, які розвинули теоретичні основи 

розвитку світового ринку інжинірингових послуг у контексті глобалізації та 

досліджували детермінанти диверсифікації діяльності інжинірингових 

компаній на глобальних ринках. 

Аналіз останніх публікацій стосовно сучасних тенденцій у сфері 

інжинірингових послуг, їхньої ролі в розвитку національної та міжнародної 

економіки доводить зростаючий інтерес учених і практиків, насамперед, до 

дослідження світового досвіду у сфері інжинірингових послуг і розробки 

практичного інструментарію для виконання конкретних завдань у сфері 

інжинірингу.   Про  це  свідчать,  з окрема,    роботи    Е. Дженкса та   

С. Перссона,  В. Балдвіна,   М. Шарко, Т. Смирнової та Н. Петренко, 

М. Таказової, М. Лібермана і Д. Монтгомерi, П. Героскi і   С. Маркiдеса,   

Г. Джонсона,    Е. Велдона і    М. Чова,   Б. Ахлстанда і Дж. Лампела,   

С. Кристофферсона,     Х. Дерески,    Р. Мітчелла,   Б. Аглі і   Д. Вуда, 

Р. Талера і С. Санштейна, І. Моргачова та ін.  У процесі дослідження ролі 

інжинірингових послуг в Україні використано праці авторів, серед яких 

особливої уваги заслуговують роботи таких вчених, як  С. Хонта,  

О. Кравченко,  А. Кондратюк,    І. Манаєнко,   С. Борис,  О. Карпенко,  

О. Кравцов,  В. Задорський,  І. Ганечко, З. Руденко,  А. Бреус,   А. Лобза,   

Е. Шелудько,   П. Ніколенко,   А. Міннекаєва, Д. Борисова, М. Анохіна,  

В. Стадник,  Г. Соколюк, Я. Столярчук, П. Яремович, А. Ярощук, які 

розкрили низку недоліків у сфері інжинірингу, зробили ряд істотних 
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теоретичних та прикладних висновків щодо розвитку ринку інжинірингових 

послуг в Україні.   

Аналізу розвитку інжинірингових послуг у світі присвячено багато 

теоретичної і практичної літератури, однак водночас необхідно зауважити, 

що вивчення детермінант диверсифікації діяльності інжинірингових 

компаній і їхнього економічного впливу на глобальний ринок й економіку 

країн не є сьогодні предметом широкого спектру досліджень. Також досить 

назрілим є наукове обґрунтування практичних кроків з інтенсифікації 

реалізації стратегії розвитку інжинірингових послуг в Україні, формування 

ефективних стратегій взаємодії національної економіки й інжинірингової 

інфраструктури зі створенням конкурентоспроможної моделі в умовах 

посткризового розвитку. Зазначені передумови визначили вибір теми 

дисертації, її актуальність, практичну значимість, мету й основні завдання.  

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

Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до проблематики науково-

дослідної частини кафедри світового господарства та міжнародних 

економічних відносин Інституту міжнародних відносин «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» на 2011–2015 рр. (№  11БФ048-01) та 

«Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» на 2016–2020 рр. (№ 

16БФ048-01), що є невід'ємною складовою Комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія та 

механізми розвитку міжнародних інтеграційних процесів на початку ХХІ 

століття». У межах цієї теми автором досліджено проблеми інтерактивності 

інжинірингових послуг і диверсифікації діяльності інжинірингових компаній, 

проаналізовано ключові форми інтеграції інжинірингових послуг у глобальні 

виробничі мережі, з'ясовано місце і потенціал України в економічному 

співробітництві через призму інтеграції у глобальний ринок інжинірингових 

послуг. Також автором  особисто проаналізовано проблеми інтеграції 
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інжинірингових компаній України в європейський ринок за умови асоціації 

України з Європейським Союзом.   

Метою дисертаційного дослідження є розкриття ролі та тенденцій 

розвитку  інжинірингових послуг у глобальному просторі  через призму 

диверсифікації стратегій міжнародних компаній, аналіз напрямків і 

механізмів глобалізаційної диверсифікації інжинірингової інфраструктури 

міжнародного виробництва, а також теоретичне і практичне обґрунтування 

стратегії інтеграції українських компаній України у глобальний ринок 

інжинірингових послуг.  

Мета дослідження зумовила розв'язання низки наукових завдань у 

процесі аналітичної роботи, а саме:   

 дослідити теоретичні аспекти аналізу функціонування і 

формування сектору інжинірингових послуг;  

 з'ясувати роль інжинірингових послуг у сучасних національних і 

міжнародних економічних системах;  

 визначити детермінанти розвитку міжнародного ринку 

інжинірингових послуг;  

 провести аналіз сучасного стану і визначити основні тенденції 

розвитку міжнародного ринку інжинірингових послуг; 

 проаналізувати особливості та переваги основних стратегій 

виходу міжнародних інжинірингових компаній на локальні ринки 

приймаючих країн;  

 визначити основні фактори розвитку аутсорсингу в сфері 

інжинірингу  в умовах фрагментації міжнародного виробництва; 

 оцінити ризиковість інжинірингової діяльності корпорацій в 

умовах якісних трансформацій бізнес-моделей; 

 визначити  інституційні особливості  становлення, переваги, 

фактори та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг в Україні; 

 надати прогнози консолідації сфери інжинірингових послуг в 

Україні; 
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 дослідити  стратегії диверсифікації українських компаній зі 

сфери інжинірингових послуг на глобальному ринку; 

 розкрити механізм прискорення процесів інтеграції українських 

компаній у глобальний ринок інжинірингових послуг. 

Об'єктом дослідження є  закономірності та тенденції розвитку 

міжнародного ринку інжинірингових послуг у глобальних умовах. 

Предмет  дослідження є умови, чинники та стратегії  диверсифікації 

діяльності інжинірингових компаній на глобальному  ринку послуг. 

Методи дослідження. У процесі реалізації поставлених завдань у 

дисертаційній роботі використані загальнонаукові та фундаментальні методи 

дослідження економічної теорії, теорії глобалізації, міжнародної торгівлі 

інжиніринговими послугами, інвестування та моделювання економічних 

явищ, що відбуваються у сфері інжинірингових послуг, зокрема системний 

метод аналізу теоретичних аспектів формування та функціонування сектору 

інжинірингових послуг (підрозд. 1.1); для дослідження особливостей і ролі 

інжинірингових послуг у сучасних національних і міжнародних економічних 

системах використовувався метод аналізу і синтезу, зокрема для реалізації 

логічної послідовності і доповнення категоріального апарату, ідентифікуючи 

детермінанти розвитку міжнародного ринку інжинірингових послуг (підрозд. 

1.2, 1.3); за допомогою статистичного і графічного методів, а також 

порівняльного аналізу здійснювалося вивчення основних тенденцій розвитку 

світового ринку інжинірингових послуг, визначення динаміки й обсягів 

торгівлі інжиніринговими послугами,  виділення особливостей становлення і 

переваг розвитку українського ринку інжинірингових послуг (підрозд. 2.1, 

3.1); використання математичних методів ( адаптована математична модель 

методу найменших квадратів) мало на меті отримання прогнозу розвитку 

інжинірингових послуг в Україні (підрозд. 3.2),  та визначення стратегій 

інтернаціоналізації міжнародних компаній на світовому ринку 

інжинірингових послуг й аналіз ризиків у міжнародній діяльності 

інжинірингових корпорацій (підрозд. 2.2, 2.3);  системно-структурний і 
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функціонально-цільовий метод застосовувався для аналізу перспектив 

інтеграції інжинірингових компаній України у глобальний ринок 

інжинірингових послуг (підрозд. 3.3).  

Інформаційну базу дослідження формують офіційні публікації 

міжнародних організацій (ООН, Світового банку, МВФ, СОТ, ЄБРР, ОЕСР, 

ЄС, Всесвітнього економічного форуму, ABET, ECPD, ACEM, UNCTAD), 

дані Державної служби статистики України, публікації українських і 

зарубіжних науковців та інші спеціальні періодичні видання.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у авторському 

обґрунтуванні теоретико-методологічних  концепцій розвитку  

інжинірингових послуг в умовах трансформації світового господарства, 

усебічному розкритті процесів диверсифікації корпоративних стратегій і 

бізнес моделей  міжнародних інжинірингових компаній, а також розробленні 

й обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо інтеграції сектору 

інжинірингових послуг України у глобальний ринок послуг. У процесі 

пропонованого дослідження автором були отримані такі найбільш суттєві 

наукові результати, що розкривають його особистий внесок у розробку 

досліджуваної проблеми і конкретизують новизну дисертаційної роботи: 

уперше:  

 на основі категоріального апарату теорій міжнародної торгівлі 

послугами, теорій інновацій,  менеджменту,  а також концепцій управління 

інжинірингом, на відміну від попередніх досліджень,  розкрито зміст поняття 

«міжнародний інжиніринг», як сукупності  інтелектуальних видів діяльності 

на міжнародних ринках, метою яких є задоволення потреб споживачів у 

високоякісному продукті шляхом надання високотехнологічних інженерно-

технічних послуг, що пов'язані з проектуванням, будівництвом, 

реконструкцією та введенням в експлуатацію промислових об'єктів, 

управлінських і консалтингових послуг та ноу-хау. Зазначену категорію 

покладено в основу методики аналізу створення інноваційно орієнтованої 
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інжинірингової послуги внаслідок диференціації діяльності інжинірингових 

компаній на глобальному ринку послуг;  

 представлено математичну модель на основі методу найменших 

квадратів прогнозної оцінки нарощування капіталізації ринку 

інжинірингових послуг України  на період до 2029 р.  На основі отриманих 

результатів встановлено: а) у зазначений період сектор інжинірингових 

послуг продемонструє  стабільне зростання на рівні 20,6 % щороку; б) обсяг 

реалізованих послуг у 2029 р.  досягне майже 2, 3 млрд США; в) з огляду на 

значні промислові можливості України, залучення інжинірингових послуг 

для потреб виробництва, з урахуванням їхньої інноваційної ролі і цінових 

переваг, може стати перспективним напрямом розвитку 

зовнішньоекономічної експансії українських інжинірингових компаній на 

світовому ринку; 

набули подальшого розвитку:  

 теоретико-методологічні підходи впливу новітніх технологій на 

розвиток сфери інжинірингу. Доведено, що детермінантами сучасного 

розвитку міжнародного ринку  інжинірингових послуг є: а) упровадження 

новітніх  технологій; б) діджиталізація  й упровадження інформаційно-

комунікаційних платформ єдиного інформаційного простору; в) отримання 

онлайн-доступу до інжинірингових проектів і міжнародних ринків надання 

послуг; г) конкурентна інформаційна база досвіду та наявність фахівців із 

відповідним інжиніринговим досвідом і рівнем спеціальної кваліфікації; е) 

технологічна цінова конкуренція;  

 сучасні тенденції збільшення попиту і зростання ролі інноваційних 

стратегій у діяльності міжнародних корпорацій. Визначено, що, на відміну 

від попереднього,  інноваційними рисами стратегії міжнародних 

інжинірингових корпорацій є: а) розвиток нових бізнес-моделей; б) 

створення комплексної наукової інфраструктури через процес залучення, 

обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації провідних фахівців 
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галузі; в) уніфікація міжнародних стандартів і використання передових 

моделей розвитку;  

 основні етапи розкриття теоретичних аспектів аналізу управління 

ризиками в інжиніринговій діяльності міжнародних компаній.  Концепція 

політики мінімізації ризиків охоплює три послідовні етапи, а саме: 1) оцінка 

ризику, що припускає прогнозування ймовірності та наслідків ризиків; 2) 

управління ризиком, що полягає у виборі та  реалізації стратегій управління 

ризиками; 3) повторний аналіз ризиків або оцінка ефективності ухвалених 

рішень. Стратегії  управління ризиками мають на меті мінімізацію  впливу 

невизначеності на результати інжинірингової діяльності завдяки: а) 

уникненню альтернативних витрат; б) ухилянню від прямих витрат; в) 

запровадженню  запобіжних заходів, що зіставні з ризиками. Найвагомішими 

альтернативними стратегіями управління ризиками в діяльності міжнародних 

інжинірингових компаній є: а) залучення підрядника (прийняття ризику); б) 

залучення підрядника, зберігаючи контроль над бізнес-процесами 

(пом'якшення ризику); в) надання послуги самостійно (уникнення  ризику, 

пов'язаного із залученням підрядників).  

удосконалено:  

 принципи й інструментарії оцінки ролі інжинірингових послуг у 

сучасних умовах розвитку  світової економіки, зокрема: а) відкритий та 

опосередкований вплив інжинірингових послуг на технологічний та  

економічний розвиток країн; б) позитивна роль у зростанні рівня 

інноваційного показника національного виробництва; в) діалектика розвитку 

глобалізації та локалізації виробництва інжинірингових послуг; г) 

інтенсифікація процесів  транснаціоналізації виробництва і створення 

можливостей для інжинірингових компаній країн, що розвиваються, щодо 

виходу на міжнародні ринки; г) поглиблення  фрагментації виробництва та 

розвиток виробничих ланцюгів створення доданої вартості;  

 інструментарій застосування моделі життєвого циклу комплексної 

інжинірингової послуги, що стало результатом аналізу стратегій 
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диверсифікації  діяльності міжнародних  компаній. У межах удосконалення 

системи управління комплексним інжинірингом у сфері проектування та 

будівництва доцільно використовувати лінійну модель життєвого циклу 

інжинірингової послуги  з виокремленням таких стадій: а) передінвестиційні 

дослідження, б) передпроектна розробка, в) проектно-вишукувальні роботи, 

г) матеріально-технічне забезпечення, д) будівельні роботи, е) експлуатація 

об'єкта; 

 ідентифікаційну характеристику основних тенденцій розвитку ринку 

інжинірингових послуг України. Це дало можливість визначити основні 

напрямки розвитку сектору інжинірингових послуг в Україні, а саме: а) 

подолання недостатнього рівня підготовленості національної економіки до 

системної внутрішньої і зовнішньої інтеграції; б) запуск єдиної системи 

оцінки розвитку інтеграційних процесів інжинірингу в національній 

економіці; в) збільшення інвестицій в інфраструктуру; г) проведення 

інституційних реформ з метою підвищення інвестиційної привабливості 

економіки України; д) реалізація ефективних реформ щодо поліпшення 

бізнес-клімату та кардинальна боротьба з корупцією.  Обґрунтовано, що 

створення ефективної інжинірингової інфраструктури й уніфікованих 

інститутів стандартизації істотно посилює конкурентні можливості України у 

виробництві та реалізації інжинірингових послуг  на національному, 

регіональних і міжнародних ринках; 

 систему визначення доцільності диверсифікації стратегій 

інжинірингових компаній в умовах поглиблення фрагментації виробництва, 

як форм екстерналізації і транснаціоналізації економічної активності. Аналіз 

ефективних стратегій міжнародних інжинірингових компаній дозволив 

визначити, що в умовах сучасного глобального ринку виконання складних 

завдань передбачає організацію структур управління з використанням різних 

комбінацій, а саме – глобально-регіональних моделей, що базуються  на 

дивізіональній структурі із застосуванням географічного принципу побудови, 
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при цьому враховуючи національний ринок як один із регіональних 

підрозділів.  

Практичне значення отриманих результатів. Дослідження містить 

науково обґрунтовані висновки та рекомендації, які отримані автором 

самостійно. Наукові результати і рекомендації, подані в дисертації, можуть 

бути використані для розробки і реалізації національної стратегії інтеграції 

інжинірингових послуг у глобальні виробничі мережі і розвитку 

національного ринку інжинірингових послуг, для стимулювання діяльності 

українських інжинірингових компаній. Основні висновки і результати 

дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені у практичну 

діяльність державних і приватних інжинірингових організацій. Також 

пропоновані матеріали можуть застосовуватися в навчальних процесах у 

закладах вищої освіти для викладання нормативних і спеціальних курсів. 

Основні результати дослідження, висновки і рекомендації  

використовуються у роботі департаменту економіки та інвестицій «Науково-

дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» Київської 

державної адміністрації (довідка від 20.01.2021), компанії «KPI Development 

LLC» (довідка від 19.01.2021), а також у навчальному процесі Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка  при читанні лекцій, на семінарських заняттях та під час 

розроблення методичного забезпечення для викладання дисциплін «Світова 

економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Кон'юнктура 

міжнародних ринків послуг» (довідка № 048-029/1 від 05.02.21).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, усі наукові положення, висновки та рекомендації 

отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення та ідеї, 

що є результатом особистих досліджень автора. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні наукові 

положення, теоретичні та практичні висновки дисертаційного дослідження 
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доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також представлені автором на семи міжнародних науково-практичних 

конференціях, серед яких: Двадцять перші економіко-правові дискусії 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 31 жовтня 

2017 р.), XIV Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова 

думка сучасності і майбутнього» (м. Дніпро, 6 листопада 2017 р.),  

Економічна наукова інтернет-конференція «Досягнення і проблеми сучасної 

економічної науки»  (м. Тернопіль, 27 жовтня 2017 р.),  Науково-практична 

конференція «Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому 

господарстві», (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.), Міжнародна наукова інтернет-

конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні 

аспекти становлення», (м. Тернопіль, 16 жовтня 2019 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» (м. Київ, 24 жовтня 2019 р.), Економічна наукова інтернет-

конференція  «Світ економічної науки» (м. Тернопіль, 30 жовтня 2019 р.).  

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 12 

наукових праць обсягом 4,6 авт. арк. (з них автору особисто належать 4,3 авт. 

арк.): зокрема 1 колективна монографія (0,82 авт. арк.), 6 наукових статей 

(2,13 авт. арк.), 2 з яких в українських фахових виданнях  і 2 – у закордонних 

іноземних виданнях, 2 в інших виданнях, а також 5 матеріалів і тез виступів 

на наукових конференціях (1,65 авт. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків,  списку використаних джерел та додатків. Основний 

зміст дисертації викладено на 206 сторінках друкованого тексту, що містить 

21 рисунків і 14 таблиць. Список використаних джерел складається із 276 

найменувань і розміщений на 25 сторінках. Додатки займають 4 сторінок, на 

яких розміщено 1 таблиця.  
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 

РИНКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 

1.1. Парадигмальні засади аналізу сектору інжинірингових послуг 

 

В умовах динамічного сучасного світу, де розвиваються нові ринкові 

відносини і з'являється дедалі більше нових підприємств в інноваційних 

сферах економіки, відсутність будь-якої більш-менш стрункої системи, що 

пов'язує всі існуючі форми реалізації інвестиційних проектів в енергетиці, 

високотехнологічній та ІТ-сфері, будівельній, гірничодобувній, 

металургійній та інших галузях промисловості, призвела до того, що діалог 

учасників інвестиційних процесів перестав мати під собою не тільки 

загальноприйняту й однозначну базу сприйняття одних і тих самих термінів, 

а й загальне системне осмислення процесів. 

Ситуація, яка склалася на ринку, створила передумови для розвитку  і 

попиту на новий вид діяльності, що отримав назву «інжиніринг» 

(англ. «engineering») і розуміється як винахідливість, видумка, знання. Основна 

його функція – це пов'язування всіх аспектів інженерної діяльності, від 

передпроектних робіт, таких як проведення досліджень ринку, підготовка 

техніко-економічного обґрунтування, інженерні вишукування, виконання 

проектних робіт, включаючи розробку проектної документації, оцінку вартості 

проекту, розрахунок витрат зі створення й експлуатації об'єкта, і  саму 

реалізацію проекту. 

Водночас інжиніринг поступово почав знаходити своє застосування в 

наданні цілого комплексу інженерно-технічних послуг, пов'язаних з 

інноваційним проектуванням, розробкою, будівництвом й уведенням об'єктів 

або технологічних рішень в експлуатацію, розробкою нових технологічних 

процесів на підприємствах замовника, а також з удосконаленням уже наявних 

виробничих процесів й аж до впровадження виробів або продукції у 

виробництво і навіть їхній збут. 
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Метою дослідження у пропонованому розділі є вивчення існуючої 

літератури, що стосується цієї важливої сфери, та визначення поняття 

інжинірингу. Інакше кажучи, розглядається ринок інжинірингових послуг, 

ключові гравці цього ринку і вплив глобалізації та інтернаціоналізації на 

глобальну індустрію інжинірингових послуг. Згідно з визначенням 

Американської ради з професійного розвитку (American Engineers' Council for 

Professional Development, ECPD), що існувала в США з 1932 р., і створеної на 

її базі Акредитаційної ради з питань техніки та технологій (Accreditation 

Board for Engineering and Technology, ABET), інжиніринг став «творчим 

застосуванням наукових методів і принципів удосконалення виробничих 

процесів і методів їхнього використання та експлуатації, інновацій у 

проектуванні і розробці будівель та споруд, машин і механізмів, приладів та 

систем, моніторингу, та прогнозів здійснення всього цього у специфічних 

умовах експлуатації при обліку функціонального призначення, економічності 

використання та безпеки для життя, здоров'я і майна» [106]. 

Одними з перших споживачів наукового знання й інновацій є інженери й 

інжинірингові компанії. Нині актуальні три теорії, що присвячуються 

застосуванню нового наукового знання в роботі інжинірингових підприємств. 

Наукова гіпотеза вчених С. Гай і Е. Шуве містить опис теорії, за якою 

«інженери-консультанти прагнуть спиратися на досвід і знання, які вже є у 

підприємства. Нове наукове знання при цьому можливо отримати тільки за 

умови, коли це потрібно для проекту, але процес обмежений вартістю 

отримання відповідних знань» [176]. З іншого боку, як зазначає Б. Латур 

«інновації породжують попит на нове наукове знання, і динамічний характер 

трансферу знань має забезпечуватися не тільки активністю всього наукового 

співтовариства, а й активною роботою інженерів-консультантів, які 

пропонують нові продукти і послуги»  [209]. Третя важлива теорія в цій сфері 

– це «теорія двох спільнот» А. Монкастера і Д. Ґіндса. Згідно з нею «існують 

культурні відмінності між інженерами і вченими, і ці культурні відмінності не 

дають їм повноцінно взаємодіяти між собою. Проблема культурних 
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відмінностей може вирішуватися за допомогою наявності досить високого 

рівня сприйнятливої здатності з боку одержувача інформації» [201].  

 Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної 

діяльності (МСОК), розроблена ООН, внесла зазначену категорію послуг у 

розділ «Операції з нерухомим майном, оренда і комерційна діяльність» 

підрозділ 74 «Дослідження і розробки», і назвала цю категорію – «діяльність 

у галузях архітектури і цивільного будівництва і пов'язані із цим технічні 

консультації» [56]. 

Північноамериканська система класифікації галузей (North American 

Industry Classification System, NAICS) інжинірингові послуги відносить до 

розділу 54 «Професійні, науково-технічні послуги» підрозділу 5413 

«Архітектурні, інженерні та суміжні послуги» [66]. 

Міжнародна федерація інженерів-консультантів (FIDIC) інженерно-

консалтингові фірми визначила як «незалежні, комерційні організації, що 

надають інтелектуальні послуги на основі технологій за плату за 

обслуговування» [166, р. 47]. Проте це визначення не згадує інженерів-

консультантів і тому не може вважатися доцільним для нашого дослідження. 

FIDIC 2004 визначила інжиніринг як «інтелектуальні послуги, спрямовані на 

оптимізацію інвестиційних проектів у промисловості, будівництві та 

інфраструктурі на всіх стадіях проекту від початкового етапу до його 

остаточної експлуатації [167, р. 30]. Зазначені послуги надаються 

приватними інженерними, консалтинговими фірмами, підрядниками та 

державними установами, та передбачають консультації, проектування, 

моніторинг, управління, нагляд й адміністрування будівельних та 

інфраструктурних проектів»   [167, р. 30]. Проте це визначення також 

вважаємо недоречним для пропонованого дослідження, оскільки воно є 

занадто широким й охоплює підрядників будівель, а також державні 

установи. 

Замість визначення самого інжинірингу, статути Асоціації інженерів-

консультантів Малайзії (Association of Consulting Engineers Malaysia, ACEM) 
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визначили консалтингового інженера (CE) як «особу, яка володіє необхідною 

кваліфікацією для практики в одній або декількох різних галузях техніки, що 

присвячує себе консультуванню громадськості з інженерних питань або 

проектуванню та нагляду за будівництвом інженерних робіт і для таких цілей 

займає і використовує виключно сама або разом з іншим інженером-

консультантом його власний офіс та персонал (партнер або консультант 

фірми інженерів-консультантів), … яка безпосередньо або опосередковано 

зацікавлена в комерційних або виробничих інтересах, що зазвичай матимуть 

вплив на здійснення його незалежного професійного судження щодо послуг, 

які він надає» [107, р. 34]. Розглянутий у цьому контексті інженер є 

незалежним професійним фахівцем, який надає інженерні послуги для 

клієнтів на платній основі. На основі прийнятого визначення можна зробити 

висновки, що інжиніринг є послугою, заснованою на знаннях, а консалтинг – 

це бізнес і професія. Отже, інженерне консультування є бізнесом, заснованим 

на наданні знань на основі професійних інжинірингових послуг. 

Створення вартості інжинірингу зосереджується на наданні 

висококваліфікованих послуг високоосвіченими працівниками, що нерідко 

тісно пов'язані з науково-дослідницьким розвитком у цій галузі. Знання 

працівників часто (хоч і не завжди) сертифіковані професійною організацією 

та/або органами влади. Послуги надаються на основі ретельної професійної 

оцінки або діагностики, проведеної експертами у цій галузі. Сервіси дуже 

індивідуальні відповідно до потреб кожного клієнта. Згідно із твердженням 

Б. Ловендахла, такі професійні послуги створюють цінність завдяки 

«використанню спеціалізованих знань і надаються персоналом з визнаною 

кваліфікацією, які акредитовані та ліцензовані професійними організаціями 

або органами влади. Ці послуги максимально спрямовані на потребу кожного 

клієнта і постачаються з високим ступенем дискреційності та базуються на 

кваліфікаціях фахівців, які беруть на себе відповідальність і зобов'язання за 

надані послуги. Постачання послуг передбачає високий рівень взаємодії з 

клієнтом та керується професійним кодексом етики та поведінки» [215].   
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У своїй роботі М. С. Хадман доповнює, що, як бізнес, інжинірингові 

фірми мають відповідати потребам і бажанням клієнтів. Згідно з його думкою 

«сприятливим бізнес-середовищем є те, що постійно поліпшує ефективність 

бізнесу, оскільки бізнес є фактором виробництва. Інжиніринговий 

консалтинг має відповідати наведеним вище критеріям, щоб залишатися 

актуальними, життєздатними, а також виживати та зростати» [177]. 

Те, що інжиніринг є ширшим поняттям ніж лише консалтинг, 

зазначається в огляді Highbeam Business за 2010 рік. Тут підкреслено, що 

«iнжиніринг охоплює широке поле різних галузей спеціальностей. Професія 

поділяється на дисципліни, що представляють визначені сфери інтересів, 

хоча не всі органи влади визначають дисципліни таким же чином. Ці 

дисципліни охоплюють цивільні та будівельні, механічні, електричні та 

електронні, хімічні, санітарні, промислові, нафтові, гірничодобувні, авіаційні 

та морські галузі» [183]. На підтвердження цього наводиться інформація з 

Бюро статистики праці Сполучених Штатів Америки. Згідно з його даними, 

«інженери-будівельники утворюють найбільшу групу робітників сфери 

інжинірингу, за ними ідуть інженери-механіки, промислові інженери, 

електромеханіки й електронні інженери» [125]. 

Ще точнішою є інформація, наведена в Datamonitor за 2009 рік: 

«Інжинірингові послуги, підсистему під діловими послугами, що є одним з 

інших секторів послуг у класифікації GATS у СОТ, часто плутають із 

будівельними послугами у секторі будівництва та пов'язаними з ними 

інженерними послугами. Ці два види послуг відмінні, але дуже пов'язані між 

собою і часто взаємодоповнюють один одного». Datamonitor надає чітке 

порівняння інженерних і будівельних послуг за типом послуг, умістом 

сервісу, характеристиками сервісу, періодом надання послуг і вартістю 

послуг [145]. 

Р. Рiммер розглядає iнжиніринг як «різноманітні послуги, що включають 

у себе етап попереднього інвестування в техніко-економічне обґрунтування, 

збір даних, розслідування та звіти. Етап реалізації охоплює проектування 
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будівельних проектів, конструкції виробів для виробництва, закупівлі, 

будівництво та виконання проектів, експлуатацію та технічне 

обслуговування. Послуги також передбачають поради та консультації з 

питань менеджменту, управління проектами, забезпечення якості, контролю 

якості та нагляду за будівництвом, аудит проекту та незалежну перевірку 

дизайну» [237]. 

Т. Хiкс та Д. Муеллер у своїй роботі зауважують, що «хоча спектр 

інжинірингових послуг, які можуть надавати інжинірингові компанії, є 

великим, усе ж їх, зазвичай, ділять на шість основних категорій: 

 Проектування механічних, електричних та енергетичних систем, 

транспортних засобів, систем зв'язку та комунальних послуг.  

 Аналіз клієнтських проблем у конкретних технічних сферах.  

 Обчислення спеціальних структурних або конструктивних 

особливостей, таких як міцність конструкцій, мостів та опор. 

 Надання комп'ютерних послуг для професійних фірм. 

 Розробка виробничих конструкцій і виконання аналізів. 

 Пропозиція різноманітних спеціальностей будь-якій із багатьох 

вищих технічних дисциплін. 

Найпопулярнішим видом послуг є проектування споруд, механічних та 

електричних систем. На другому місці – аналіз клієнтських проблем у 

конкретних технічних сферах, таких як напруга та деформація в машинних та 

конструктивних компонентах. Треті – розрахунок та аналіз інших 

особливостей інженерного проекту» [182]. 

На думку Алана Грінспена консультаційний інжиніринг утворився як 

захист сучасної економіки від негативних наслідків: «Натепер ключовим 

питанням є те, чи є щось настільки принципово неправильним з боку 

структури промисловості, для чого потрібен законодавчий засіб захисту. У 

принципі, корпорації працюють на користь своїх акціонерів у контексті 

законів, що покликані захищати права третіх сторін. Такі заходи захисту для 

працівників, суспільства або навколишнього середовища не можуть бути 
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дієвими без участі консультаційного інжинірингу» [174, р. 18]. Також учений 

додає, що без участі в зазначеному процесі консультаційного інжинірингу, 

його об'єднуючої і творчої функції, усі без винятку виробничі процеси, 

обладнання, механізми, матеріали та предмети праці мають ризик стати 

недієздатними. Більше того, А. Грінспен наголошує, що «консультаційний 

інжиніринг виходить за межі економічних та управлінських питань, має 

соціальні та політичні аспекти, що робить його однією з найважливіших сфер 

для міжнародних корпорацій» [174, р. 18]. Отже, автор підкреслює, що події 

останніх років зробили інжиніринг провідною функцією розвитку для 

сучасних підприємств. 

Інші вчені, наприклад Р. Ла Порта і Ф. Лопес-де-Сіланес, визначають 

консультаційний інжиніринг як «сукупність механізмів, за допомогою яких 

сторонні інвестори захищають себе від експропріації інсайдерами» [138, 

р. 471]. К. Джон і Л. Сенбет підтримують таку думку і доповнюють її, 

пропонуючи більш комплексне визначення, згідно з яким «інжиніринг і 

консалтинг розглядають як механізми, за допомогою яких зацікавлені 

сторони корпорації здійснюють контроль над корпоративними інсайдерами 

та управліннями, інтереси яких захищені» [197, р. 371]. 

Згідно з FIDIC за 2004 рік, загалом існує «дві категорії інжинірингових 

фірм. До першої групи входять фахівці, які надають єдину послугу своїм 

клієнтам або які надають кілька послуг певному сектору. Зазвичай малі та 

середні фірми з розвиненими специфічними ринковими нішами часто 

вишукують стратегічні союзи для конкуренції як на місцевому, так і на 

глобальному рівнях. До другої групи входять універсальні фахівці, які 

надають багатопрофільні послуги клієнтам. Найчастіше великі компанії 

зростають у масштабах через злиття і поглинання, придбання та розширення, 

як географічно, так і з погляду можливостей» [167]. Природно, що великі 

інжинірингові фірми мають явну перевагу. 

У роботі «Globalisation and the professional engineering service sector» 

Н. Лоуi стверджує, що «фірми, які обмежуються лише консалтинговими та 
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інжиніринговими послугами, можуть бути незалежними інституціями, що 

перебувають у приватній власності індивідуума або групи людей. Вони 

можуть також належати державним або громадським організаціям, таким як 

вищі навчальні заклади, промислові дослідницькі інститути, промислові 

дизайн-організації та центри технічної інформації. Існують також внутрішні 

інжинірингові організації або відділи на приватних підприємствах, 

підрядники, виробники або постачальники, які пропонують послуги клієнтам 

і не є незалежними» [214]. Підтвердження теорії Лоуi, що більшість фірм 

входять до складу різних асоціацій, знаходимо у виданні FIDIC за 2002 рік. 

Там зазначено, що «у більшості країн, незалежно від їхнього розміру, фірми 

зазвичай утворюють національні асоціації. Вони поділяють спільні цілі для 

просування професії інженерного консалтингу шляхом консультацій та 

співпраці для ділових інтересів фірми-члена. Ці асоціації часто визнаються 

урядами та багатонаціональними агентствами, зазвичай пов'язаними з 

Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC), метою якої є 

повноцінне представництво світової індустрії консалтингової галузі» [166]. 

Згідно з даними, наведеними в UNCTAD, крім участі в асоціаціях, 

переважна більшість інжинірингових фірм на місцевих ринках безпосередньо 

пов'язана або зовсім належить місцевим органам влади. «Клієнтська база 

інженерних фірм складається переважно з національних і місцевих органів 

влади, підрядників, інвесторів і промислових організацій» [260]. 

Е. Баарк у своїй праці «Engineering consultancy» звертає увагу на 

переважання в інжиніринговому секторі послуг, пов'язаних із будівництвом і 

промисловою індустрією, у зв'язку з величезними і непередбачуваними 

витратами на будівництво й інвестиції. Він, наприклад, зауважує, що 

«інжинірингове консультування, як спеціалізована сфера діяльності, виникло 

на більш пізньому етапі розвитку промисловості у зв'язку з необхідністю 

інноваційних рішень та вдосконалення конструкції для будівельних проектів 

і промислових підприємств. З огляду на це ринки інжинірингу пов'язані, 

насамперед, з обробною промисловістю та будівництвом. Головним 
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визначальним чинником попиту на інженерний консалтинг є витрати на 

будівництво й інвестиції, що, зі свого боку, впливає на економічний розвиток 

та державні інвестиції в інфраструктуру» [118]. На додаток до цього Е. Баарк 

зазначає, що не завжди ринок інжинірингу може бути прибутковим і 

стабільним, навіть незважаючи на державні інвестиції. У своїй роботі він 

також зауважує, що «ринок інжинірингових консалтингових послуг є 

нестабільним і має тенденцію коливатися із циклами зростання і стагнації у 

виробництві на основних ринках та залежить від державних витрат на 

інфраструктуру, таких як транспортні засоби й об'єкти довкілля» [118]. 

Оскільки інжинірингові послуги надаються спеціалізованими 

інжиніринговими компаніями, а також іншими архітектурними, 

будівельними і промисловими компаніями,  підготовка виробничого процесу 

вимагає великої різноманітності робіт і послуг, що входять у комплекс 

послуг зі створення виробничого об'єкта, то залучаються фірми, які 

спеціалізуються на виконанні певних видів послуг. Архітектори і 

конструктори надають послуги із проектування та планування для 

будівництва і реконструкції різних типів будівель та споруд, тоді як інженери 

застосовують інженерні принципи та закони науки при проектуванні й 

розробці конструкцій, систем та процесів, машин, інструментів і матеріалів. 

Основними споживачами інжинірингових послуг є будівельна індустрія, 

уряд, роздрібні торговці, підприємства гірничодобувної промисловості, 

комунальні підприємства, школи й університети, індустрія розваг і 

відпочинку та інші об'єкти, що потребують проектування будівель й інших 

споруд, приміщень і технологічних процесів.  

«Попит на інжинірингові послуги значною мірою залежить від факторів, 

що впливають на бажання та здатність своїх клієнтів фінансувати 

будівництво, інфраструктуру та промислові проекти, такі як загальні 

економічні умови, державні бюджети, та настрої споживачів», – зауважують 

Блау та Мореа [124, 220]. 
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 Це підтверджує Е. Едвардс, заявляючи про тісний зв'язок інжинірингу із 

промисловістю й академічним і науковим середовищем. Він зазначає, що 

«спектр інжинірингових послуг реалізує знання природничо-наукових і 

математичних дисциплін і застосовує їх на практиці. У той час, як учені 

розробляють нові й унікальні концепції, процеси, матеріали, інноваційна 

участь інжинірингових послуг полягає в тому, щоб використовувати наукові 

ідеї і реалізувати їх для розробки технічних рішень у різних формах 

практичного застосування» [154]. Однак, оскільки на теперішній час ще не 

розроблено чіткої класифікації інжинірингу через відсутність єдиної 

нормативно-правової та наукової бази, стає актуальним розгляд різних 

підходів до класифікації інжинірингових послуг. Поширена думка, що 

поняття «інжиніринг» варто розглядати «як надання певних послуг або 

виконання робіт», – як зауважує Н. Городиська [17]. З такою думкою не 

можна не погодитися, оскільки вважаємо, що сутність самого інжинірингу 

може в повній мірі проявитися крізь призму його видів і класифікацію, яка 

нині не є затвердженою. Саме тому актуально розглянути підходи до 

класифікації інжинірингових послуг різних зарубіжних і вітчизняних авторів.  

Досить нетривіальним є визначення поняття природи інжинірингових 

послуг, яке запропонував Ю. Бошицький. Автор розглядає сутність 

інжинірингу як «здійснення за контрактом з іноземним замовником ряду 

робіт і надання послуг» [7].  

А. Молнар та інші вчені погоджуються із цією думкою, і доповнюють, що 

«спектр інжинірингових послуг передбачає: 

 формування технічних завдань; 

 проведення передпроектних робіт;  

 проведення наукових досліджень; 

 укладання проектних пропозицій; 

 укладання техніко-економічних обґрунтувань будівництва 

промислових й інших об'єктів; 
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 розробку технічної документації, проектування та конструкторську 

розробку об'єктів техніки і технології; 

 консультації та авторський нагляд під час монтажу, 

пусконалагоджувальних робіт, консультації економічного, фінансового або 

іншого характеру» [48]. 

 

Рис.1.1. Логіко-тимчасовий зв'язок функцій інжинірингу 

Джерело: Складено автором 

Водночас у сформованій Європейською економічною комісією і 

прийнятій інженерним співтовариством класифікації виділяють кілька видів 

інжинірингу: «консультаційний, галузевий, технологічний і комплексний 

інжиніринг» [9]. Отже, послуги сфери інжинірингу можуть бути виражені 

крізь призму його видів. Однак такого типу класифікація є досить вузькою, 

оскільки, як наголошує Н. Городиська, консультаційний інжиніринг «тісно 

пов'язаний з інтелектуальним внеском експертів у проектування, планування 

і конструювання створюваних об'єктів, з контролем за проведенням 

технологічних робіт, а також передбачає надання послуг у галузі 

передпроектних робіт інженерно-економічного профілю» [18].  
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Більш того, відповідно до твердження О. Гончарової, різновидами 

консультаційного інжинірингу є реінжиніринг та Х-інжиніринг, сутність яких 

«полягає в перебудові систем організації та управління виробничо-торговими 

й інвестиційними процесами господарюючого суб'єкта з метою підвищення 

його конкурентоспроможності та фінансової стійкості» [16]. Складається 

враження, що цей вид інжинірингу пов'язаний, головним чином, з наданням 

послуг інтелектуального характеру, тобто, як підкреслює В. Рященко, «це 

послуги, що надаються окремою фізичною особою або групою інженерів, 

техніків і фахівців різного профілю, які володіють необхідними засобами для 

реалізації певних завдань із проектування, технічних досліджень і контролю 

в галузі економічного розвитку об'єкта договору зацікавлених сторін». На 

думку вченого, «реінжиніринг охоплює проектування інженерних систем й 

обладнання, авторський нагляд, планування, складання мережевих графіків 

будівельно-монтажних робіт, розрахунок потреби в обладнанні та інших 

виробничих ресурсах, контрольні функції, випробування, експертизу, 

консультації тощо» [75]. 

Згідно з думкою О. Гончарової, реінжиніринг – це «фундаментальне 

переосмислення бізнес-процесів і радикальна реструктуризація як 

інжинірингової, так і будь-якої іншої організації та її найважливіших бізнес-

процесів» [16]. Основною метою реінжинірингу є гнучке й оперативне 

пристосування до очікуваних змін запитів клієнтів інжинірингових послуг. 

Іншими словами, відповідна зміна стратегії, технологій, організації 

виробництва й управління на основі ефективної комп'ютеризації і 

модернізації ІТ-інжинірингу. Результатом реінжинірингу є поліпшення 

найважливіших кількісно вимірюваних показників. 

Відповідно до твердження В. Рященко, «реінжиніринг зачіпає всі 

інноваційні процеси реструктуризації та реорганізації інжинірингових 

компаній, використовується як прийом інноваційного менеджменту, що 

спрямований як на виробництво нових продуктів і бізнес-операцій, так і на 

їхню реалізацію» [75]. Оскільки кінцевою метою реінжинірингу є 
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нововведення, то реінжиніринг у вужчому розумінні є інжинірингом 

інновацій, або реорганізацією, фундаментальним переосмисленням і 

радикальною модернізацією бізнес-процесів діяльності інжинірингових 

компаній для досягнення ефективних поліпшень реалізації проектів, таких як 

вартість, якість, і темпи виробництва. 

Джин Л. Додаро, Брайан П. Кроулі зауважують, що «визначення 

реінжиніринг містить чотири основні поняття: «фундаментальний», 

«радикальний», «ефективний» і «бізнес-процес». Хоча поняття «бізнес-

процес» є в зазначеному контексті найважливішим, то його важко пояснити 

менеджерам, оскільки більшість з них звикли мати справу із завданнями, 

роботами, структурами, людьми, але не із процесами» [170].  

М. Хаммер у своїй роботі наголошує, що «реінжиніринг може бути 

успішним лише тоді, коли він перебуває в тісному зв'язку з організаційним 

розвитком компанії. Відповідно, за ступенем впливу на організаційну 

структуру компанії розрізняють еволюційний і революційний реінжиніринг 

бізнес-процесів. За еволюційного реінжинірингу оптимізується внутрішня 

інтеграція різних бізнес-процесів, але не вносяться істотні зміни в основний 

бізнес-функціонал організації. За революційного реінжинірингу всі бізнес-

процеси реструктуризуються цілком, іноді настільки, що навіть відбувається 

переорієнтація організації на новий вид бізнесу» [178]. Отже, при здійсненні 

процесу реінжинірингу реалізується або повна реструктуризація 

інжинірингової компанії, або відбувається удосконалення вже існуючих 

бізнес-процесів з метою їхньої оптимізації. М. Хаммер визначає сутність 

реінжинірингу, розділяючи його на два основних види: 

 Кризовий реінжиніринг, за якого відбувається реструктуризація 

бізнес-процесів. У цьому випадку реінжиніринг здійснюється під час 

глибокої кризи компанії, коли вже сталася втрата її конкурентоспроможності, 

і вже відбувається або відбулася відмова клієнтів від послуг або продукції 

компанії тощо.  
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 Реінжиніринг розвитку, коли існує задовільний поточний стан, 

однак спостерігаються небажані тенденції й озвучуються несприятливі 

прогнози. У такому випадку навіть благополучна поточна ситуація 

підштовхує далекоглядних менеджерів компанії ініціювати 

реструктуризацію, що найчастіше викликає нерозуміння у рядових 

співробітників. 

Загалом можна стверджувати, що процес реінжинірингу допомагає 

інжиніринговим компаніям вдало розв'язати такі завдання: 

 побудувати управлінські зв'язки, зважаючи на реорганізацію всіх 

бізнес-структур компанії; 

 створити організаційні передумови для централізації інформаційних 

потоків;  

 проаналізувати характер праці й участь працівників; 

 поліпшити координацію стратегії із центру, спираючись на матричні 

структури управління; 

 змінити структуру управління процесних команд. 

Згідно із книгою Дж. Чемпі «X-engineering the corporation» мета  

Х-інжинірингу полягає в тому, щоб допомогти інжиніринговим компаніям 

перебудувати робочі процеси з урахуванням сучасних технологій, 

насамперед інформаційних. Отже, учений підкреслює, що «… процес  

Х-інжинірингу буде сфокусований на глибокій інтеграції діяльності з іншими 

компаніями і щільній взаємодії з клієнтами і стейкхолдерами, він має стати 

наступним етапом після реінжинірингу, орієнтованого на перебудову 

внутрішніх процесів. Для сучасних компаній настав час будувати бізнес на 

платформі інформаційних технологій. Компанії, що займаються електронним 

інжинірингом, готові до бізнесу у ХХІ ст.» [132]. Компанії, які цього не 

робили, стверджує Дж. Чемпі, уже зникли. Крім цього, він робить складну 

заяву, що сучасна практика управління не йде в ногу із сучасними 

технологічними досягненнями. Учений підкреслює, що без надійної стратегії 

технологія насправді може завдати шкоди прогресу компанії, а не допомогти 
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їй. Також Дж. Чемпі виокремлює чотири основні складові, що лежать в 

основі процесу Х-інжинірингу: пропозиція, процес, участь і готовність. 

Досить сучасні дані щодо своїх різновидів інжинірингових послуг 

надають у своїх працях Р. Таскета, А. Шава й С. Келліб, визначаючи термін 

«інжинірингові послуги» («through-life engineering services») і його типи як 

«застосування передових інформаційних технологій, оптимізація інженерних 

систем, управління якістю, гарантійне обслуговування, оптимізація вартості 

проектів, і проектне моделювання» [248]. Однак зазначений перелік доречний у 

межах технологічного інжинірингу і його не можна вважати повним.  

Н. Вебстер й інші вчені у своїй роботі визначають спектр послуг у сфері 

інжинірингу, виокремлюючи етапи проекту: «передпроектний, проектування 

і розробка, контрактні роботи і будівництво, етап після закінчення проекту» 

[236]. Автори підкреслюють, що «інжинірингова діяльність на кожному етапі 

відрізняється залежно від розміру, складності, призначення і методу 

реалізації проекту (наприклад, ініціація проекту, проектування-збірка, 

будівництво, обслуговування тощо). Учені класифікують інжинірингові 

послуги «залежно від етапу проекту», наприклад, на «передпроектному» 

етапі інжинірингові послуги базуються на аналізі фінансово-економічних 

показників і планування інвестицій. На етапі реалізації проекту – 

«визначаються обсяги, розташування й інші фактори проекту». У межах 

завершення проекту виділяють «усунення дефектів, гарантійні зобов'язання 

тощо». Однак у межах кожного з етапів автори описують перелік послуг, що 

надаються, проте зазначені послуги більш конкретизовані у світлі 

будівельного інжинірингу і не характеризують перелік послуг, що 

виявляються в межах інжинірингових робіт у системі інших галузей. 

Актуальною вважаємо думку Б. Бідія, який пропонує таку 

класифікацію видів інжинірингових послуг: «розрахунок і проектування 

будівельних конструкцій (structural engineering); антисейсмічний інжиніринг 

(Earthquake engineering); інжиніринг будівельних матеріалів і конструкцій 

(materials engineering); геотехнічний і геологічний інжиніринг (geotechnical 

engineering); геодезичний інжиніринг (geodesic surveying); управління 
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будівельним виробництвом (construction management engineering); інжиніринг 

довкілля (environmental engineering); гідротехнічний інжиніринг (coastal 

engineering); інжиніринг водних ресурсів (water resources engineering); 

інжиніринг міського господарства (municipal or urban engineering); 

транспортний інжиніринг (transportation engineering); дорожній інжиніринг 

(pavement engineering) та ін.» [5]. Зазначена класифікація може бути 

використана стосовно сфери інжинірингових послуг, проте, вважаємо, що 

багато видів інжинірингових послуг можуть бути визначені як «галузевий 

інжиніринг», оскільки він пов'язаний зі специфічними особливостями 

підприємств відповідної сфери діяльності. Якщо це, наприклад, організації 

будівельної галузі, то галузевий інжиніринг охоплює всі фази реалізації 

інвестиційно-будівельних проектів (проектування, будівництво, уведення в 

експлуатацію об'єктів тощо) промислового та цивільного призначення.  

Однією з особливостей будівельного інжинірингу є те, що всі 

виконавці інжинірингових послуг чітко дотримуються регламентів і 

технологій виконання основних функцій інженерного забезпечення об'єктів, 

що будуються на кожній стадії життєвого циклу проекту, який складається, 

як ішлося вище, з основних етапів – передінвестиційного, передпроектного, 

проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єкта будівництва.  

Продовжуючи класифікацію інжинірингових послуг, доцільно узяти до 

уваги думку Дж. Лукаса. Автор розділяє спектр інжинірингових послуг за 

сферами крізь призму таких галузей: 

 «машинобудування (проектування, виготовлення, перевірка і 

технічне обслуговування машин, обладнання та комплектуючих, а також 

систем управління і приладів для контролю їхнього стану і працездатності); 

 електротехніка (проектування, випробування, виробництво, 

будівництво, контроль, моніторинг й інспектування електричних та 

електронних пристроїв, машин і систем); 

 цивільне будівництво (проектування, будівництво, технічне 

обслуговування та інспектування великих інфраструктурних проектів, таких 



42 
 

 

як заводи, електростанції, автомагістралі, залізниці, мости, тунелі, греблі й 

аеропорти); 

 аерокосмічна техніка (проектування, виготовлення та випробування 

літальних апаратів і космічних апаратів, а також їхніх частин і компонентів, 

таких як силові установки, системи управління і наведення, електричні й 

електронні системи, системи зв'язку і навігації); 

 ядерний інжиніринг (проектування, виробництво, будівництво, 

експлуатація та випробування обладнання, систем і процесів, пов'язаних із 

виробництвом, контролем і виявленням ядерного випромінювання, включаючи 

прискорювачі часток і ядерні реактори для електростанцій і суден, виробництва 

і дослідження радіоізотопів. Ядерний інжиніринг також передбачає моніторинг 

і захист людини від потенційно шкідливого впливу радіації); 

 біомедичний інжиніринг (проектування систем, обладнання та 

пристроїв для використання в медичній практиці, охоплюючи лікарів, 

медсестер, техніків, і дослідників, з метою визначення, розуміння і 

задоволення їхніх вимог до систем, обладнання та пристроїв); 

 хімічний інжиніринг (проектування обладнання для систем і 

процесів для переробки сировини, а також для змішування, зберігання і 

переробки хімічних речовин з метою отримання цінних продуктів); 

 комп'ютерний або ІТ-інжиніринг (проектування компонентів 

комп'ютерного обладнання, комп'ютерних систем, мереж і програмного 

забезпечення); 

 промисловий інжиніринг (проектування й оптимізація об'єктів, 

обладнання, систем і процесів для виробництва, обробки матеріалів та інших 

робочих середовищ); 

 екологічний інжиніринг (запобігання та ліквідація джерел 

забруднення, які впливають на повітря, воду і землю, включаючи виявлення 

та вимірювання рівнів забруднення, очищення і реабілітацію забруднених 

ділянок, забезпечення дотримання місцевих державних правил)» [216]. 

Вважаємо, що класифікацію інжинірингових послуг Дж. Лукаса можна 

вважати досить вичерпною, оскільки кожен із галузевих типів інжинірингу 



43 
 

 

може охоплювати різні інші види послуг. Наприклад, у межах будь-якого з 

перерахованих видів інжинірингу є така послуга, як консультації та 

проектування, що може бути актуальною для будь-якого іншого виду 

інжинірингу. Отже, інжинірингові послуги можуть бути класифіковані 

відповідно до видів інжинірингу, а також етапів реалізації проекту, на основі 

інженерно-економічних знань і залежно від галузевого спрямування проекту. 

 

1.2. Генезис ролі інжинірингових послуг у національних і міжнародних 

економічних системах 

 

Аналізуючи дані щодо інжинірингових послуг у різних країнах, слід 

звернути увагу на одну важливу особливість: як у промислово розвинених, 

так і в країнах, що розвиваються, відбуваються активні зміни структури ВВП. 

Як в одних, так і в інших країнах серед різних видів послуг зростає сегмент 

саме інженерно-консультаційних послуг. Нині на сучасному ринку України 

сегмент інтелектуальних послуг перебуває тільки на стадії формування і 

розвиток цього сегмента відбувається в умовах, що істотно відрізняються від 

умов в іноземних державах розвинених країн Західної Європи та Північної 

Америки.  

У наш час інжиніринг розглядають як міжнародну галузь з окремими 

гравцями-консультантами і багатонаціональними корпораціями, що 

переважають у великих проектах по всьому світу. Однак такій ситуації 

передувала ціла історія розвитку інжинірингу. М. Краймс, наприклад, звертає 

увагу на те, що діяльність у галузі інжинірингу «набула особливого розвитку 

в період 1830–1890 рр. Проте сама інженерія розвивалася в Європі з XVIII ст. 

Тут відбувалося створення інженерних шкіл і розробок у сфері теорії 

машинобудування й інших інженерних наук. Особливого розвитку це набуло 

у Великій Британії, першій індустріальній нації у світі, у кінці XVIII ст.» 

[133]. Дійсно, так звана промислова революція проходила у Великій Британії 

із середини XVIII ст. до XIX ст. Тоді багато нових винаходів зумовили значні 
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зміни в загальній інфраструктурі країни. Однак автор підкреслює, що сам 

термін «інженер-будівельник» уперше з'явився в 1760 р. 

На думку Г. Терразас, у 1325 р. інженер був визначений як 

«конструктор військових двигунів». Автор зазначає, що «інженерна справа 

поділялася на дві категорії: військова і цивільна. Перша передбачала 

будівництво фортифікаційних споруд і військових двигунів, друга – 

стосувалася невійськових проектів, наприклад, будівництва мостів. Однак це 

визначення згодом застаріло, оскільки інженерна справа розширилася, 

охопивши безліч дисциплін» [250]. Хоча М. Краймс стверджує, що «термін 

«інженер-будівельник» був відмінним від терміна «конструктор військових 

двигунів» [133], саме тому він проводить певну паралель і визначає пізніший 

термін виникнення об'єкта дослідження. Також, на думку Дж. Ватсона, 

«термін був використаний у XVIII ст. вперше для того, щоб відрізнити знову 

визнану професію від військової інженерії, до тих пір переважаючої» [264]. 

Усе це доводить, що діяльність, яку нині називають інжинірингом, має 

надзвичайно глибоке коріння. Саме тому Г. Терразас зазначає, що «слово 

«інжиніринг» походить від епохи, коли людина, розвиваючись у світі, 

винайшла такі пристрої, як шків, колесо і важелі. Термін інженер має своє 

коріння у слові, яке походить від латинського «ingenium», що означає «геній, 

талант, здібності, винахідливість». Й, отже, термін інженер виник тоді, коли 

людина стала створювати витончені і практичні винаходи». Згідно з думкою 

Дж. Ватсона «початок цивільного будівництва як окремої галузі було 

покладено у Франції в 1716 р. відкриттям корпусу з будівництва мостів і 

шосейних доріг, з якого в 1747 р. постала Національна школа мостів і 

шосейних доріг (École Nationale des Ponts et Chaussées), і лише в 1840 р. 

королева Вікторія заснувала першу кафедру цивільного будівництва і 

механіки в Університеті Глазго» [264]. Хоча відповідно до твердження 

A. Хаттаба «на початку вісімнадцятого століття перша інженерна школа була 

заснована у Празі, а інші пішли за прикладом у кількох європейських містах. 

Велика Британія зберегла військовий статус дисципліни з ексклюзивними 



45 
 

 

військово-інженерними школами у Вуліджу й Аддіскомб-Хілл» [199]. За 

словами А. Хаттаба, Дж. Смітон, «британський механік й інженер у 1771 р. 

разом із шістьма іншими британськими інженерами заснували «Товариство 

інженерів-будівельників» (після смерті Дж. Смітона перейменоване у 

«Смітонське товариство інженерів-будівельників»). Це зумовило широке 

використання назви «інженер-будівельник» як засобу відмінності від 

військових інженерів.  

Водночас, на думку Дж. Ральфа, «інжиніринг, як сектор ринкової 

економіки, виник у XVIII–XIX ст. у Великій Британії, коли вперше стали 

продавати послуги інженерів, затребуваних промисловцями при зведенні 

нових заводів і модернізації існуючих. Англія і Шотландія стали 

батьківщинами машинобудування завдяки винаходам шотландського 

інженера Джеймса Уатта у світлі промислової революції. Розвиток 

британської верстатобудівної промисловості дав величезний поштовх для 

вивчення машинобудування як у Великій Британії, так і за кордоном» [233]. 

Тоді, відповідно до твердження Р. Рутгерса «з'явилися перші професійні 

асоціації та школи інженерного мистецтва. Цивільні інженери того часу 

займалися створенням систем найрізноманітнішого характеру і призначення 

– систем водопостачання та каналізації, транспортних систем, плануванням 

міст» [103].  

Згідно з працею С. Боханона, «подальший сплеск розвитку сфери 

інжинірингу припав на період після Другої світової війни, коли 

здійснювалися великі проекти відновлення і модернізації об'єктів 

промисловості в Європі, а незабаром розпочалася масштабна індустріалізація 

у країнах третього світу. Отже, виникла потреба в комплексних інженерних 

послугах, які передбачали не тільки створення промислових об'єктів, а й 

допомогу замовнику в їхній подальшої експлуатації та навчанні кадрів» 

[126]. У 1970–1980-х рр., наприклад, потрібні були уточнення поняття 

«інжиніринг», що було зроблено Європейською економічною комісією ООН 

у вигляді таких документів, як: «Керівництво зі складання міжнародних 
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договорів інжинірингу», «Керівництво зі складання міжнародних договорів 

консорціуму» та ін. Однак нині залишається безліч невирішених питань у 

сфері інжинірингових послуг, що підтверджується думкою А. Пікон, який 

зазначає, що «в минулих десятиліттях історія інжинірингу бачила 

ефектніший розвиток. Незважаючи на це, основні питання із зазначеної 

сфери досі залишаються без відповіді» [231]. 

Рада американських інженерів із професійного розвитку стверджує, що, 

незважаючи на певні проблеми, існують передумови для забезпечення 

розвитку інжинірингу. «Створення нових і розвиток колишніх підприємств у 

цій сфері сприятиме технологічному ривку, що залучить інвестиції у 

високотехнологічну галузь економіки і забезпечить загальне зростання 

виробництва у сфері промисловості» [114]. Як зазначено у виданні, 

інжинірингові компанії своєю діяльністю сприяють зростанню інноваційної 

активності промисловості та технологічної модернізації виробництва у 

країні. Діяльність таких компаній не обмежується тільки консультаційними 

послугами, однак вона при цьому передбачає розробку нових технологічних 

рішень, що створюються для впровадження на важливих для економіки 

підприємствах. Зважаючи на те, що інженерні бізнес-спільноти за власним 

менталітетом ближчі до наукових сфер – вони краще сприймають досягнення 

науково-технічного прогресу і це, зі свого боку, дозволяє швидше розробляти 

нові продукти і технології та втілювати в життя найперспективніші рішення. 

Відомі вчені Н. Якобсон i Д. Буттерiлл, навпаки, стверджують, що 

«інжиніринг при цьому має всі переваги консалтингу» [193]. Загалом, як 

зауважують вони, «саме розвиток консалтингу і вважають найефективнішою 

стратегією для створення інтерактивної моделі трансферу нових наукових 

знань при ухваленні рішень на підприємствах, оскільки: 

 керівники компаній звертаються за консультацією, коли немає 

можливості вирішити проблему власними силами, а ситуація вимагає 

ухвалення термінових рішень; 
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 консультаційні послуги підвищують сприйнятливість компанії до 

нових знань, тому що за нові технічні та технологічні рішення вноситься 

плата, і рішення, запропоновані консультантами, починають суб'єктивно 

сприйматися керівниками як більш цінні; 

 у процесі врегулювання проблеми консультанти одночасно із 

клієнтом проводять структурний аналіз виробничих процесів компанії і 

визначають параметри та характеристики проблеми, адаптуючи наукові 

знання під конкретну специфіку підприємства клієнта, що забезпечує 

великі шанси для результатів науково-технічної діяльності бути 

впровадженими» [193].  

Х. Ренсінк та М. ван Уден також підкреслюють, що «для сучасної 

економіки інжинірингові підприємства відіграють роль інтеграторів або так 

званих агентів модернізації, а забезпечення зв'язку між промисловістю і 

фундаментальною наукою можливе при веденні активної роботи за чотирма 

напрямками, й один з них – формування інжинірингової галузі» [235]. 

Д. Долореукс й інші вчені звертають увагу на те, що розвиток 

інжинірингу безпосередньо пов'язаний із зовнішньоекономічною експансією 

найбільших американських, насамперед транснаціональних, корпорацій у 

країнах, що розвиваються. «Здійснення приватних прямих інвестицій у 

зазначених країнах за допомогою формування своїх дочірніх підприємств або 

ж участі в капіталі якихось національних компаній сприяло надання їм різних 

консультацій у сфері будівництва нових потужностей, удосконалення 

виробничих процесів тощо» [147]. Починаючи із другої половини 1950-х рр., 

стартував новий етап у розвитку інжинірингу, а також його виокремлення в 

самостійну сферу комерційної міжнародної діяльності. Якщо раніше 

інжиніринг зазвичай обмежувався лише організацією технічних 

консультацій, а будівельні роботи виконували будівельні компанії-

підрядники, то на наступному етапі вже почав спостерігатися 

випереджаючий розвиток інженерних будівельних послуг, тісно пов'язаний зі 

зведенням промислових об'єктів, найчастіше з наданням послуг «під ключ». 
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Р. Евангеліста та інші вчені, зі свого боку, звертають увагу на те, що «нині 

спостерігається значне збільшення обсягів і загальної вартості технічних 

інженерних послуг, що є предметом світової торгівлі, і розширення питомої 

ваги в такій діяльності участі японських і західноєвропейських фірм за 

збереження переважаючого становища за фірмами США» [162]. 

Розвиток інжинірингу, а також його виділення в самостійний окремий 

вид міжнародної комерційної діяльності, став відображенням розвитку 

науково-технічного прогресу, що торкнувся всіх галузей промисловості і, 

насамперед,  будівництва та машинобудування. Наслідком цього нині є 

значні зрушення в загальній структурі напрямку міжнародної торгівлі і 

збільшення торгівлі різними складними видами обладнання, необхідного у 

складніших виробничих об'єктах і спеціалізованих знаннях для вирішення 

організаційних і технічних проблем, починаючи від стадії проектування 

підприємства і закінчуючи його введенням в експлуатацію. 

К. Фернандес і Ф. Жоао, крім цього, підкреслюють, що важливу роль у 

розвитку інжинірингових послуг відіграє також зростаючий попит на такі 

послуги з боку держави. «Іншим вагомим фактором, що вплинув на розвиток 

інжинірингу в нинішніх умовах, є високий попит на отримання технічних й 

інжинірингових послуг з боку держав, які щойно ступили на шлях окремих 

самостійних економічних відносин з консультаційними інжиніринговими 

компаніями і не мають необхідного досвіду взаємодії і фахівців для 

зазначеного роду діяльності і виду послуг» [165]. У зв'язку із цим вони 

змушені залучати закордонні інжинірингові компанії для розробки і розвідки 

своїх природних ресурсів, для розвитку паливної енергетичної бази та 

формування низки інших секторів важкої промисловості.  

У своїй роботі M. Ґiанечiнi і П. Ґубітта наголошують, що «посилюється 

тенденція виділення інжинірингу в окрему самостійну сферу комерційної 

міжнародної діяльності, чому сприяло виникнення великої кількості 

інжинірингових фірм, які мають величезні обороти і широку сферу 

інжинірингової та консалтингової діяльності, а також виникнення 
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різноманітних національних асоціацій інжинірингових підприємств, 

міжнародних асоціацій, що сприяють розвитку їхньої діяльності» [172].  

У розвинених державах існує кілька тисяч інжинірингових організацій і 

фірм, що займаються консалтинговою діяльністю. Деякі з них володіють 

досить вузькою спеціалізацією, обмежуючись лише консультаціями з 

якихось окремих питань, таких як обстеження й аналіз земельних ділянок, 

архітектурний супровід, складання комерційних балансів тощо. Найчастіше 

такі фірми представляються експертом в якійсь певній сфері, і вся їхня 

діяльність зводиться лише до консультування. 

Водночас у США поширені фірми-гіганти, що займаються діяльністю 

типу будівельного інжинірингу та виконують усі функції зі створення 

великих інфраструктурних об'єктів. У світовій практиці виділено дві 

категорії компаній, що виконують інжинірингові роботи: 

 спеціалізовані компанії (надання інженерно-технічних послуг є 

основною сферою їхньої діяльності); 

 промислові компанії, що поєднують надання інжинірингових послуг 

із виконанням виробничої діяльності. 

Спеціалізовані інжинірингові компанії, зі свого боку, залежно від типу 

послуг, які вони надають, поділяються на дві основні групи: 

 інженерно-консультаційні фірми, 

 інженерно-будівельні фірми. 

Інженерно-консультаційні фірми надають технічні послуги у вигляді 

консультацій. Самі вони не займаються ні будівництвом, ні виробництвом. 

Дуже широка сфера їхньої діяльності – це і цивільне будівництво (аеродроми, 

порти, шахти, транспортні магістралі, міське будівництво), і різні промислові 

об'єкти, що застосовують особливі технологічні процеси. 

Інженерно-будівельні фірми найчастіше надають повний комплекс 

інженерних і технічних послуг, передбачаючи також проектування об'єкта, 

поставку необхідного обладнання, монтаж і налагодження, а також запуск 

обладнання. Зазначені фірми досить часто беруть на себе функції 
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генерального підрядника об'єкта, залучаючи як субпостачальників будівельні 

та машинобудівні компанії. 

Інжинірингові спеціалізовані фірми, залежно від особливостей 

виконуваних ними господарських зв'язків, ділять на родинні промисловим 

компаніям і незалежні. 

Незалежні фірми не мають будь-яких родинних взаємин із 

промисловими фірмами і самостійні в господарському сенсі. Проте на 

практиці їх значна частина тісно пов'язані з однією або кількома великими 

промисловими фірмами, їхніми філіями, або ж агентами, і працюють у їхніх 

інтересах. Родинні спеціалізовані інжинірингові фірми є філіями або 

дочірніми компаніями великих генеральних підрядників, що займаються 

інжинірингової діяльністю як ключовою. Для виконання операційної 

діяльності фірми створюють свої спеціальні конструкторські відділи або 

проектні бюро.  

Найчастіше, коли йдеться про будівництво великих об'єктів, фірми, що 

надають послуги типу інжиніринг, формують довгострокові або тимчасові 

консорціуми, до яких входять як національні, так і зарубіжні фірми. 

Фінансують такі консорціуми найчастіше банки, налагоджуючи зв'язки з 

генеральним підрядником, що відповідає за роботу всього консорціуму. 

А. Канато й А. Жіанґреґо стверджують, що «…статистика у сфері 

надання інжинірингових послуг у галузі нафтопромисловості дала 

можливість зробити такі висновки: поширення інжинірингових організацій 

забезпечило перспективу підвищення ефективності взаємодії між 

постачальниками спеціалізованих технологій і споживачами цих 

технологій у галузі нафтопромисловості» [129]. Варто підкреслити при 

цьому, що роль інтегратора може втілюватися не тільки у створенні певної 

технології для задоволення потреб замовника, а й у формуванні кінцевого 

рішення для замовників на основі технологій сторонніх організацій і 

виробничих компаній. 
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У Міжнародній федерації інженерів-консультантів зауважують, що 

«адаптаційна функція інжинірингових компаній полягає не тільки у 

проектуванні, а й у професійному управлінні зазначеним процесом» [192]. 

Фахівці інжинірингових організацій зобов'язані мати достатні компетенції у 

сфері управління проектами і загалом в інженерії. Вони мають добре 

розуміти специфіку професійної діяльності клієнта й особливості технології, 

яку необхідно впровадити в технологічний проект. 

Великі підприємства часто створюють власні інжинірингові служби – 

проектні офіси. У такому випадку вони є структурними підрозділами, що 

виконують кілька внутрішніх проектів із модернізації виробничого процесу 

або продуктових інновацій. Новоствореному колективу при цьому доводиться 

проходити через багато помилок, характерних для новачків у зазначеній  

сфері. Після закінчення проектів зазвичай службу розформовують. Це 

означає, що фахівці втрачають накопичені компетенції, а підприємство не 

отримує додаткового прибутку від залучення цих компетенцій у 

господарський оборот – наприклад, при наданні послуг іншим компаніям або 

під час розширення сфери застосування на власному підприємстві. 

У табл. 1.1 подано переваги створення власного підрозділу для 

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) 

або залучення сторонніх інжинірингових компаній. Залежно від 

особливостей ситуації змінюється й оцінка вартості та ризиків робіт, але 

тенденція загалом свідчить про те, що під час проведення розробок у нових 

дослідницьких сферах ризик невдачі такий високий, що навіть дуже висока 

вартість послуг іншої сторонньої компанії в підсумку може виявитися 

вигіднішою для підприємства.  

Та ж ситуація спостерігається й у сфері розробки складних технічних 

систем. Проблема в тому, що керівники підприємств за відсутності досвіду 

проведення спільних розробок часто вважають занадто високим ризик 

співпраці з інжиніринговими компаніями. Саме тому із двох варіантів 

здійснення проекту, що має високі ризики, сучасні керівники інжинірингових 
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підприємств вважають за краще саме створення власних структурних 

підрозділів. У таких випадках отриманий негативний досвід залишається 

всередині компанії.  

Можемо зробити припущення, що зазначений стереотип у практиці 

проведення НДДКР може виникати на тлі недосконалості законодавства в 

питаннях інтелектуальної власності, а також через відсутність для керівників 

«права на помилку» при підготовці та реалізації інноваційних проектів. 

Відповідно, інжинірингові компанії не в повній мірі сформували імідж 

відповідального та досить кваліфікованого виконавця. Це також штовхає 

керівників на ухвалення рішення на користь власного конструкторського 

бюро для підприємства. 

Таблиця 1.1 

 Порівняльні дані з питання вибору компанії для проведення 

розробок і досліджень [187] 

 

Таблиця ризиків 

 

Власне конструкторське 

бюро 

 

Iнжинірингова 

організація 

Інтегрованість у внутрішні 

технологічні процеси 

Висока Низька 

Вартість розробки Низька Висока 

Ризики Високі Низькі 

Обізнаність про нові технології Середня Висока 

 

Міжнародна асоціація управління проектами наголошує на тому, що 

«ухвалення рішень щодо власного інжинірингового підрозділу суттєво 

впливає на подальший розвиток компанії і дуже невеликий досвід подібних 

компаній в ролі розробників може призвести до фатальної невдачі» [187]. 

Проте для модернізації економіки країни інжинірингові компанії краще 

залишати комерційними організаціями. На тлі підвищення інтересу до цього 

питання не можна допускати формування нових «політично» обґрунтованих 
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структур, які лише відіграють роль посередників у сфері науково-

дослідницької і дослідно-конструкторської роботи, без адаптації нововведень 

до сучасної дійсності і прив'язки нових знань до професійної специфіки 

замовника, тому що це може спричинити формування негативного іміджу 

інжинірингу загалом для керівників інших компаній. Це, у підсумку, може 

призвести до обмежень у процесі розвитку інжинірингу на ринку 

інтелектуальних послуг.  

Однак потрібно розрізняти інжинірингові організації та центри трансферу 

технологій. Центри трансферу технологій – це класичні посередники на 

ринку інтелектуальної власності. Інжинірингові організації розробляють 

рішення, спрямовані на залучення нових знань у виробничі процеси на 

підприємстві замовника з максимальною адаптацією цих знань до 

професійної специфіки виробництва. Дж. Гвінея пропонує «відносити до 

інжинірингових організацій тільки структури, зайняті обґрунтованою і 

виправданою трансформацією результатів наукових пошуків і досліджень у 

відповідну і затребувану продукцію з доданою споживчою цінністю» [175]. 

Учені М. Зіеба і Б. Счівінскі зазначають, що інжинірингові організації 

безпосередньо вносять свій значний внесок у науково-технічний прогрес у 

країні. «Такі компанії повинні мати у своєму розпорядженні знання про 

технологічні потреби виробничих підприємств і загалом про ситуацію із 

джерелами нових знань.  

Також компанії цього спектра мають добре орієнтуватися на ринку 

ресурсів, щоб вибудовувати логістичні ланцюги для виробничого процесу» 

[276]. Робота інжинірингових підприємств передбачає пошук й адаптацію вже 

існуючих кращих із доступних технологій до умов замовників. Мета роботи в 

цьому випадку – розробка ефективного та раціонального техніко-

технологічного рішення. 

Сучасні підприємства працюють в умовах нарощування інформаційних 

потоків і прискореного науково-технічного прогресу. Це ускладнює для 

менеджерів завдання щодо забезпечення рівня конкурентоспроможності 
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підприємства. Маркетингові, технологічні й організаційні інновації повинні 

забезпечувати відрив від конкурентів, незважаючи на відповідні ризики. 

Компанії, що в рейтингу вартості займають перші рядки у світі, змушені 

витрачати мільярди доларів на розробку інновацій.  

Завдяки цьому вони є технологічними лідерами у своїх виробничих 

галузях. До таких підприємств, відомих у всьому світі, можна віднести Apple, 

Google, Exxon Mobile, General Electric, Schneider Electric, Novartis.  Р. Ям і 

В. Ло звертають увагу на те, що «успішна діяльність у сфері розробок 

інноваційних рішень у таких інжинірингових компаніях заснована зазвичай 

на масштабних дослідженнях і наукових розробках» [273]. 

На рис. 1.2. можна ознайомитися з інтерактивною моделлю інноваційного 

процесу Н. Розенберга й С. Клайна. 

 

Рис. 1.2. Інтерактивна модель інноваційного процесу [200] 

У зазначеній моделі докладно показано алгоритм створення нового 

високотехнологічного інженерного продукту – від виникнення на основі 

віяння нових споживчих потреб суспільства інженерної думки та 

провадження ідеї крізь етапи первинного зондування попиту, до виготовлення 

кінцевого продукту на користь розвитку промисловості, яка, зі свого боку, 

створює передумови виникнення нових інженерних ідей. Зрозуміло, що 

перевага моделі полягає в розвитку етапу продажів і маркетингу за умови 

активної взаємодії з інженерними підрозділами. Інженерні служби при цьому 

корегують власні технічні та технологічні рішення на базі принципів 
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«зворотного зв'язку» від ринку, поведінки споживачів і їхніх переваг. У 

компанії Schneider Electric, наприклад,  є програми навчання, що стимулюють 

менеджерів підприємства взаємодіяти із клієнтами для успішнішого 

просування продажів або під час проведення різних сервісних робіт. Участь 

інженерів у маркетингових процесах, це очевидно, приносить істотну користь 

підприємству на будь-яких етапах інноваційного процесу. 

У керівництві до зводу знань з управління проектами зазначено, що 

інжиніринг є широким сервісом, затребуваним у різних промислових галузях, 

та подано кілька підходів до інжинірингової кваліфікації. У публікаціях у 

вітчизняних засобах, присвячених дизайну, інжинірингу й індустріальному 

проектуванню, виділяють галузь будівельного інжинірингового дизайну 

(англ. General Contracting, Construction Engineering) за допомогою якого, 

зазвичай, зводять об'єкти цивільного будівництва й об'єкти інфраструктури та 

транспорту. Виокремлено також галузь інжинірингу технологій (англ. 

Manufacture Engineering), у сфері якого компанія створює індустріальні 

об'єкти. Крім того, упроваджується у виробничу сферу сама продукція [104].  

У сфері інжинірингу технологій консультаційний сервіс надають, 

наприклад, при будівництві автозаводу, а також складанні нової автомашини. 

Тривалість гарантійного терміну для різних об'єктів є різною, тому мають 

бути різними і підходи до організації їхнього управління. Європейським 

комітетом стандартизації для визначення відмінностей було розроблено два 

індивідуальні стандарти: EN 16310:2013: «Інжиніринг інвестиційно-

будівельного типу»; EN 16311:2013: «Інжиніринг індустріально-

продуктового типу» [155, 156]. 

Л. Ааріка-Стерос й Е. Йааккола зазначають, що «велику частину 

прибутковості інжинірингової компанії ще отримують від нетехнічного 

сервісу, що полягає в застосуванні знань природничих і точних наук для 

комерційної корисності інформації про доцільність будівництва об'єктів і 

застосування технологічних процесів» [105]. Тут ідеться про облікові 

визначення інжинірингових сервісів, що присвячені експертизам, аудиту й 
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управлінню, про організаційний, управлінський або функціональний, і 

вартісний інжиніринговий сервіси. 

Проте важливо знати про уніфіковану термінологію для владних 

органів, оскільки при організації регулювання сервісу інжинірингу потрібно 

однозначно окреслити межі дії прийнятих ними заходів. Можна 

стверджувати, що основні терміни – «інжинірингові послуги» і 

«промисловий дизайн», уже точно окреслені, але ще потрібен глибокий 

аналіз визначення організації інжинірингу, щоб виробити науково-

обґрунтований підхід до найрізноманітніших видів інжинірингових послуг. 

Нові знання потрібні інженерам для обмеження кількості можливих 

шляхів пошуку для вирішення проблем й оптимізації процесу ухвалення 

рішень за обмежених часових ресурсів. Т. Ходжем у своїй книзі «Bridging two 

worlds?» зазначає, що «одне з джерел нових наукових знань – це саме вищі 

навчальні заклади» [185, р. 321–334].  

У Норвегії дані дослідження сектору інжинірингових послуг 

продемонстрували, що між середовищем інженерів-консультантів й 

академічним середовищем відбувається дуже мало прямих контактів. Якісний 

аналіз Т. Ходжема підтвердив, що перша і друга теорії справедливі – «дійсно, 

інжинірингові підприємства починають пошук наукового знання тільки тоді, 

коли існує в цьому крайня необхідність, й інновації в таких компаніях 

виникають тільки тоді, коли в зовнішньому середовищі з'являються 

обмеження у формі нових стандартів, технологій і правил» [185, р. 335–348]. 

Третя теорія була підтверджена шляхом проведення інтерв'ю з інженерами. 

Фахівці цієї сфери виділили деякі обмеження, що перешкоджають 

становленню зв'язків з усім науковим співтовариством загалом. Багато 

опитаних висловлювали згоду з тим, що доступ до потенційно корисних 

наукових знань істотно обмежений. Одним із засобів отримання нових знань 

для інженерів є проходження курсів із підвищення кваліфікації в різних 

закладах вищої освіти. Проте при цьому аудиторія курсів зазначає, що знання, 

які на них надають, мають дуже загальний характер. В організаторів курсів 
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відсутні відомості про потреби своєї аудиторії, а процес навчання істотно 

відірваний від реальної практики. Для багатьох країн, зокрема для Норвегії, 

можливо відзначити брак достатньої кількості прямих зв'язків між 

інженерним і науковим співтовариством. 

Зазначені висновки можна знайти і в роботах Р. Літана та Л. Мітчелла, 

що присвячені комерціалізації створених в університетах результатів 

технічної та наукової діяльності: «Суспільству вигіднішою буде система 

трансферу нових технологій, що породжує максимальну кількість прямих 

контактів університетів з індустрією. Це дозволить створювати мотивації 

заробітку на власних перевагах для кожної сторони – університети будуть 

зацікавлені в комерціалізації власних знань і відкриттів, а підприємці та 

підприємства будуть розвивати можливості для комерціалізації» [213]. 

P. Вонг А. Сінґх звертають увагу на те, що «відсутність прямого зв'язку 

університетів і бізнесу не дає можливостей для ефективного виконання 

завдань із комерціалізації знань в університетах». У своїй роботі вчені 

підкреслюють, що «потрібно не просто взаємодіяти з підприємствами, а 

інтегрувати університети у промислові структури для виконання науково-

технічних завдань. Для цього необхідне ведення інституційного будівництва, 

створюючи при університетах окремі і самостійні структури, до завдань яких 

входив би обов'язок налагодження довгострокової співпраці університетів із 

підприємствами, зокрема і шляхом входження в капітали комерційних 

організацій і підприємств» [269]. Створенню повноцінних інжинірингових і 

проектних підрозділів в університетах перешкоджає той факт, що немає 

гарантованих обсягів замовлень на тривалий час уперед. Також учені 

звертають увагу і на те, що проблема міститься не тільки в зовнішніх 

чинниках – має значення і низка внутрішніх проблем університетів. На жаль, 

в університетах поки що відсутнє розуміння, що функціонал настанови 

такого типу має також охоплювати інноваційну діяльність. Зазначена 

діяльність передбачає не тільки генерацію нових знань, а й зусилля для 

впровадження цих знань у виробництво. Керівництво університетів має 
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усвідомлювати таку діяльність як процес, що вимагає створення необхідних 

регламентів, а також визначення виконавців і зв'язків з іншими процесами на 

підприємстві. 

Потрібно визнати, що нині в суспільстві загалом сформоване розуміння 

сенсу і суті інжинірингових послуг, але питання ідентифікації 

інжинірингових фірм, як і їхньої участі в інноваційній системі вимагає 

детальнішого опрацювання на рівні знань. Це провокує розвиток 

інноваційної роботи вузів, як учасників і генераторів усієї інноваційної 

системи. У цьому ключі формування академічної уваги до інжинірингу є 

привабливим механізмом для підвищення комерційної активності 

університетів у торгівлі інжиніринговими послугами. 

Стрімке зростання міжнародної торгівлі інженерно-консультаційними 

послугами виокремило їх у самостійний вид міжнародної торгівлі, що у 

підсумку привело до утворення окремого світового ринку інжинірингових 

послуг. У наш час зазначений ринок відіграє свою роль у процесі глобалізації 

та фрагментації виробництва. Як зауважують дослідники А. Неджат і 

Т. Гебраб, «глобалізація поширилася як у країнах, що розвиваються, так і в 

розвинених країнах, що зумовило необхідність переосмислення країнами 

своєї економічної політики, галузей і стратегій ведення бізнесу. На 

будівельну інжинірингову галузь, яка є одним із найбільших вкладників у 

світову економіку, глобалізація здійснює особливий вплив» [222]. Дійсно, 

галузева структура держави трансформується з огляду на те, що міжнародні 

компанії відкривають філії своїх підприємств, організовуючи, зазвичай, 

виробництво високотехнологічних товарів і послуг, інвестуючи в економіку 

приймаючих держав. 

Й. Жанга стверджує, що «глобальні інжинірингові послуги є 

найважливішою частиною світової економіки, своєрідною бізнес-моделлю в 

сучасному бізнес-середовищі. Існують різні особливості фірм 

інжинірингових послуг» [275]. 
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К. Джа і Д. Лінч підкреслюють, що «інженери вже нині мають справу з 

постійно зростаючою глобалізацією і знаходять шляхи для процвітання в 

межах інтегрованого міжнародного середовища, а також вирішують 

проблеми, що перетинають культурні, мовні, правові та політичні кордони, 

поважаючи при цьому критичні культурні обмеження і відмінності. Стійка 

інженерна практика має задовольняти потреби людини у природних 

ресурсах, промислових продуктах, енергії, продуктах харчування, транспорті, 

житлі й ефективному управлінні відходами, зберігаючи і захищаючи якість 

навколишнього середовища і базу природних ресурсів, необхідних для 

майбутнього розвитку» [196].  

Крім цього, К. Джа і Д. Лінч  порушують питання щодо «стійкої 

інженерної практики в контексті глобалізації у світлі американського 

товариства інженерів-будівельників (ASCE)» [196]. Разом з тим, як світ стає 

глобалізованішим, інженери-будівельники «набувають нової ролі у 

вирішенні проблем світової спільноти, а також нової ролі в системі 

інфраструктури та стану довкілля». Автори підкреслюють, що «основний 

недолік фрагментації виробництва – це низький рівень контролю обраних 

посередників у цільовій країні. У такій ситуації інжинірингова фірма має 

враховувати додаткові важелі впливу на своїх співвиконавців і посередників, 

щоб вони дотримувалися прийнятих правил і домовленостей роботи та 

сприяли просуванню послуг або продукту інжинірингової фірми на місцевий 

ринок». 

Згідно з виданням Королівської інженерної академії, можна 

стверджувати, що «роль інжинірингових послуг у сучасних національних і 

міжнародних економічних системах досить значна», оскільки «інжиніринг 

відіграє ключову роль у підтриманні зростання і розвитку економіки і є 

важливою ланкою між інженерним потенціалом країни та її економічним 

розвитком» [159]. Це пов'язано з тим, що сфера інжинірингу є досить 

великою і розширюється з кожним роком з огляду на те, що є фактор 

динаміки розвитку інших галузей. Глобалізація економіки передбачає 
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перетворення світового економічного простору в єдину систему, де вільно 

розвиваються інжинірингові компанії та супутні інжинірингу фірми. Отже, 

глобалізація приводить до серйозних зрушень у світових виробничих 

процесах. 

Можна зробити висновок, що у світовому масштабі інжинірингові 

компанії істотно впливають на глобальний економічний простір і мають 

можливість реалізовувати свої інтереси в інших країнах. Прикладом 

глокалізації можемо вважати формування глобальної системи 

інжинірингових послуг. Хвиля злиттів і поглинань у межах інжинірингових 

фірм, а також активний розвиток інших форм міжнародного співробітництва, 

які відбуваються останнім часом, свідчать про те, що індустрія 

інжинірингових послуг трансформується з незалежних національних 

компаній у досить складну павутину взаємопов'язаних транснаціональних 

корпорацій, ступінь інтеграції яких продовжує збільшуватися. А процес 

фрагментації найчастіше є «розвідкою» і допомагає інжиніринговій фірмі 

оцінити справжній попит на її послуги на місцевому ринку, зрозуміти всі 

можливі недоліки з урахуванням місцевої специфіки. 

 

1.3. Ендогенні та екзогенні чинники диверсифікації інжинірингових 

послуг у контексті глобальної фрагментації виробничих процесів 

 Одним із напрямів промислової політики в сучасних економічних 

умовах є формування високотехнологічної, конкурентоспроможної 

промисловості, що забезпечує перехід економіки від експортно-сировинного 

до інноваційного типу розвитку. Перехід на інноваційний шлях розвитку 

неможливий без розвиненої індустрії інжинірингових послуг, як ефективного 

механізму щодо створення, упровадження та просування наукомістких 

технологій у виробництво, а також факторів, що стимулюють розвиток ринку 

інжинірингу. Варто звернути увагу на низку факторів, які формують і 
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розвивають міжнародний ринок інжинірингових послуг, основними серед 

яких є: 

 глобалізація та інтернаціоналізація, 

 лібералізація, 

 диверсифікація, 

 фрагментація,  

 злиття і поглинання, 

 регулювання,  

 концентрація тощо. 

Глобалізація. Згідно з позицією Дж. Біна «глобальні зміни 

економічних умов, розвиток нової економіки, що використовує глобальні 

електронні види взаємодії, електронної комерції та електронного бізнесу 

приводить до тотального зниження ролі проміжних ланок в організації 

процесів, зводячи поділ діяльності лише до глобальної та локальної, і 

сприяючи при цьому зростаючому розмаїттю та щільності економічних 

зв'язків. Зважаючи на це, роль традиційних урядів, банківських структур 

тощо у тому значенні, як це розумілося в останні десятиліття, значно 

трансформується» [194]. У світових аспектах розвитку це підтверджує 

М. Жуков, зауважуючи, що «інжинірингові послуги стають усе більш 

поширеними, що значно збільшує ефективність вкладеного капіталу. Досвід 

економічно розвинених країн свідчить, що однією з основних передумов 

економічного зростання й інноваційного розвитку економіки є саме розвиток 

ринку інжинірингу. Узагальнюючи основні риси розвитку міжнародного 

інжинірингу у світі, слід звернути увагу на проникнення багатонаціональних 

корпорацій (БНК) в економіку інших країн через надання технічних послуг, 

посилення конкуренції, що змушує інжинірингові фірми шукати нові 

напрямки, зростання практики використання низьковитратних 

інжинірингових центрів у країнах, що розвиваються» [28]. 

Е. Л. Вуст у своїй роботі наголошує, що «наслідки глобалізації 

відчуваються в усьому світі, принаймні те, як прогрес зв'язку, інформаційних 
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технологій і поява міжнародних торгових угод усувають перешкоди у сфері 

торгівлі і передачі інформації через національні кордони» [272]. Звичайно, 

аспекти глобалізації торкнулися і ринку інжинірингових послуг, які в цьому 

контексті можна розглядати як глобальні інжинірингові послуги. 

А. Кондратюк й І. Манаєнко у своїх працях звертають увагу на те, що 

«глобалізація привела до формування транснаціональних корпорацій, які 

здійснюють ключовий вплив на процеси соціально-економічного розвитку. 

Система інтегрованого міжнародного виробництва,  зокрема, 

трансформувалася в інтегровану міжнародну мережу, у межах якої 

інжинірингові компанії дедалі ширше координують діяльність незалежних 

або майже незалежних структур, наприклад, через механізми субпідряду і 

використання виробників оригінального устаткування» [47]. Автори 

акцентують на тому, що інтеграція різних країн «у світогосподарський 

простір сприяє розвитку інжинірингової діяльності у зв'язку з тим, що 

збільшується кількість міжнародних операцій, посилюється торгівля 

товарами і послугами» [47].  Учені підкреслюють, що відбувається постійна 

взаємодія в різних формах міжнародних економічних відносин. Усе це 

зумовлює утворення глобального ринку інжинірингових послуг. 

Крім цього, А. Кондратюк й І. Манаєнко стверджують: такі аспекти 

трансформують ринок інжинірингових послуг із глобальної точки зору, 

зазначаючи, що «у глобальних аспектах розвитку інжинірингові послуги 

набувають поширення, адже значно збільшують ефективність вкладеного 

капіталу; однією з основних передумов економічного зростання й 

інноваційного розвитку економіки є саме розвиток ринку інжинірингу…» [47]. 

Варто зауважити, що деякі зарубіжні та вітчизняні вчені також 

використовують у своїх працях поняття «глобальний ринок інжинірингових 

послуг». O. Вільнер, наприклад, виділяє різні класифікації «технологічних 

вимог глобальних інжинірингових процесів для виробництва за різними 

типами замовлень» і звертає увагу на те, що відбувається «розвиток нових 

технологічних і організаційних вимог до суб'єктів глобального ринку 
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інжинірингових послуг» [267], які можуть сприяти кращому функціонуванню 

цієї сфери. 

С. Хеінз і Ф. Роквелл у своїй праці «Global Engineering Ethics» також 

повідомляють про «останні зміни в інженерній роботі й освітньому 

середовищі, а також про їхній вплив на етику інжинірингу» [180]. Учені 

розглядають глобальний підхід до інженерної етики, намагаючись пояснити 

характер й актуальність низки припущень для розгляду етичних питань у 

межах інженерної діяльності. Тут здійснюється аналіз природи етики, її 

важливості для інженерів, глобальних перспектив у галузі інженерії, проблем 

з етичними теоріями, рольових обов'язків інженерів. Це також свідчить про 

глобалізацію ринку інжинірингових послуг, що формує спектр етичних 

вимог до учасників ринку. 

Інтернаціоналізація. У процесі розвитку і поглиблення господарських 

зв'язків між країнами інжинірингові послуги створюють певний простір, 

іншими словами – ринок. Процес інтернаціоналізації інжинірингу також є 

багатовимірним явищем, оскільки він виходить за межі діяльності 

інжинірингової фірми, спрямованої на розвиток бізнес-мереж. У цьому 

контексті цікаве визначення інтернаціоналізації Р. Беамішем як «процесу, за 

допомогою якого інжинірингові фірми підвищують свою обізнаність про 

прямий та непрямий вплив міжнародних операцій на їхнє майбутнє, а також 

встановлюють та ведуть операції з іншими країнами» [122, р. 77]. 

Зазначене визначення вважаємо корисним для нашого дослідження, 

оскільки воно охоплює чотири аспекти інтернаціоналізації. На такі чотири 

аспекти розбили процес інтернаціоналізації Н. Ковієлло й А. МакАулей:  

 «По-перше, інтернаціоналізація об'єднує підприємства через 

здійснення іноземних інвестицій, тим самим визнаючи поведінкові й 

економічні складові інтернаціоналізації.  

 По-друге, інтернаціоналізація – це динамічний та еволюційний 

процес.  



64 
 

 

 По-третє, інтернаціоналізація визнає зовнішній і внутрішній рух 

діяльності інтернаціоналізації.  

 По-четверте, міжнародні транзакції допомагають розвивати 

відносини в мережах, що впливає на майбутнє зростання фірми та її бізнес-

перспектив» [141]. 

Глобалізація й інтернаціоналізація описується Міжнародним валютним 

фондом як «посилення інтеграції економік в усьому світі, зокрема через 

торгівлю, фінансовий потік, рух людей і знання через міжнародні кордони» 

[188, р. 2].  

Лібералізація. Розширення прав, свобод і можливостей здійснювати 

економічні дії в межах ринку інжинірингових послуг регулюється різними 

організаціями, і СОТ, зокрема, відводиться вагома участь. Згідно із 

поглядами Т. Смирнової та Н. Петренко, усе це можливо в межах спрощення 

правових й економічних бар'єрів, оскільки тепер «закордонні інжинірингові 

фірми мають у розпорядженні сформовану досить сильну інформаційну базу 

постачальників технологій, на високому рівні готують проектне 

фінансування всіх необхідних робіт у межах інжинірингу, користуються 

сучасним спеціалізованим програмним забезпеченням, здійснюють за  

необхідності швидке формування проектних груп, що займаються постійним 

моніторингом кожної стадії проекту» [79]. 

Відповідно до вчення А. Кефалас, є дві основні сили, що лежать в 

основі тенденції до більшої глобалізації: «Перша – це зниження або усунення 

перешкод для торгівлі й інвестицій, що сприяють вільному потоку товарів, 

послуг і капіталу. Друга – це технологічні інновації, що сприяють швидкому 

розвитку комунікаційних, інформаційних і транспортних технологій» [198, 

р. 553]. Дифузія технологічних інновацій і лібералізація, що усуває 

транскордонний контроль, посилюють економічну глобалізацію. 

На додаток до цього учені Н. Далі, С. Дуглас і С. Грег наголошують, 

що глобалізація та лібералізація поліпшують обмін ресурсами і відкривають 

кордони для товарообігу, обміну послуг і трудових ресурсів: оскільки угоди 
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СОТ є контрактами між країнами-членами, то вони зобов'язують їх 

підтримувати справедливу і відкриту торговельну політику та гарантувати 

свої права торгівлі. Д. Махоні й інші вчені у своїй роботі стверджують, що 

«спільна мета полягає в тому, щоб допомогти виробникам і споживачам 

товарів та послуг, експортерам й імпортерам вести свій бізнес, дозволяючи 

урядам виконувати свої соціальні цілі» [191]. 

 На офіційному сайті СОТ зазначено, що «будівництво та супутні 

інжинірингові послуги становлять близько однієї десятої світового ВВП і сім 

відсотків зайнятості». Згідно з А. Нгові «останні досягнення в галузі 

транспорту і зв'язку в поєднанні із протоколами СОТ відкрили доступ до 

ринків, які раніше були ізольованими» [224]. Це доводить, що останнім часом 

як будівельна галузь, так і галузь інжинірингу та консалтингу стали добре 

організованими за аналогією з будь-якою іншою галуззю, а норми СОТ 

дозволили фірмам безперешкодно брати участь у транскордонних ринках. 

Проте А. Нгові доповнює, що «безперешкодний доступ на міжнародні ринки 

має економічний сенс, але реальність така, що лише деякі фірми, особливо ті, 

які базуються в розвинених індустріальних країнах, можуть у повній мірі 

скористатися перевагами відкритого ринку. Однак, оскільки нині 

глобалізація є неминучим фактом, то фірми, що базуються як в 

індустріальних країнах, так і в найменш розвинених країнах, мають прийняти 

стратегії, які дозволили б їм отримувати вигоду з відкритого ринку» [224]. 

Згідно з даними СОТ у межах дослідження сфери інжинірингу стає 

очевидним, що у галузі будівництва та супутніх інжинірингових послуг 

члени СОТ розробляють стратегії усунення бар'єрів і спеціальні технічні 

регламенти спрощення бар'єрів глобального ринку інжинірингу [136].  

У  своїй роботі Є. Ковтун і Р. Заблоцька підкреслюють, що «не існує 

єдиного шаблону або ідеальної системи укладання контрактів і здійснення 

оплат за виконані роботи, і в договорі, який укладається між замовником і 

консультантом, слід встановлювати ту систему оплати, що найкраще 

підходить під параметри кожного окремого проекту» [40]. У контексті 
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дослідження глобального ринку інжинірингу варто відзначити, що одне з 

головних завдань СОТ на тлі лібералізації світового ринку – створити умови 

для розвитку конкретних інжинірингових послуг. 

М. Ерраміліні і С. Рао також підтверджують, що глобалізація і 

лібералізація сприяють розвитку інжинірингових фірм і допомагають їм 

розширювати свої можливості. «У відповідь на це багато інжинірингових 

фірм стають дедалі більше інтернаціоналізованими, розширюючи свої 

операції в інших країнах. Це було досягнуто, головним чином, за допомогою 

двох різних стратегій: триматися своїх клієнтів або шукати нові ринки» [160]. 

Диверсифікація. Як стверджують В. Салми і М. Торккелі, розширення 

своїх можливостей за рахунок виходу інжинірингових послуг за межі своєї 

країни сприяло, насамперед, збільшенню прибутку інжинірингових фірм і, 

найголовніше, знизило ризики втрати клієнтів на місцевому ринку. Отже, 

«інжинірингові фірми стежать за своїми вітчизняними клієнтами, які мають 

проекти за кордоном, а потім розширюють свою міжнародну діяльність на 

основі цих відносин із клієнтами. У випадку з останніми вони зазвичай 

приймають стратегії пошуку ринку та розширюють свій бізнес на ринках 

шляхом створення нових офісів та придбання або партнерства іноземних 

фірм для обслуговування іноземних клієнтів» [227].  

Г. Албаум та С. Петерсон висловлюють схожу думку і підкреслюють, 

що диверсифікація сприятливо впливає на розвиток бізнесу в галузі 

інжинірингу: «Мотивації інжинірингових фірм в основному полягають у 

виживанні, зростанні, прибутковості та диверсифікації» [113]. Л. Леоніду, 

навпаки, стверджує, що диверсифікація дає можливість інжиніринговим 

компаніям входити на місцеві ринки, створюючи конкуренцію місцевим 

підприємствам. «Аналогічним чином іноземні інжинірингові фірми також 

входять на місцевий внутрішній ринок і конкурують із місцевими фірмами», 

– зазначає автор [115].  

Е. Баарк  у своєму науковому виданні про інжиніринг ще раз 

підтверджує неоціненний вплив ІТ-технологій на просування бізнесу 
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інжинірингових послуг за межі своїх місцевих ринків: «Інформаційні 

технології (IT) полегшують передачу інформації основних інжинірингових 

фірм на великі відстані протягом короткого часу. Це підвищує можливості 

продажу таких послуг, як інжинірингові звіти, базовий та детальний дизайн 

через національні кордони, а також дозволяє аутсорсингу цих компонентів 

інженерних робіт дешевими офісними сайтами або зарубіжними недорогими 

постачальниками» [118].  

Фрагментація. Бізнес інжинірингових послуг перейшов до нового 

виду, так званого аутсорсингу, коли інжинірингова компанія делегує частину 

своїх обов'язків, а саме, коли організація передає на підставі договору певні 

види або функції виробничої підприємницької діяльності іншої компанії, що 

діє в потрібній сфері. А. Рочстейн зазначає, що «дедалі частіше інженерні 

консалтингові фірми вдаються до офшорного аутсорсингу у країнах, що 

розвиваються» [240].  

Перевага вибору фрагментації виробництва і послуг полягає в 

мінімізації ризиків і витрат, які інжинірингова фірма несе при виході на 

зовнішні ринки, коли певні етапи виробництва або послуг передаються 

компанії, що може це зробити дешевше або швидше. Основний недолік 

фрагментації виробництва – низький рівень контролю обраних посередників 

у цільовій країні. У цьому випадку інжинірингова фірма має враховувати 

додаткові важелі впливу на своїх співвиконавців і посередників, щоб вони 

дотримувалися прийнятих правил і домовленостей та сприяли просуванню 

послуг або продукції інжинірингової фірми на місцевий ринок [46]. 

Усе ж існують певні ризики ведення бізнес-аутсорсингу. С. Анді, 

наприклад, стверджує, що «основними факторами аутсорсингу є витрати та 

брак інженерних фахівців на внутрішньому ринку, оскільки аутсорсинг 

дозволяє компаніям перетворювати фіксовану вартість у змінну вартість» [117].  

Проте В. Оджані, П. Салми і М. Торккелі знаходять і позитивні сторони 

аутсорсингу та наголошують, що цей вид бізнесу, навпаки, знижує ризики і 

дозволяє швидко реагувати на будь-які ринкові зміни. «Це дозволяє 
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інжиніринговим фірмам задовольняти коливання попиту на робочу силу та 

реагувати на зміни ринку. Фірми також можуть зосередити увагу на основній 

діяльності та передавати стороннім ресурсам інші ресурси і досягти 

ефективності через централізовані операції» [227].  

Як доповнення до думки В. Оджані, П. Салми і М. Торккелі можна 

згадати позицію П. Віндрума, який вважає, що вихід на глобальні ринки 

підвищує конкурентоспроможність інжинірингової фірми. Учений у своїй 

публікації стверджує, що «забезпечуючи як якісні послуги, так і послуги з 

меншими витратами, фірма може стати більш конкурентоспроможною на все 

більш глобалізованому ринку» [268]. 

Злиття і поглинання. Ще одним фактором трансформації глобального 

ринку інжинірингових послуг є злиття і поглинання. Е. Дуксаіте і 

Р. Тамосінене підкреслюють, що «злиття та поглинання (Mergers & 

Acquisitions) є загальною глобальною тенденцією, пов'язаною з 

корпоративною реструктуризацією в усьому світі» [152]. Нині провідну роль 

у «глобальних процесах відіграють БНК США, «за характером і масштабами 

торгово-інвестиційної експансії випереджаючи промислові та фінансові 

компанії інших країн. Однак цей розрив поступово скорочується за рахунок 

посилення позицій міжнародних компаній держав Західної Європи та Японії, 

а також появи транснаціональних корпорацій країн, що розвиваються» [86]. 

Використовуючи принцип злиттів і поглинань, міжнародні компанії 

пропонують підприємствам об'єднувати кілька робочих операцій і тим самим 

створювати багатофункціональні центри з виконання масштабнішого 

завдання. 

Г. Креітл і В. Оберндорфер у своїй роботі висловлюють думку, що 

злиття і поглинання інжинірингових компаній підвищують можливість 

миттєвого доступу на закордонні ринки, куди до цього не мали доступу 

дрібніші інжинірингові фірми. «Спрямована на глобалізацію та збільшення 

аутсорсингу інтернаціоналізація послуг приводить до консолідації 

транснаціональних інжинірингових фірм, що ще мають кілька малих і 
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середніх фірм. Отже, підприємства збільшуються завдяки органічному 

зростанню, злиттям і поглинанням та транскордонним злиттям і 

поглинанням. Merges & Acquisitions у галузі інжинірингових послуг 

забезпечується миттєвим доступом до ринків послуг/клієнтів, проникненням 

нових географічних ринків і збільшенням частки ринку фірми» [206]. 

Відомі вчені П. Чаурі і П. Буклей доводять, що великій 

транснаціональній корпорації вигідніше купити дрібну інжинірингову фірму 

на місцевому ринку, ніж освоювати зазначений невідомий їй ринок з нуля. 

«Фірми також прагнуть досягти економії на масштабі шляхом злиття 

ресурсів обох компаній або створення економії обсягів шляхом придбання 

компанії, що дозволяє диверсифікувати послуги/ринок. Загалом створення 

цінності зазвичай відбувається через скорочення витрат або збільшення 

обсягу. Інші мотиви передбачають швидке посилення нових знань, 

інноваційної спроможності та придбання знань» [171]. 

В. Невбуррі і Й. Зеіра звертають увагу на певні ризики у злиттях і 

поглинаннях. Вони стверджують, що «незважаючи на переваги, Mergers & 

Acquisitions несе значні ризики, що виникають під час численних проблем» 

[223]. 

Л. Капрон підтверджує це на фактах свого дослідження ринку 

інжинірингу, пов'язаного зі злиттями й поглинаннями. Він зауважує, що «у 

90-х рр. майже 50 % внутрішніх та 70 % прикордонних придбань не змогли 

досягти очікуваних результатів» [130]. 

Р. Агуiлера та Дж. Денкер також звертають увагу на деякі ризики і 

стверджують, що «відмінності в організаційних культурах та цінностях, 

слабке планування процесу інтеграції, відсутність примусового стратегічного 

обґрунтування, нереалістичні очікування щодо можливої синергії, вихід 

високооплачуваних працівників, а також відсутність розуміння іноземної 

ділової практики та законодавства є факторами для відмови M&A» [110]. 

Регулювання. Також одним із важливих чинників сприяння розвитку 

транснаціональних корпорацій на глобальному ринку є підтримка державної 
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політики для експорту інжинірингових послуг. Г. Альбаум та Е. Дуерр, 

наприклад, у своїй роботі стверджують, що «розвиток експорту є найвищим у 

порядку денному як державних, так і приватних секторів, оскільки існує 

безліч економічних вигод» [112]. 

На думку О. Кузьміна й інших учених «діяльність інжинірингових 

підприємств в економічно розвинених країнах базується на основі чітко 

врегульованого правового поля, що робить неможливим або суттєво зменшує 

можливість виникнення правових суперечностей» [208].  

Для інжинірингової діяльності важливою є розробка регламентів, 

стандартів тощо, оскільки стандартизовані механізми стали революційним 

кроком для всього суспільства. У сфері інжинірингу зазначений процес 

також набуває розвитку. Це стосується окремих країн, оскільки, згідно з 

Т. Смирновою і Н. Петренко «у практиці економічно розвинених країн 

більшу кількість інжинірингових проектів виконують за  активної співпраці 

інжинірингових фірм і замовників інжинірингових послуг. Цікаво, що 

замовники інжинірингових послуг мають можливість вимагати заміни 

персоналу виконавця, а також зміни умов виконання робіт» [79]. 

З ними погоджуються М. Зiнкота, I. Ронкаiнен i М. Моффетт, 

підкреслюючи, що «з точки зору макроекономіки, експорт послуг дозволяє 

країнам збільшувати свої валютні резерви, зменшувати дефіцит торгівлі, 

забезпечити зайнятість, підвищити продуктивність праці та підвищити 

соціальне процвітання» [143]. Доповнюючи це висловлювання, E. Кумчу, 

T. Харкар, М. Е. Кумчу стверджують: «З мікроекономічного погляду експорт 

дозволяє підприємствам вижити і розвиватися, розвивати конкурентні 

переваги та можливості, поліпшувати фінансові показники, збільшувати 

використання виробничих потужностей та підвищувати технологічні 

стандарти» [207]. 

С. Кавусгіл та Р. Міхаель, навпаки, висловлюють думку, що дрібні 

інжинірингові фірми на місцевих ринках шукають можливості для 

проникнення на глобальні ринки за допомогою великих глобальних гравців. 
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Вони стверджують, що «корінні інжинірингові фірми, особливо малі та 

середні інжинірингові компанії, стикаються з перешкодами та складнощами 

для експорту своїх послуг та потребують урядових експортних і промоційних 

програм» [131].  

Ф. Рут у своєму виданні підкреслює, що «зазвичай допомога та 

сприяння експорту належать до всіх заходів державної політики, 

спрямованих на посилення експортної активності на підприємстві, на 

промисловому або національному рівнях» [239]. 

Ф. Серiнгхаус щодо питання державної допомоги зауважує, що 

«програми допомоги з експорту передбачають фінансову допомогу шляхом 

податкових пільг, експортного фінансування та страхування, експортних 

грантів, багатосторонніх і двосторонніх програм допомоги, технічної 

допомоги шляхом підтримки технологічних інновацій, підтримки досліджень 

і розробок та маркетингової допомоги, що передбачає здійснення 

стандартизованих й індивідуальних маркетингових досліджень на 

конкретних закордонних ринках, торговельні місії, візити на ринок та 

виставки» [244].  І згодом, у свій наступній роботі, Ф. Серiнгхаус стверджує, 

що «…експортні програми зазвичай підкреслюють мотиваційні, інформаційні 

й операційні потреби фірм» [243]. 

На додаток до цього В. Бiлкей відзначає позитивний вплив від 

програм державного стимулювання, і підкреслює, що «результати 

попередніх досліджень стосовно ефективності програм державного 

стимулювання експорту свідчать про те, що вони можуть привести до 

успішного експорту» [123].  

На противагу зазначеному вище Д. Крік і С. Чаудрі звертають увагу, 

що «деякі дослідження показали: програми державної допомоги з експорту 

були загалом сприйняті негативно, низько оцінені інжиніринговими фірмами 

і мали обмежений вплив на зростання експорту» [142]. 

Одним із висновків А. Моїні стало те, що «більшість малих та не 

зацікавлених фірм не знали про програми та послуги, що пропонуються 
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урядом, через відсутність комунікації». Учений виявив, що «використання 

програм експортної допомоги збільшило прибутковість досвідчених 

експортерів, а не нових експортерів» [219]. Вiн також стверджував, що 

підприємства, які виходять за межі первинного етапу розвитку експорту, 

мають меншу потребу у програмах допомоги експорту. 

Ф. Серiнгхаус i П. Россон у своїй роботі «Розвиток та просування 

експорту» запропонували нову теорію класифікації інжинірингових фірм, що 

експортують свої послуги на глобальному ринку, i зауважили, що фірми 

можна розділити на чотири категорії, такі як «не-експортери», «нові 

експортери», «розширені експортери» і «постійні експортери» [242]. Отже, 

при виникненні необхідності експансії на глобальний ринок інжинірингових 

послуг ключовим питанням у таких фірм «не-експортерів» було: «Чи 

повинні ми взагалі розглядати експорт?» У цьому випадку фірми мали 

потребу лише в усвідомленні таких можливостей і їхня мотивація 

обмежувалася тільки рекламою, місцевими семінарами й участю в 

різноманітних конференціях експорту.  

Якщо у випадку із фірмами «не-експортерами» нічого не відбувалося, 

то фірми «нові експортери» задавалися ключовими питаннями: «Чи повинні 

ми ініціювати експорт? На якому ринку ми повинні досліджувати?» У цьому 

випадку фірми намагалися визначити доцільність експорту. Фірми постійно 

здійснювали огляди ринку, брали участь у семінарах, підписувалися на 

інформаційні розсилки, проводили індивідуальні дослідження ринку, торгові 

місії. 

Порівняно із двома попередніми фірмами, «розширені експортери» 

задавалися питанням: «На який новий ринок ми повинні вийти і як?» 

Компанії обирали найперспективніші ринки і найкращий засіб виходу на них. 

Політикою таких фірм є постійне відвідування досліджуваних ринків, участь 

в експортних семінарах, презентаціях, участь в організованих торгових 

ярмарках, а також фінансування і страхування партнерів і зацікавлених у 

їхніх послугах організацій  тощо. 
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Четверта категорія фірм, «постійні експортери», на відміну від трьох 

попередніх, задається питанням: «Як ми можемо домогтися кращої 

продуктивності?» Щоб поліпшити й оптимізувати свої вже існуючі операції, 

фірми також беруть участь в експортних семінарах, ярмарках, де можна 

знайти іноземних клієнтів. Водночас фірми вже мають постійні 

представництва й офіси продажів за кордоном. Ф. Серiнгхаус i П. Россон 

відзначали, що «характер необхідної експортної допомоги варіюється для 

різних фірм у різних категоріях» [242]. 

С. Хрiстенсен, А. Да-Роча i Р. Гертнер стверджують, що фінансові 

стимули не викликають стійкого експорту, оскільки фірми можуть бути 

зацікавлені лише у використанні фінансових стимулів для компенсації 

неефективності управління, високої вартості виробництва та 

неконкурентоспроможних продуктів. «Такі фірми також можуть перестати 

експортувати, коли стимули будуть зменшені або зняті» – підкреслюють 

автори [134].  До їхньої думки приєднуються Н. Барретт та I. Вiлкiнсон, 

обґрунтовуючи, що «програми експорту, які зосереджуються головним 

чином на фінансових стимулах, «не мають бажаного результату», а навпаки, 

«мають обмежений вплив на поліпшення можливостей експорту фірм». 

Фінансові стимули «також не можуть бути достатніми для стимулювання 

експорту й, особливо, для нових експортерів та не-експортерів» [120]. 

На завершення слід згадати погляди таких дослідників, як Л. Велш i 

Ф. Вiдершейм-Пауль, які стверджують, що «деякі зацікавлені органи влади 

також заявляють, що програми технічної підтримки є більш бажаними й 

ефективнішими для того, щоб дозволити компаніям розвивати конкурентні 

переваги, удосконалювати управлінські та виробничі системи, збільшувати 

обсяг інформації, отримувати експортні знання та сприяти розвитку 

іноземних мереж і контактів. Усі вони важливі для стійкого та постійного 

експорту» [265]. 

Концентрація. Відповідно до точки зору I. Моргачова, існує аспект 

зосередження виробництва в найбільших виробничих ланках. Учений  доводить, 
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що «важливим фактором концентрації діяльності організацій сфери інжинірингу 

є промислова, а також науково-технічна й інноваційна інфраструктура, що 

все разом має велике значення для відповідної концентрації інжинірингових 

організацій з орієнтацією робіт на замовників» [58].  

Згідно з підрахунками Т. Смирнової і Н. Петренко, «найбільшу частку 

світового ринку інжинірингу (близько 75 %) має будівельний інжиніринг, 

10 % припадає на технологічний інжиніринг і консультаційний інжиніринг 

має частку приблизно 5 %» [79]. Відсутність істотних бар'єрів у 

міжрегіональній взаємодії дозволяє організаціям сфери інжинірингу й 

основним замовникам проектних робіт перебувати в різних точках світу. А 

зосередження виробництва в найбільших виробничих ланках дає можливість 

швидко і якісно надавати послуги на відстані.  

З огляду на зазначене вище, варто наголосити, що всі перераховані 

фактори тісно взаємопов'язані між собою і є похідними один від одного. 

Отже, сам процес глобалізації неминуче спричиняє до нового процесу 

інтернаціоналізації виробництва, який, зі свого боку, безумовно приводить до 

необхідності лібералізації економіки з метою спрощення взаємодії. Зважаючи 

на це, в умовах глобалізації і лібералізації інжинірингові фірми мотивовані 

шукати шляхи диверсифікації, що також тісно пов'язане із фрагментацією 

виробництва і концентрацією, а також із процесами злиттів і поглинань, що, 

зі свого боку, інтенсифікує процеси регулювання.  

 

Висновки до розділу 1 

З огляду на аналіз методологічних основ міжнародного ринку 

інжинірингових послуг, у межах проведеного вивчення наукової літератури, 

можна зробити низку таких висновків: 

1. Ідентифікація інжинірингових послуг визначається сукупністю 

організаційно-економічних, регуляторних й інфраструктурних відносин, що 

пов'язані з підготовкою виробничого процесу, проведенням передпроектних 
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робіт і наукових досліджень, складанням техніко-економічних обґрунтувань і 

технічних завдань для реалізації технічних проектів у будівництві, 

промисловості та конструкторській розробці об'єктів різноманітних 

технологічних сфер, охоплюючи безпеку й екологію. Власне, визначення 

поняття «міжнародного інжинірингу» полягає у його розгляді як  сукупності 

інтелектуальних видів діяльності на міжнародних ринках, метою яких є 

задоволення потреб споживачів у високоякісному продукті шляхом надання 

високотехнологічних інженерно-технічних послуг, що пов'язані з 

проектуванням, будівництвом, реконструкцією та введенням в експлуатацію 

промислових об'єктів, управлінських та консалтингових послуг і ноу-хау.  

2. Автором виявлені новітні тенденції еволюції та трансформації 

світового ринку інжинірингових послуг з урахуванням аспектів науково-

технічного прогресу і кризових явищ останніх років у світовій економіці, 

зокрема нерівномірність його розвитку і зростання ролі країн, що 

розвиваються. В еволюції світового ринку інжинірингових послуг виділено 

два основні етапи: перший (1960–1980-ті рр.), що був пов'язаний зі швидким 

зростанням  у розвинених країнах кількості проектно-будівельних фірм;  

другий (1999  – дотепер) пов'язаний з активною передачею робіт на 

аутсорсинг, і як наслідок – виходом нових гравців на світовий ринок 

інжинірингових послуг. Технологічна кооперація з партнерами з розвинених 

країн дозволяє підрядникам із країн, що розвиваються, скоротити 

організаційні та трансакційні витрати, сприяє міжнародній передачі 

технологій та вдосконаленню практики маркетингу й управління.  

3.  Зважаючи на те, що класифікаційні підходи стосовно 

інжинірингових послуг дуже об'ємні, кожен із галузевих типів інжинірингу 

може містити різні види послуг. Класифікація послуг може бути побудована 

з огляду на багато факторів, таких як галузеві види інжинірингу, етапи 

реалізації проекту, галузевої структури та низку інших критеріїв. Нові 

підходи до  класифікації інжинірингових фірм, що експортують свої послуги 
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на глобальному ринку, визначають такі категорії: «не-експортери», «нові 

експортери», «розширені експортери» і «постійні експортери». 

4. Виокремлення інжинірингу в самостійний вид міжнародної 

комерційної діяльності стало відображенням розвитку науково-технічного 

прогресу, що торкнувся всіх галузей промисловості і, насамперед,  

будівництва та машинобудування. Характерними ознаками сучасних 

інжинірингових послуг є: а) технологічність, б) індивідуалізація виробництва 

та споживання, в) високий рівень компетентності  замовника послуги. 

Однією із  суттєвих характеристик інжинірингових послуг є високий рівень 

диференціації виробництва та споживання. 

5.  Вирішальна роль інжинірингових послуг у сучасних умовах 

розвитку  глобальної  економіки проявляється саме через: а) відкритий та 

опосередкований вплив інжинірингових послуг на економічний і 

технологічний розвиток країн; б) позитивну роль у зростанні рівня 

інноваційного показника національного виробництва; в) діалектику розвитку 

глобалізації та локалізації виробництва інжинірингових послуг; 

г) інтенсифікацію процесів  транснаціоналізації виробництва і створення 

можливостей для інжинірингових компаній країн, що розвиваються, стосовно 

виходу на міжнародні ринки; г) поглиблення  фрагментації виробництва та 

розвиток виробничих ланцюгів створення доданої вартості. 

6. Програми державної допомоги з експорту інжинірингових послуг 

передбачають фінансові дотації  шляхом податкових пільг, експортного 

фінансування та страхування, експортних грантів, розроблення 

багатосторонніх і двосторонніх програм допомоги, технічної допомоги 

шляхом підтримки технологічних інновацій, підтримки досліджень і 

розробок та маркетингової допомоги, що передбачає здійснення 

стандартизованих й індивідуальних маркетингових досліджень на 

конкретних закордонних ринках, торговельні місії.  

7. Міжнародні організації, такі як ЮНКТАД, ЮНІДО, СОТ та інші, 

відіграють важливу роль у процесі лібералізації ринку інжинірингових 
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послуг, оскільки міжнародні інституції розробляють норми і принципи, 

стратегії усунення бар'єрів й обмежень, створюють умови для ефективнішого 

розвитку й обміну інжиніринговими послугами між країнами, що відіграє 

важливу роль у лібералізації ринку інжинірингових послуг. Оскільки ринок 

інжинірингових послуг є однією з найважливіших складових науково-

технічного розвитку і розвитку світової економіки, то лібералізація 

міжнародної торгівлі послугами забезпечує сприятливі умови для розвитку 

ринку інжинірингових послуг.   

8. У процесі розвитку і розширення господарських зв'язків між 

країнами інжинірингові послуги створюють власний простір, іншими 

словами – ринок інжинірингових послуг. Отже, з наукового погляду існує 

низка факторів, що формують сучасну сферу інжинірингових послуг, таких 

як глобалізація, інтернаціоналізація, лібералізація, фрагментація 

виробництва, злиття і поглинання, концентрація, регулювання тощо. Варто 

зауважити, що зазначені фактори взаємопов'язані між собою і постійно 

змінюються залежно від змін на глобальному ринку. Діяльність 

інжинірингових компаній в економічно розвинених країнах базується на 

основі чітко врегульованого правового і регламентного поля, що робить 

неможливим або суттєво зменшує перспективу виникнення правових 

суперечностей. Однак у країнах, що розвиваються, зазначений аспект ще 

вимагає приділення значної уваги.  

9. Інжинірингові компанії істотно впливають на глобальний 

економічний простір і мають можливість реалізовувати свої інтереси шляхом 

активізації закордонної діяльності.  Прикладом глокалізації можна 

розглядати формування глобальної системи інжинірингових послуг. Хвиля 

злиттів і поглинань на ринку  інжинірингових послуг, активний розвиток 

новітніх форм міжнародної співпраці свідчать про те, що індустрія 

інжинірингових послуг трансформується з незалежних національних 

компаній у досить складну павутину взаємопов'язаних міжнародних 
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підприємств, ступінь інтеграції яких продовжує зростати завдяки розвитку 

глобальних мереж створення доданої вартості.  

Основні результати дослідження, проведені в цьому розділі, 

опубліковані в таких роботах автора [39, 40, 41, 43, 46]. 
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Розділ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЛОКАЛІЗАЦІЯ РИНКІВ 

IНЖИНIРИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 

2.1. Вплив глобалізаційних процесів на напрями розвитку  

міжнародного ринку інжинірингових послуг 

 

Нині одним із найдинамічніших секторів світової економіки є сфера 

послуг, питома вага якої у ВВП як розвинених, так і в країнах, що 

розвиваються, щорічно збільшується. Важливим напрямом сфери 

міжнародного ринку послуг є ринок інжинірингових послуг, для якого також 

характерні позитивні тенденції розвитку.  

У сучасному світі відбувається постійне зростання обсягів і вартості 

інжинірингових послуг, які є предметом міжнародної торгівлі. Дедалі більша 

кількість країн експортують інжинірингові послуги, що найчастіше 

супроводжуються поставками машин, обладнання, засобів комунікацій та 

інноваційних технологій, у зв'язку із чим значення ринку інжинірингових 

послуг важко переоцінити.  

Оскільки світовий ринок інжинірингових послуг має позитивні темпи 

зростання, а перелік інжинірингових послуг постійно розширюється, то 

вивчення й оцінку міжнародного ринку інжинірингових послуг вважаємо 

актуальним завданням. 

Як було зазначено в Розд. 1 дисертаційної роботи, початок 

формуванню ринку інжинірингових послуг було покладено наприкінці XIX 

ст., коли у Великій Британії надавалися послуги спочатку окремих інженерів, 

а потім цілих їхніх груп, об'єднаних в інженерні компанії, що були 

затребувані промисловим будівництвом нових заводів і модернізацією вже 

наявних. До кінця 50-х рр. минулого століття інжинірингові послуги стали 

самостійною галуззю міжнародного ринку. Це відносно нова спеціалізація в 

науково-виробничій сфері, що охоплювала різні дослідження, розробку 

інноваційних рішень, роботи із проектування, забезпечення і монтажу 
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обладнання, будівництво та пусконалагоджувальні роботи, консультативні 

послуги, націлені на скорочення капітальних витрат зі створення і 

перебудови наявних виробничих потужностей і їхніх ділянок.  

У 2007 р. світовий обсяг ринку інжинірингових послуг становив понад 

260 млрд дол. У 2016 р. обсяг світового ринку досяг 725 млрд дол, що є 

наслідком не тільки збільшення кількості укладених контрактів, а й 

зростання обсягів робіт, виконуваних у межах одного контакту [189]. За 

оцінками експертів, до 2025 р. обсяг ринку перевищить трильйон доларів 

США [137].  

Попит на інжинірингові послуги значно залежить від факторів, що 

впливають на бажання і здатність основних споживачів фінансувати 

будівельні, інфраструктурні та промислові проекти, а також загальні 

економічні умови, стан державного бюджету, стихійні й антропогенні 

ситуації, вплив і настрої споживачів тощо. Передумовами до розвитку ринку 

інжинірингових послуг слугували певні фактори, що сприяли формуванню 

попиту споживачів, розробці нових технологій і науково-технічному 

розвитку, діджиталізації та програмному забезпеченню БІМ-технологій, 

платформ ЄІП тощо, транснаціоналізації, фрагментації та диверсифікації 

інжинірингових послуг, а також сформували основний тип організацій, які є 

замовниками інжинірингових послуг.  

Фактори, що впливають на формування попиту на інжинірингові 

послуги, можна розділити на три основні складові: 

 Обсяг державних і приватних інвестицій, що дозволяє розширити 

розробку інноваційних рішень, будівництво і введення нових об'єктів, при 

проектуванні яких можуть знадобитися інжинірингові послуги. 

 Науково-технічний прогрес, результати якого можуть бути 

неоднаковими в різних країнах, і який приводить до необхідності експорту 

одними країнами консультаційних послуг для реалізації проектів в інших 

країнах. 
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 Наявність вільного капіталу, що розміщується на ринку 

інжинірингових послуг. 

Особливостями ринку інжинірингових послуг і пов'язаного із ним 

ринку нових технологій є, по-перше,  те, що результати цих послуг не завжди 

набувають форму готового продукту (послуги з навчання інженерів-

проектувальників), або можуть мати матеріальний результат (послуги із 

проектування певного об'єкта, що втілюються в завершене будівництво).  

По-друге, такі послуги пов'язані з підготовкою і забезпеченням 

реалізації технологічних проектів, розрахованих на проміжне споживання 

матеріальних благ і послуг. Послуги ж виробничого характеру не можуть 

входити до складу інжинірингових. Проектні роботи зі створення 

навчального закладу або підприємства, наприклад, вважаються 

інжиніринговими послугами, а сама робота в них до таких послуг не 

належить.  

По-третє, об'єктом надання послуг є інжинірингові послуги, 

пристосовані до використання в конкретних умовах і передачі науково-

технічних, виробничих, комерційних та інших знань і досвіду. Їхня вартість 

визначається як середньоринкова вартість фахівців, на відміну від вартості 

оригінальних знань, що містяться в ліцензіях і ноу-хау.  

Велика частка попиту на інжинірингові послуги обумовлена 

будівельною діяльністю в державному, промисловому і комерційному 

секторах. Фактори, що впливають на попит на будівництво (й, отже, на попит 

на інжинірингові послуги) в цих секторах, охоплюють динаміку чисельності 

населення і галузеві економічні показники, корпоративні доходи, відсоткові 

ставки, державні витрати і зростання державно-приватного партнерства, 

аутсорсинг і приватизацію державного сектору, тенденції зростання 

енергоефективності та поліпшення екологічного впливу техногенних 

факторів на довкілля, а також й одноразові події (такі як найбільші спортивні 

події, стихійні лиха тощо).  
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Останнім часом зазначені фактори на США і світовий ринок 

інжинірингових послуг вплинули неоднозначно. Зростання населення й 

урбанізація, наприклад, привели до збільшення попиту на відновлення 

інфраструктури в розвинених країнах і створення нової інфраструктури у 

країнах, що розвиваються.  

У глобальному масштабі зріс попит на інжинірингові послуги, пов'язані 

з наявною інфраструктурою, розвитком державно-приватних партнерств 

(ДПП), що розширили можливості фінансування і сприяли зростанню 

попиту, незважаючи на скорочення державних витрат. Розвиток економіки у 

країнах зі зростаючим середнім класом спричинив збільшення будівництва 

шкіл і медичних установ на деяких ринках, що розвиваються, таких як Індія і 

Близький Схід.  

Останні тенденції на ринках енергії і потужності також мали значний 

вплив на попит на інжинірингові послуги. Зокрема, як на ринках США, так і 

на світових ринках недавнє зниження цін на нафту призвело до скасування 

проектів, затримок і загального зменшення попиту в нафтовому секторі.  

Водночас зріс попит на інжинірингові послуги, пов'язані із проектами в 

галузі відновлюваної енергії. Проекти житлового будівництва створюють 

певний попит на архітектурні послуги, причому такі проекти принесли 

близько 17 % доходів в архітектурній індустрії США у 2016 р. і близько 37 % 

світових доходів у 2015 р.  

Тенденції ринку праці і зайнятості істотно впливають на інноваційне 

будівництво, ринковий попит на архітектурні й інжинірингові послуги. На 

попит на інжинірингові послуги також впливають доходи локальних 

підприємств, відсоткові ставки і демографічні тенденції місцевих ринків. 

Наприклад, оскільки зростання населення США в останні роки 

сповільнилося, то активність на ринку житла змістилася від будівництва 

нового житла до ремонту існуючих будинків. 

Цивільне будівництво у світі у 2018 р. було вкрай затребуваним, і ця 

тенденція збережеться і в майбутньому. Сфера цивільного будівництва 
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практично завжди активно розвивається, що створює постійний попит на 

інжинірингові послуги. Основні галузі цивільного будівництва охоплюють: 

структурне проектування, екологічне проектування, дорожнє будівництво і 

транспортне машинобудування [102].  

Протягом останнього десятиріччя торгівля інжиніринговими послугами 

невпинно зростала, насамперед, завдяки новим технологіям, що полегшують 

передачу інформації через кордони, а також новим бізнес-стратегіям, які 

передбачають аутсорсинг зростаючої кількості видів діяльності фірм. У 

минулому більшість інженерних послуг створювали лише кілька країн, 

причому США були провідним постачальником.   

Останнім часом дедалі більша кількість країн, що розвиваються, 

почали надавати ці послуги, і в умовах глобалізації економіки діяльність з 

інжинірингових послуг здійснюється у всій світовій економіці. 

Діяльність, що надається інжиніринговими компаніями, включає, але 

не обмежується такими видами послуг: 

 базовий і детальний дизайн, проектування й експертиза проектів; 

 управління проектами; 

 оцінка величин порядку й обсягу проектів (OME); 

 техніко-економічні обґрунтування, такі як вивчення застосовних 

технологій і дослідження впливу на довкілля; 

 закупівлі матеріалів й устаткування; 

 будівництво споруд (будівель, машин тощо); 

 операційна підтримка й управління об'єктами; 

 послуги після будівництва та післягарантійне обслуговування; 

 технічне обслуговування.  

Як зазначено вище, обсяг світового ринку інжинірингових послуг 

щорічно набирає обертів й у 2018 р. досяг понад 800 млрд дол США.  

Динаміку обсягу світового ринку інжинірингових послуг за даними 

офіційного сайту World Federation of Engineering Organizations показано в 

табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1  

 Динаміка обсягу світового ринку інжинірингових послуг,  

2000–2018 рр., млрд дол США  [270] 

Рiк 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Обсяг ринку, 

млрд дол США 

373 417 482 542 613 620 670 725 784 840 

Темпи 

зростання, 

роки 

2002 

до 

2000  

2004 

до 

2002 

2006 

до 

2004  

2008 

до 

2006  

2010 

до 

2008  

2012 

до 

2010  

2014 

до 

2012  

2016 

до 

2014  

2018 

до 

2016  

2018 

до 

2000  

Відношення, % 11,8 15,6 12,4 13,1 1,1 8,0 8,2 8,1 7,1 125,2 

 

Зростання світового ринку інжинірингових послуг пов'язують зі 

зростаючою спеціалізацією виробництва, бурхливим розвитком науково-

технічного прогресу й активною діяльністю транснаціональних корпорацій.  

З діаграми динаміки обсягу світового ринку інжинірингових послуг 

(рис. 2.1), складеної за даними Міжнародної федерації інженерів-

консультантів, видно, що темпи зростання світового ринку інжинірингових 

послуг у 2008–2010 рр. сповільнилися внаслідок світової фінансової кризи.  

 

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягу світового ринку інжинірингових послуг,  

млрд дол США 

Джерело: Складено автором за даними [270].  
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У 2010 р. ситуація з реалізацією великих інвестиційно-будівельних 

проектів погіршилася через наслідки світової кризи 2008 р. – спостерігалося 

масове «заморожування» низки об'єктів, падіння попиту на інжинірингові 

послуги, перерозподіл активів між ринковими гравцями, посилення 

конкуренції і, як наслідок, різке скорочення будівництва. 

Згідно з даними «Індустрії глобальних інженерних послуг», загальна 

кількість підприємств, що надають інжинірингові послуги, пропорційно 

збільшувалася, як і кількість їхніх працівників, й у 2018 р. становила 1 млн 

223 тис. 49 організацій та 7 млн 164 тис. 290 працівників, відповідно [173].  

Відповідно до міжнародної практики, структуру досліджуваного 

сектору можна представити так (див. рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Структура світового ринку інжинірингових послуг  

Джерело: Складено автором за даними [173].  
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консультаційний інжиніринг. Причина, чому створилася така непропорційна 

структура видів інжинірингової діяльності на глобальному ринку, полягає в 

тому, що власне будівництво є найбільш капіталомістким етапом у будь-

якому інвестиційному проекті (рис. 2.3).  

Саме тут втілюються в життя найважливіші рішення, закладені на 

попередніх стадіях усього майбутнього інвестування, з погляду будь-якого 

інженерного забезпечення, і саме тут плануються всі початкові задумки, ідеї і 

вихідні проектування будь-яких інвестиційних проектів, чи то космодром, 

лікарня, або науково-дослідний центр.  

Однією з особливостей будівельного інжинірингу є відсутність явної 

персоніфікації інжинірингових функцій. Це пов'язано з тим, що організація 

будівельних проектів може бути дуже різноманітною, й одні і ті ж функції в 

різних проектах можуть виконувати замовник, проектувальник, генеральний 

підрядник, субпідрядники, інжинірингова фірма  тощо. 

 

Рис. 2.3. Структура світового ринку інжинірингових послуг у 

2018 р. за їхніми напрямками, %  

Джерело: Складено автором за даними [270]. 

У галузевому розрізі основний обсяг ринку інжинірингових послуг 

припадає на паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), частка якого становить 

близько 44,2 % загального міжнародного ринку інжинірингових послуг.  
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На рис. 2.4 показано, що близько 16,7 % припадає на сферу транспорту 

і 15 % на будівництво. Тут також видно непропорційний розподіл по галузях, 

і це обумовлено тим, що ПЕК є найскладнішою сферою, до якої залучено 

сукупність різних виробництв, процесів, матеріальних, наукових і технічних 

пристроїв з видобування паливно-енергетичних ресурсів, їхнього 

перетворення, транспортування, розподілу та споживання як первинних 

паливно-енергетичних ресурсів, так і подальших перетворених видів 

енергоносіїв на заводах і фабриках. 

 

Рис. 2.4. Галузева структура ринку інжинірингових послуг,  

млрд дол США  

Джерело: Складено автором за даними  [221]. 

У ПЕК залучені вже й інші сфери інжинірингу, такі як науково-

дослідний інжиніринг, будівельний інжиніринг, інжиніринг із видобування 

корисних копалин, промисловий і транспортний інжиніринг.  

Згідно з даними UNCTAD, основними сферами співпраці у сфері 

інжинірингових послуг у світі, як видно з табл. 2.2, є транспортні об'єкти: 

27,5 % за 2013 р. і 26,7 % за 2017 р. Другою сферою за обсягом 

інжинірингових послуг є будівництво будівель і споруд.  
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Тут зосереджено близько 25,4 % інжинірингових послуг за 2013 р. і 

24,1 % за 2017 р. На нафтогазовий комплекс припадає близько 18,7 % і 

23,3 % на 1 січня 2018 р. 

Таблиця 2.2 

Застосування контрактів інжинірингових послуг за 2014-2018 рр. у 

галузевому розрізі світової економіки загалом, у % [261] 

Об'єкт  2014 2016 2018 

Будівлі та споруди 25,4 26,5 24,1 

Об'єкти нафтогазового комплексу 18,7 20,1 23,3 

Підприємства обробної промисловості 2,5 3,3 1,8 

Підприємства інших галузей промисловості 6,2 5,2 5,9 

Водогосподарські об'єкти 2,8 2,6 3,6 

Об'єкти каналізації та переробки побутових відходів 1,5 1,3 1,5 

Транспортні об'єкти 27,5 26,3 26,7 

Об'єкти з переробки токсичних відходів 0,2 0,3 0,1 

Енергетичні об'єкти 6,8 6,4 6,9 

Об'єкти сфери телекомунікацій 1,4 1,3 1,0 

 

Помітною тенденцією в сегменті інжинірингових послуг є зростання 

кількості проектів у галузі поновлюваних джерел енергії.  

За оцінками Адміністрації енергетичної інформації США, у 2040 р. на 

частку поновлюваних джерел енергії припадатиме 29 % (або 10,6 трлн кВтг) 

світового виробництва електроенергії, порівняно із 22 % (або 4,7 трлн кВтг) у 

2012 р. [158].  

У промислово-розвинених країнах частка експорту інжинірингових 

послуг у галузі будівництва об'єктів (проектування, управління будівництвом 

тощо) вища, ніж частка послуг в управлінні й організації виробництвом. 

Загалом в експортних контрактах західних фірм переважають контракти на 

виконання повного комплексу інжинірингових послуг (проектування і 

загальне управління на стадії реалізації проекту). Зазначений ринок 

нерівномірно розвивається по країнах світу.  
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Інжинірингові послуги сформувалися в розвинених країнах, звідки 

внаслідок міграції світового виробництва і глобалізації таких галузей, як 

будівництво і видобуток корисних копалин, поширилися на інші ринки.   

Найбільш розвинений ринок інжинірингових послуг у США і Канаді, 

на частку яких припадає близько 30 % загального світового обсягу 

інжинірингових компаній (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Географічна структура світового ринку інжинірингу по 

регіонах, %  

Джерело: Складено автором за даними [1].   

Нині міжнародний ринок інжинірингових послуг уже можна 

охарактеризувати як досить зрілий і високі темпи зростання можна пов'язати 

з високою конкуренцією.  

Основними міжнародними інжиніринговими компаніями натепер 

також є компанії у промислово розвинених країнах, хоча останнім часом 

дедалі частіше почали активно розбудовуватися компанії із країн, що 

розвиваються, насамперед із Китаю (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Розподіл світових інжинірингових фірм за регіональним критерієм, на 

01.01.20016 р. [179] 

№ Країна 
Кількість 

компаній 

Сукупний обіг 

компаній, млрд дол 

1 Китай 62 124,050 

2 Іспанія 13 78,896 

3 США 32 71,069 

4 Франція 5 50,744 

5 Німеччина 5 46,547 

6 Південна Корея 13 42,422 

7 Бразилія 4 41,877 

8 Італія 16 28,899 

9 Японія 14 22,246 

10 Туреччина 42 20,406 

 

Останнім часом китайські компанії більшість контрактів укладали із 

замовниками з Європи. Якщо в 1984 р. за кордоном працювала тільки одна 

китайська будівельно-підрядна компанія, то до кінця 2005 р. таких фірм 

налічувалося вже 1,8 тис., а географія їхньої діяльності охоплювала 180 країн 

світу. До 2011 р. КНР вийшла на 6-те місце серед найбільших світових 

експортерів будівельних послуг.  

Китайські компанії, що надають послуги в галузі інжинірингу, можуть 

бути розділені на дві категорії. До першої входять компанії, створені для 

надання послуг у зарубіжних проектах у межах міждержавної співпраці 

(«CSCEC», «China Overseas Engineering Corporation») і міжнародне 

відділення «CITIC». Вони зосереджені на ринках у країнах, що розвиваються, 

які володіють значною ресурсною базою. До другої категорії належать 

китайські будівельні компанії, що раніше співпрацювали з іноземними 

замовниками на території Китаю і вийшли на ринок інших країн, насамперед 

держав Південно-Східної Азії. 

У 70-х рр. XX ст. на світовий ринок інжинірингових послуг вийшли 

інжинірингові компанії з Туреччини. У 1974 р. компанія STFA уклала 

перший із п'яти контрактів на реконструкцію портів у Лівії. У другій 
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половині 70-х рр. турецькі компанії стали освоювати ринки інших країн 

Близького і Середнього Сходу, зокрема Іраку, Йорданії, Саудівської Аравії, 

Кувейту, ОАЕ, Ємену й Ірану. Так само певні позиції на міжнародному ринку 

інжинірингових послуг завойовують компанії із країн, що розвиваються – 

Південної Кореї, Бразилії, Індонезії, Мексики, Філіппін. Підрядні компанії з 

країн, що розвиваються, останнім часом дедалі активніше вступають у 

коопераційні відносини із фірмами із промислово розвинених країн для 

реалізації конкретних інвестиційних проектів. На думку експертів UNCTAD, 

технологічна кооперація з партнерами з розвинених країн дозволяє 

підрядникам із країн, що розвиваються, скоротити організаційні та 

транзакційні витрати, сприяє міжнародній передачі технологій і 

вдосконаленню практики маркетингу та управління [261]. Розширюється і 

міжнародна кооперація між підрядними компаніями з країн, що 

розвиваються, зокрема у формі створення спільних підприємств, 

консорціумів для участі в торгах й інвестиційних угодах про спільне 

проектне фінансування. 

 Ринок експортерів інжинірингових послуг у 2017 р. виріс і розширив 

межі своєї діяльності порівняно із 2016 р., що обумовлено приходом нових 

інвестицій на ринок і привабливістю контрактів. Із представлених у табл. 2.4 

даних видно, що останнім часом країни, що розвиваються, нарощують обсяги 

інжинірингових послуг, особливо це помітно в Азії. Серед країн, що 

розвиваються, лідирує Південна Корея, випереджаючи майже у два рази 

Китай і в чотири рази Росію. 

Деякі країни більше спрямовані на експорт інжинірингових послуг, 

інші – менше. У Південній Кореї, наприклад, частка експорту місцевих 

інжинірингових компаній становить майже 17 % від загального обсягу 

наданих ними послуг, тоді як для Франції характерна менша спрямованість 

експорту інжинірингових послуг, тут частка експорту становить близько 

2,5 % від загального обсягу наданих інжинірингових послуг. Частка 
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експортованих інжинірингових послуг компаній США досягає близько 0,8 % 

від загального обсягу наданих ними послуг.  

Таблиця 2.4 

Експорт інжинірингових послуг у розрізі країн  

Країна Мільярди доларів Питома вага, % 

2016 2017 2016 2017 

Країни, що розвиваються 

Китай 12 246 10 626 6,4 5,2 

Росія 4729 5743 8,0 8,7 

Туреччина 1371 1173 3,1 2,5 

Малайзія 1177 1056 3,1 2,6 

Індія 922 1219 0,6 0,8 

Розвинені країни 

Південна Корея 19 709 19 052 17,7 16,9 

Японія  11 585 9666 8,0 6,5 

Німеччина 10 499 9748 3,9 3,3 

Іспанія  4983 4622 3,6 3,2 

Франція 4744 5904 2,2 2,5 

США 3335 4125 0,5 0,8 

Велика 

Британія  

2384 2564 0,8 0,9 

Фінляндія  1461 1410 5,2 4,8 

Джерело: Складено автором за даними  [261]. 

Також до активних учасників зазначеного ринку можна віднести країни 

Європи, Азії, Африки та Сходу. Частка ринку Азії зростає слідом за 

динамічним збільшенням державних і корпоративних витрат регіону на 

розробку інновацій у цій сфері (1 % у 1990 р., 7 % у 2009, 11 % – 

прогнозували на 2020 р.). При цьому в Азії мало великих інжинірингових 

компаній (найбільші – China Power Engineering Consulting Group і Japan JGC), 

гравці зазвичай вузькоспеціалізовані. Основний обсяг інжинірингу в Африці і 

на Близькому Сході доводиться на геологорозвідку. Проте всі ці країни 

поступаються США в обсягах торгівлі, крім того, США відрізняється від 

інших ще однією особливістю, країна імпортує більше послуг із будівництва 

й інжинірингу, ніж експортує. Водночас промисловий інжиніринг вирівнює 

цей дисбаланс за торговельними операціями, перетворюючи США в 
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успішного гравця на цьому ринку. Усе ж слід констатувати, що, незважаючи 

на те, що ринок інжинірингових послуг США є найбільш розвиненим і 

лідирує за розміром серед інших країн, як показано на рис. 2.6, розмір 

виручки інжинірингових компаній останнім часом має негативну тенденцію. 

 

Рис. 2.6. Прибуток, отриманий від інжинірингових послуг у США із 

2008 по 2018 р., млн дол США  

     Джерело: Складено автором за даними [254].   

Зауважимо, що з'явилася позитивна тенденція обсягу реалізації 

інжинірингових послуг американських компаній у 2018 р., який збільшився 

порівняно із 2017 р. на 0,3 %. 

Протягом 2010–2015 рр. у Сполучених Штатах спостерігалося значне 

позитивне сальдо у транскордонній торгівлі інжиніринговими послугами, 

продажі інжинірингових послуг у філіях перевищували обсяги купівель з 

великим відривом. Китай був провідним ринком для експорту послуг США у 

2015 р., а у 2016 р. уряд Сполучених Штатів повідомив про великий профіцит 

прикордонної торгівлі з Китаєм. У 2014 р. значна частка продажів 

інжинірингових послуг США також припадала на Канаду, Велику Британію 

та Австралію [125]. 
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Незважаючи на наявність великих і відомих архітектурних й 

інжинірингових міжнародних підприємств, зараз на ринку також багато 

дрібних фірм. Концентрація ринку є досить низькою як на ринку США, так і 

щодо галузей промисловості загалом. Однак прогнозується, що в 

найближчому майбутньому ці галузі зазнають певної консолідації, оскільки 

конкурентний тиск змушує інжинірингові компанії поглиблювати і 

розширювати свій досвід шляхом злиттів і поглинань з іншими 

інжиніринговими компаніями.  

Нині БНК стають однією з домінуючих сил світової економіки і 

розвитку глобалізації, як одного із факторів розвитку інжинірингових послуг 

і становлення єдиного ринку інжинірингу. Саме вони більшою мірою 

з'єднують локальні ринки інжинірингу відповідними міжнародними 

зв'язками, і з кожним роком частка таких зв'язків продовжує збільшуватися.  

Розвиток глобалізації супроводжується зростанням обсягу злиттів і 

поглинань, що сприяє подальшій монополізації ринків інжинірингових 

послуг, збільшенням можливостей використання трансфертного 

ціноутворення та кореляцією з географією преференційних торгових угод. 

Таке збільшення впливу міжнародних компаній на глобальну економіку 

привело до виникнення нових тенденцій – двосторонньої співпраці 

міжнародних компаній і держав, а також появи конкуренції, що сприяє 

кооперації на світових ринках.  

Отже, можна зробити висновок, що саме міжнародні компанії є 

джерелом науково-технічного прогресу й інновацій, завдяки створенню 

технопарків, здійсненню інженерних та будівельних проектів, упровадженню 

нових методів організації й управління. Однак у зазначеної тенденції існують 

і негативні наслідки, такі як значний вплив на політику національних держав 

і її застосування у власних інтересах, наприклад, використання податкових 

пільг тощо.  
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Таким чином, суперництво міжнародних компаній поступово стало 

виходити за межі використання тільки конкурентних переваг у ринковій 

конкуренції для досягнення своїх бізнес-цілей. 

Як уже зауважувалося вище, США є однією з найбільш конкурентних 

країн на світовому ринку інжинірингових послуг завдяки високій репутації її 

компаній, однак конкуренція на цьому ринку настільки висока, що й 

американські фірми зіштовхуються з певними складнощами. Договірні та 

правові системи і шаблони реалізації проектів, наприклад, на деяких 

зарубіжних ринках більше схожі на європейські, ніж у Сполучених Штатах, 

що зробило ці ринки вигіднішими для інших європейських інжинірингових 

компаній. Водночас високий попит на внутрішньому ринку останнім часом 

привів до високої зайнятості американських інжинірингових компаній, 

внаслідок чого деякі американські фірми були менш зацікавлені в зарубіжних 

ринках реалізації наданих інжинірингових послуг. 

При цьому одними із факторів, що зробили найбільший вплив на 

тенденції будівництва в останні роки, є ціни на нафту, демографічні 

тенденції й урбанізація населення. 

Архітектура, будівництво і машинобудування є досить трудомісткими 

галузями. З огляду на це вартість, доступність і продуктивність 

висококваліфікованої робочої сили мають неабиякий вплив на здатність фірм 

надавати інжинірингові послуги.  З відновленням економіки після 

глобального спаду витрати на заробітну плату в США у сфері 

інжинірингових послуг і пов'язаних із нею галузей збільшилися, причиною 

чого став дефіцит працівників зі спеціальними знаннями і навичками.  

Попит на інжинірингові послуги може підвищитися від застосування 

сучасних технологій цифрової економіки. Незважаючи на те, що цифрові 

технології тільки впроваджуються на зазначеному ринку, нині вони 

використовуються декількома провайдерами будівельних послуг для 

розробки проектів і комунікацій.  Отже, цифровізація і діджиталізація може 

заощадити час на здійснення бізнес-процесів і забезпечити ширшу участь у 
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створенні дизайну та проектування, дозволяючи архітекторам й інженерам-

проектувальникам і їхнім клієнтам краще візуалізувати проект, зменшуючи 

потребу в особистих зустрічах і сприяючи швидкому зворотному зв'язку й 

оновленням дизайну.  

Основна частина інжинірингових послуг, що поставляються на 

експорт, припадає на частку компаній, які є, зазвичай, філіями, дочірніми 

фірмами або перебувають у фінансовій залежності від великих промислових і 

будівельних компаній.  Серед найбільших компаній, що здійснювали свою 

діяльність у сфері інжинірингових послуг на світовому ринку у 2017 р., за 

критерієм транснаціоналізації можна назвати: 

 GE Energy – світовий лідер у сфері проектування, виробництва, 

установки й обслуговування природного газу, парових електростанцій, 

вугільного масла, атомних електростанцій і вітряних електростанцій. GE 

Energy має підприємства, щонайменше, у 140 країнах, де вона також надає 

обладнання та послуги з розподілу нафти й газу. 

 Siemens AG зарекомендувала себе як одна із 10 провідних 

інжинірингових компаній у світі у 2017 р. у галузі промислового й 

електронного машинобудування. Фірма управляє сегментами в енергетиці і 

газовій промисловості. 

 China State Construction Engineering Corporation – найбільший 

будівельний підрядник і забудовник у світі. Основні інтереси компанії 

пов'язані із проектуванням, обстеженням і будівництвом великих споруд, 

серед яких готелі, хмарочоси, гідроелектростанції, аеропорти і залізниці. 

Іншими словами, CSCEC бере участь у всіх будівельних роботах, що 

включають контракти цивільного будівництва. Один із його великих 

контрактів – Шанхайський всесвітній фінансовий центр, одна з найвищих 

будівель у світі серед інших. 

 Корпорація Bosch – німецька інжинірингова компанія для японських 

автовиробників. Вона обслуговує японську автомобільну промисловість, 

розробляючи і виробляючи компоненти для бензинових і дизельних двигунів. 
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До інших інтересів компанії входить виробництво систем трансмісії, 

подушок безпеки, автомобільної електроніки, датчиків й електромобілів.  

Bosch імпортує й експортує запасні частини на додаток до обслуговування 

автомобілів. Його клієнтами є Honda, Nissan, Fuji Heavy Industries, Toyota і 

Mitsubishi Motors. На додаток до інтересів в машинобудуванні, Bosch також 

володіє майстернею і виробляє обладнання для випробувань та професійні 

електричні інструменти. 

 Hitachi належить до найбільших інжинірингових компаній у світі. Її 

найбільшим інженерним сегментом є інформаційно-телекомунікаційні 

системи, що виробляють банкомати, сервери, напівпровідники. На другому 

місці у Hitachi – орієнтація на сегмент соціальної інфраструктури, у якому 

компанія виробляє ескалатори, промислове обладнання, ліфти й 

устаткування для вертикального транспортування.  

На ринку інжинірингових послуг за розміром прибутків лідерами є 

американські компанії WSP, Fluor Corp., Arup, Jensen Hughes і багато ін. У 

табл. 2.5 продемонстровано рейтинг інжинірингових компанії за розміром 

прибутку.  

Таблиця 2.5 

Рейтинг інжинірингових компаній за розміром доходів,  

2017 р. [121] 

Ранг 

2017 
Найменування компанії 

Прибуток,  

тис. дол США 

1 WSP 619 851 

2 FLUOR CORP., Irving, Texas† 254 600 

3 Arup 213 012 

4 JensenHughes 165 045 

5 KPFF ConsultingEngineers 148 580 

6 IMEG Corp. 134 225 

7 AffiliatedEngineers 123 617 

8 HendersonEngineers 100 219 

9 SimpsonGumpertz&Heger 99 000 

10 SyskaHennessyGroup 94 905 
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На світовому ринку інжинірингових послуг позначилася тенденція 

переходу від проектів будівництва нових підприємств і розширення 

виробничих потужностей діючих підприємств до проектної модернізації та 

раціоналізації діючих окремих об'єктів, надання послуг в експлуатації й 

автоматизації виробництв. У зв'язку зі зміною кон'юнктури на міжнародному 

ринку інжинірингових послуг змінилися і методи конкурентної боротьби за 

ринок. 

Головний показник конкурентоспроможності колишніх років – ціна –  

останнім часом поступилася місцем такому фактору, як фінансові умови 

реалізації проектів, включаючи пільгове кредитування. Водночас зросла роль 

інжинірингових компаній у вирішенні питань фінансування проектів. 

Широкого розвитку набув фінансовий інжиніринг, що полягає в наданні 

замовникам консультацій із проблем фінансування в комплексі, зокрема з 

питань кредитів, гарантій, страхування, податків, зборів. Це привело до 

розширення зв'язків інжинірингових фірм із банками, які в багатьох випадках 

стають фінансовими партнерами. Серед інших факторів 

конкурентоспроможності можна назвати технічний і якісний рівень 

пропонованих інжинірингових послуг, рівень розвитку маркетингу, наявність 

досвіду в цій сфері. 

Збільшення складності сучасних технологій привело до інвестицій у 

величезні наукові і технологічні розробки в галузі інжинірингу для 

забезпечення комплексного проектування систем, а також інноваційних 

виробничих й інтеграційних послуг. Поява «розумних» технологій, таких як 

«розумні» будинки, «розумні» електронні пристрої й автомобільні мережеві 

системи, є одним із факторів, що, як очікується, створять можливості для 

подальшого зростання на глобальному ринку інжинірингових послуг 

упродовж прогнозованого періоду. 

Крім цього, варто додати, що збільшення використання нових 

технологій і діджиталізації в інжинірингу сформувало досить нову, але 

успішну модель надання інжинірингових послуг – «аутсорсинг». 
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Аутсорсингом називають залучення зовнішніх виконавців, коли промислові 

компанії надають перевагу взаємодії з інжиніринговими компаніями, 

використовуючи їх зовнішніх фахівців. Аутсорсинг інжинірингових послуг є 

однією з перспективних тенденцій розвитку інжинірингу при здійсненні 

технологічних інновацій у різних видах економічної діяльності. Питома вага 

витрат на оплату послуг сторонніх організацій у загальному обсязі витрат на 

інжиніринг більшою мірою використовується при здійсненні технологічних 

інновацій, а також діяльності, пов'язаної з інформаційними технологіями, 

науковими дослідженнями, видобутком корисних копалин, виробництві і 

розподілі електроенергії, газу і води, а також із послугами зв'язку. Почали 

створюватися спеціалізовані організації, що відповідають за розвиток 

інжинірингу, та спеціалізовані центри офшорного проектування і 

програмування ODCs (Offshore Development Centers), а також кластери, 

орієнтовані на оптимізацію й обмін технологічними компетенціями. 

Стратегічні аутсорсингові партнерства з інжиніринговими in-house-центрами, 

забезпечили гнучке реагування на ринок за рахунок розширення 

інжинірингових послуг, таких як контроль якості, експертне тестування, 

надання спеціалізованих сертифікатів безпеки тощо. 

Центр офшорного девелопменту, який у наш час став провідним 

форматом розвитку ринку інжинірингових послуг, є досить розвиненим 

видом інжинірингових послуг у європейських й азійських компаніях. Індія 

першою почала створювати ODCs на початку 2000-х рр., і нині у країні 

функціонує безліч таких центрів, наприклад ODC Trigent [225] у Бангалорі. В 

Індії в секторі аутсорсингу працюють близько 85 тис. фахівців у понад 300 

компаніях, у яких зайнято близько 60 тис. інженерів.  У Китаї, наприклад, 

Pactera Technology International Ltd [230] створила в партнерстві з 

найбільшими постачальниками і споживачами ІТ-послуг цілу мережу ODC у 

шести країнах світу, що спирається на базу в КНР. У самій КНР 

спеціалізований «технологічний хаб» працює у 21 місті.  
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Створення спеціалізованих аутсорсингових організацій, зі свого боку, 

привело до формування коопераційних виробничих ланцюгів із 

концентрацією інжинірингових кадрів і створенням спільних дослідницьких 

ініціатив. У Великій Британії, наприклад, у систему таких організацій 

входять некомерційні організації, зокрема і з державною участю, що 

відповідають за підтримку розвитку інжинірингу: The Engineering Council, 

Engineering UK, The Institution of Chemical Engineers, The Institution of Civil 

Engineers, The Institution of Engineering and Technology, The Institution of 

Mechanical Engineers, The Institute of Physics, The Royal Academy of 

Engineering та ін. 

За очікуваннями фахівців, у найближчому майбутньому світова 

індустрія інжинірингових послуг буде відчувати загальне збільшення доходів 

у зв'язку з економічним зростанням, збільшенням доходів на душу населення, 

зростанням середнього класу, збільшенням населення і прискоренням 

урбанізації.  

Також учені прогнозують, що темпи зростання і тенденції в галузі 

будуть відрізнятися на різних ринках. Наприклад, очікується, що 

європейський попит на інжинірингові послуги буде стійким, оскільки Brexit 

збільшив невизначеність на ринку.  

Державно-приватне партнерство в галузі будівництва може стати все 

більш поширеним засобом фінансування інфраструктурних проектів у 

країнах із високим рівнем державного боргу (особливо в деяких 

європейських країнах).  

Очікується зростання попиту на інжинірингові послуги на деяких 

ринках, що розвиваються. В Азії, наприклад, швидка урбанізація та 

збільшення середнього класу можуть підвищити попит на інфраструктуру і 

виробничі потужності, а отже, й інжинірингові послуги.  

Фахівці прогнозують, що попит на інжинірингові послуги також 

збільшиться на Близькому Сході. Хоча нижчі ціни на нафту негативно 
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вплинули на бізнес у деяких країнах цього регіону, усе ж попит у певних 

сегментах ринку, таких як, наприклад, залізничний транспорт – зростає [252].  

Поширення цифровізації, а саме діджиталізації, також матиме позитивний 

вплив на збільшення ринку інжинірингових компаній. Діджиталізація також 

буде сприяти зростанню ефективності роботи, підвищенню продуктивності 

праці і скороченню трудомісткості процедур в інжинірингових компаніях. 

Діджиталізація робить значний внесок у підвищенні безпеки та якості 

інжинірингових послуг. Крім того, розвиток нових технологій, таких як БІМ-

моделювання, використання платформ єдиного інформаційного простору для 

реалізації інжинірингових проектів також зіграє вирішальну роль у прискоренні 

розвитку ринку інжинірингових послуг і зробить його ще привабливішим та 

перспективнішим для сучасних інвесторів. 

Отже, щоб дізнатися перспективи розвитку інжинірингу, доцільно 

побудувати прогноз обсягу торгівлі інжинірингових послуг на найближчі 

роки. Щоб побудувати зазначений прогноз необхідно використовувати 

методи математичної моделі, а саме прогнозування на основі рядів динаміки. 

Для цього застосуємо методи математичної статистики.  

Побудуємо лінійну модель регресії: у = а + b ∙ t, що дозволить 

побудувати прогноз розвитку інжинірингових послуг, де а і b це параметри, 

які необхідно знайти, а t – показник часу, у – у цьому випадку це показник, 

який необхідно дослідити, у конкретному випадку дослідницької роботи – це 

обсяг інжинірингових послуг. 

Параметри а і b знаходимо за системою рівнянь: 
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1 1 1

2 1, ( . )

n n

t t

n n n

t t t

па b t y

a t b t yt

 

  


 



  


 

  
 

   

 

де n – це період дослідження (або скільки років в досліджуваному періоді). 

Щоб спростити розрахунки, слід додати стовпець у табл. 2.6, де хронологічні 

періоди часу треба замінити цифровими аналогами так, щоб їхня сума 
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дорівнювала нулю, і позначити через t (t – показник часу у статистиці). Тоді 

система рівняння спроститься:  
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Звідси виводимо формули: 

а = ∑у / n ,       (2.3) 

2




yt
b

yt
.       (2.4) 

 

Щоб отримати в сумі нуль, знаходимо середину всього періоду 

дослідження по роках, і вгору по порядку ставимо негативні числа, а вниз – 

позитивні. У підсумку, якщо їх скласти, то вийде нуль. Оскільки середина – 

це 2008 і 2010 рр., то у 2008 р. ставимо – 1 і вгору по порядку негативні. У 

2010 р. ставимо +1 і вниз далі по порядку. Якщо їх підсумувати, то вийде 

нуль, що й було необхідно. 

Таблиця 2.6 

Обсяг інжинірингових послуг за даними WFEO (2000–2018 рр.), 

млрд дол США [270] 

Рік 

Обсяг 

інжинірингових 

послуг,  

млрд дол США 

t  yt  

2000 373 –5 25 –1865 388,6 

2002 417 –4 16 –1668 432,2 

2004 482 –3 9 –1446 475,8 

2006 542 –2 4 –1084 519,4 

2008 613 –1 1 –613 563,0 

2010 620 1 1 620 650,2 

2012 670 2 4 1340 693,8 

2014 725 3 9 2175 737,4 

2016 784 4 16 3136 781,0 

2018 840 5 25 4200 824,6 

Разом  6066 0 110 4795 6066,0 
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Разом із 2000 по 2018 р. через рік по таблиці виходить 10, тому ділимо 10 

на 6066 – це сума інжинірингових послуг за всі роки, згідно із формулою 

розрахунку в Ексель: а=∑у / n = 6066 / 10 = 606,6. Щоб знайти параметр b за 

формулою, необхідно вирахувати суму добутків у і t, це в чисельнику, і суму t у 

квадраті – це знаменник. Знаходимо в таблиці у стовпцях 4 і 5 ці дані і їхню суму 

–5, у квадраті –25. Отже 4 у квадраті є 16 і так далі знаходимо суму 110. Потім 

373 ∙ (–5) = –1865. Відповідно, 417 ∙ –4 = –1668, потім 482 ∙  –3 = –1446 і т. д.  

Додаємо й отримуємо 4795. Тепер можемо знайти b: 

2

4795
43,59091

110
  



yt
b

t
.    (2.5) 

Знайдені параметри а і b тепер підставляємо в рівняння: 

606,6 43,59091
t
     y a b t t .    (2.6) 

Підставляючи значення t в цю модель, можна побудувати прогноз. 

Однак t необхідно підставляти для майбутніх періодів, тобто, ніби 

продовжуючи нашу нумерацію далі. Ось ми зупинилися на t = 5 у 2018 р. 

Продовжуємо, й у 2019 р. отримаємо значення 6. Значення 7 буде у 2020 р. і 

т. д. Для спрощення розрахунків замінимо хронологічні показники часу 

числовими аналогами так, щоб їхня сума дорівнювала нулю: 

6066
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.        (2.8) 

Отримаємо рівняння регресії:  

у = 606,6 + 43,59 ∙ t.     (2.9) 

Побудуємо прогноз:  

у 2019 = 606,6 + 43,59 · 6 = 868,1 млрд дол США, 

у 2020 = 606,6 + 43,59 · 7 = 911,7 млрд дол США, 

у 2021 = 606,6 + 43,59 · 8 = 955,3 млрд дол США, 

у 2022 = 606,6 + 43,59 · 9 = 998,9 млрд дол США, 

у 2023 = 606,6 + 43,59 · 10 = 1042,5 млрд дол США. 

За отриманими розрахунками побудуємо рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Динаміка світового обсягу інжинірингових послуг за 2000-

2018 р. та прогноз до 2023 р., млрд дол США    

Джерело: Складено автором на основі розрахунків математичної моделі. 

Отже, за умови збереження наявних тенденцій розвитку світового 

обсягу інжинірингових послуг за 2000–2018 рр., прогноз показав подальше 

зростання до 868,1 млрд дол США у 2019 р., 911,7 млрд дол США у 2020 р., 

955,3 млрд дол США у 2021 р., 998,9 млрд дол США у 2022 р., і до 

1042,5 млрд дол США у 2023 р. Ключовими факторами, що впливатимуть на 

подальший розвиток ринку інжинірингу, можна вважати швидкі технологічні 

зміни в сучасній економіці, пов'язане із цим зростання складності нових 

проектів, що призводять до необхідності скорочення їхнього життєвого 

циклу і введенню нових технологічних продуктів, а також до розвитку 

цифрових технологій і вираженої мультидисциплінарності інженерних 

досліджень. Зважаючи на те, що нині на ринку інжинірингових послуг 

постійно відбувається інноваційна конвергенція галузей – коли технології, 

обладнання і матеріали, випробувані в одній галузі, поширюються на інші, то 

всі ці тенденції приведуть до того, що паралельно із цим будуть з'являтися 

принципово нові ринки технологій і матеріалів, які безперервно 

формуватимуть попит на нові інжинірингові послуги і подальший розвиток 

ринку інжинірингу. 
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2.2. Модифікація стратегій диверсифікації  діяльності міжнародних 

інжинірингових компаній 

 

В умовах сучасного глобального ринку потреби міжнародних 

корпорацій вимагають виконання складних завдань, що передбачають 

організацію структур управління з використанням різних комбінацій. 

Водночас кожна компанія створює структуру, що відповідає її індивідуальній 

стратегії. Крім того, недавнє розширення таких нових технологій, як 

використання електронних систем управління через єдиний інформаційний 

простір, 3D-моделювання й автоматизоване проектування здійснило 

позитивний вплив на зростання продуктивності управління міжнародної 

компанії. Зазначений розвиток також сприяв співпраці і розширенню 

географії діяльності компаній та зростанню запропонованих видів послуг.  

Інжинірингові компанії розвивалися від надання всіх інженерних 

послуг від штаб-квартири до відкриття ключових операцій і центрів 

передового досвіду у країнах, що розвиваються. З еволюцією галузі від 

внутрішньої до глобальної, вона змушувала компанії створювати глобальні 

системи доставки у своїй бізнес-стратегії. Дві найбільші у світі 

інжинірингові фірми, Fluor і Bechtel, що мають штаб-квартири у 

Сполучених Штатах і 100-річний досвід роботи в цій сфері, створили свої 

представництва у країнах на всіх континентах і надають широкий спектр 

інжинірингових послуг. У наш час обидві фірми використовують глобальний 

підхід для багатьох своїх великих проектів, дозволяючи кількома офісах 

цілодобово працювати над проектом. 

Світовій практиці відомі дві основні категорії фірм, основним видом 

діяльності яких є міжнародний інжиніринг: 

1. Спеціалізовані інжинірингові фірми, які з урахуванням виду послуг 

теж поділяють на дві групи: 

 інженерно-консультаційні фірми, що надають технічні консультації. 

У поле їхньої діяльності не входить ні будівництво, ні виробництво. Однак 
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сфера їхніх інтересів досить широка. Вона охоплює промислові об'єкти, що 

потребують специфічних технологій, і цивільне будівництво (аеропорти, 

морські та річкові порти, транспортні магістралі, міське будівництво, шахти);  

 інженерно-будівельні компанії, які пропонують цілий комплекс 

спеціалізованих послуг (зокрема і проектування об'єктів, постачання і 

монтаж обладнання, налагодження й уведення його в експлуатацію). 

Зазначені структури зазвичай виконують роль генеральних підрядників 

об'єктів, для чого залучають субпостачальників в особі будівельних і 

машинобудівних компаній. Крім проектування військових і цивільних 

об'єктів, інженерно-будівельні фірми розробляють і промислові об'єкти, що 

вимагають використання спеціалізованих технологій. 

2. Промислові фірми утворюють другу категорію фірм, що 

функціонують на ниві інжинірингу. Серед них виокремлюють:  

 компанії-проектувальники, які для збереження секретів виробництва 

займаються технологічним проектуванням, створюючи нові або розширюючи 

існуючі виробництва на основі своїх ноу-хау і патентів. Для проведення 

другорядних інженерно-консультаційних робіт вони залучають підрядників і 

потім відстежують ці роботи; 

 компанії – виробники обладнання, що виконують інжинірингові 

роботи для підвищення продажів своєї основної продукції. Зазвичай вони 

займаються проектуванням великих установок, обладнання для яких 

виготовляє ця ж компанія. 

Вимірювання торгівлі інжиніринговими послугами є складним 

завданням. Існують різні визначення того, що охоплює галузь 

інжинірингових послуг. Це ще більше ускладнюється відсутністю даних для 

кількісної оцінки зазначеної галузі. Фахівці робили численні спроби 

уточнити і дати кількісну оцінку попиту цієї діяльності, хоча міжнародного 

консенсусу, як і раніше, немає.  

Оскільки багатонаціональні інжинірингові компанії об'єднують 

національні економіки не за географічним принципом, а на основі глибоких 
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відтворювальних зв'язків, то транснаціоналізація – це складніший, 

комплексний процес, і залежить від багатьох факторів, що формують її 

розвиток.  

Фактори розвитку транснаціоналізації дуже різноманітні, але всі вони в 

тій чи іншій мірі пов'язані з недосконалістю ринку, наявністю обмежень на 

шляху міжнародної торгівлі, сильною монопольною владою виробників, 

валютним контролем, значними транспортними витратами, відмінностями в 

податковому законодавстві різних країн. З огляду на це транснаціоналізація 

дає міжнародним інжиніринговим компаніям низку незаперечних переваг, 

зокрема закордонні філії забезпечують їм доступ до іноземних ринків, 

знижують витрати тощо. Отже, очевидні причини активного розвитку 

процесів транснаціоналізації, основні з них: 

 підвищення ефективності та конкурентоспроможності; 

 збільшення мобільності ресурсів (управлінський, інженерний та 

інший досвід), які в межах міжнародних компаній можуть бути перенесені в 

інші країни. Водночас результати їхнього використання не покидають меж 

компанії, залишаючись її власністю; 

 підвищення ефективності та конкурентоспроможності через доступ 

до ресурсів іноземних держав (використання дешевших або 

кваліфікованіших робітників, науково-дослідного потенціалу й інших 

ресурсів приймаючої країни); 

 зв'язок із замовниками іноземних філій компанії та можливість 

отримання інформації про ринок і конкуренцію приймаючої країни. Філії 

міжнародних компаній отримують важливі переваги перед місцевими 

фірмами, використовуючи науково-технічний та управлінський потенціал 

материнської компанії та її філій; 

 можливість використовувати у своїх інтересах особливості 

державної та податкової політики в різних країнах, різницю в курсах валют 

тощо; 
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 здатність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції, 

перенаправляючи застарілі технології в закордонні філії і зосереджуючи 

зусилля та ресурси в материнської компанії на розробці нових технологій;  

 можливість подолати бар'єри освоєння нових ринків, оскільки для 

зарубіжних інвестицій часто створюють національні тарифні бар'єри. 

Наприклад, у 1960-х рр. великі інвестиції із США в Європу були обмежені 

тарифами, встановленими ЄС. Замість експорту продукції і послуг, 

міжнародні компанії створили свої філії у країнах ЄС, обійшовши таким 

чином тарифи. 

Велика мережа філій, розташованих у різних країнах, дозволяє БНК 

збільшувати виробництво там, де його можна здійснювати з максимальною 

вигодою, й обмежувати там, де воно стає збитковим. Більш рішучі порівняно 

з національними фірмами дії міжнародних компаній пояснюють тим, що 

вони можуть домогтися покриття витрат, на відміну від своїх внутрішніх 

конкурентів, не тільки за рахунок збереження збиткового виробництва, але й 

за рахунок доходів, одержуваних в інших країнах.  

Отже, процес транснаціоналізації є основою формування сучасного 

міжнародного ринку інжинірингових послуг і його можна розглядати як 

міжнародну інтеграцію на рівні окремих інститутів глобального, 

регіонального і локального характеру. Постійна експансія інжинірингових 

міжнародних компаній привертає в цю сферу кращих математиків й 

інженерів, що забезпечують високу якість інжинірингових послуг, 

контролюють виконання стандартів проектування тощо. Це велика сфера, що 

володіє певною інфраструктурою.  

Сучасна транснаціоналізація інжинірингових компаній не є простим 

виробничим ланцюгом, за якого компанія створює на території іншої країни 

філію або представництво, залучає співробітників, постачальників і 

споживачів, виграючи на зниженні транзакційних витрат в умовах єдиного 

технологічного процесу. Транснаціоналізація інжинірингових компаній у 
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наш час є створенням інноваційних технологічних кластерів, коли набутий 

досвід управління переноситься в нові умови функціонування.  

Як ми вже зазначали вище, у різних країнах створюють інжинірингові 

центри, центри офшорного девелопменту та дослідницькі інститути, типу 

IMEC, Fraunhofer тощо, які є носіями провідного формату розвитку ринку 

інжинірингових послуг. Слід розуміти при цьому, що IMEC, Fraunhofer – це 

транснаціональні компанії, які вже діють аналогічно до АЕСОМ, Arup, Mott 

McDonald, EC Harris й iнших, і в цьому сенсі для них Україна, як і Польща, 

Грузія, Азербайджан, Індія, Китай та інші країни – дуже перспективний 

ринок і вони готові на нього вийти.  

Крім цього, почастішали створення консорціумів, що прискорюють 

отримання замовлень, маючи у своєму складі фінансові державні установи та 

банки. З'явилася можливість створювати навіть тимчасові консорціуми.  

В основі консорціумів, як підходу, лежить ідеологія колективного 

навчання (collaborative learning). До факторів зростання популярності 

консорціумів належить: 

 підвищення технологічної складності ринків (коли одна компанія 

більше не в змозі консолідувати весь технологічний ланцюжок проекту); 

 збільшення швидкості інноваційного розвитку (коли компанії не 

встигають відстежувати і захоплювати інновації, що з'являються); 

 поліпшення можливостей для розвитку невеликих компаній на 

глобальному ринку інжинірингових послуг, таких як «born global», «global 

venture» – коли глобальний бізнес можна створювати і без наявності 

міжнародних компаній). 

Отже, транснаціоналізація міжнародних ринків інжинірингових послуг 

нині відбувається також i шляхом формування проектних консорціумів, як 

тимчасових добровільних об'єднань фірм для реалізації великих цільових 

програм і проектів на основі спільності економічних інтересів, 

рівноправності учасників, свободи вибору організаційних форм об'єднання, 

самоврядування та організації відносин на договірній основі.  
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Будь-яка інжинірингова компанія, що планує вихід на іноземний ринок, 

має дати відповіді на такі важливі питання:  

 Ринок якої країни вибрати?  

 Коли заходити на обраний ринок?  

 Який шлях виходу на зовнішній ринок вибрати? 

При виході на міжнародний ринок інжинірингових послуг варто 

звернути увагу, насамперед, на макроекономічну ситуацію у країні, що 

приймає компанію. Також привабливість країни як ринку для міжнародного 

бізнесу залежить від співвідношення переваг зазначеного ринку і 

потенційних витрат та від рівня ризику, пов'язаного з реалізацією проекту. 

Необхідно звернути увагу на такі фактори:  

 розмір ринку; 

 показники розвитку галузі, у якій планується надання 

інжинірингових послуг, темпи її зростання, наявність попиту;  

 рівень економічного зростання;  

 іншим не менш важливим фактором є цінність, яку міжнародний 

бізнес може принести, що залежить від конкурентної переваги пропонованих 

послуг, стійкості попиту на них. 

Наступним етапом є вибір найоптимальнішого часу виходу 

інжинірингової компанії на зарубіжний ринок. Раннє проникнення 

передбачає, що фірма з'являється на новому ринку першою. Пізніше 

проникнення характеризується тим, що в той момент, коли інжинірингова 

компанія збирається здійснити експансію на новий закордонний ринок, цей 

ринок уже сформований і на ньому присутні конкуренти.  

Компанія-піонер може отримати дуже перспективну можливість 

доступу до найвигідніших каналів реалізації своїх послуг в обраній країні. У 

теорії стратегічного менеджменту це називають дифузією (процес, у якому 

інформація про продукт поширюється через канали в суспільстві, що 

володіють чотирма ключовими аспектами: інновації, канали зв'язку, час і 

соціальна система). 
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Інжинірингова компанія, виходячи на міжнародний ринок, як 

першопроходець може отримати значні переваги, згадані в роботі 

М. Лібермана і Д. Монтгомерi, такі як, наприклад: «значна частка ринку, 

вартість бренду, диференційованість продукції» [212].  

Отже, компанія може мати переваги в інноваційних продукціях і 

послугах. З іншого боку, С. Маркiдес і П. Героскi оскаржують розумність 

стратегії першопрохідника, оскільки «новатори зіштовхуються з великою 

невизначеністю ринку і можуть збанкрутувати через те, що домінуюча 

модель послуги ще не створена» [217].  

До того ж, доповнюють Г. Джонсон та інші вчені, «на ринках що 

стрімко розвиваються, першопрохідникам складно утримати лідерство 

протягом тривалого часу» [163].  Отож автори у своїй позиції схиляються до 

більш виваженої стратегії освоєння нових ринків інжинірингових послуг. 

Критеріями вибору стратегії виходу на зарубіжний ринок є: 

 вплив глобалізації. Глобалізація позитивно впливає на прибуток 

компанії, оскільки для неї збільшується ринок діяльності. Однак дрібні 

компанії і компанії на ринках, що розвиваються, програють у конкурентній 

боротьбі;  

 наявність досвіду ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

Компанії зі значним досвідом схильні обирати стратегію відкриття власного 

підприємства, тоді як організації без подібного досвіду надають перевагу 

експорту або спільному підприємству на території приймаючої країни; 

 володіння крос-культурними знаннями. Вибір стратегії з більшим 

залученням ресурсів прямо пропорційний знанням про культуру країни, на 

яку виходить компанія. При виході на ринок з іншою культурою компанії 

необхідна плавна адаптація для успішної реалізації своєї стратегії. Нарешті, 

люди схильні здійснювати поведінкові помилки, а знання про них і 

постійний контроль урахування нового культурного ринку допоможуть 

домогтися успішних результатів;  
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 володіння конкурентними перевагами. Зазначений аспект є базовим 

для здійснення прибуткової діяльності в межах вільної конкуренції. Компанії 

важливо не тільки володіти компетенціями, а й уміти їх захистити та 

зберегти в часі; 

 макроекономічні показники. На ринках із високими політичними та 

інвестиційними ризиками, а також несприятливою економічною 

кон'юнктурою компанії схильні обирати стратегії з мінімальним вкладенням 

коштів (франшизи, ліцензування). 

Ще одним завданням, крім вибору часу проникнення на ринок, є 

визначення засобу проникнення на зарубіжні ринки інжинірингових послуг. 

Існують такі основні види стратегій виходу на ринок:  

 спільне підприємство,  

 експорт, 

 франчайзинг,  

 злиття і поглинання. 

Розглянемо нижче детальніше перераховані вище засоби виходу і 

стратегії проникнення на зарубіжні ринки інжинірингових послуг.  

Спільне підприємство.  Вибір методу експансії залежить безпосередньо 

від специфіки ринку та конкретної компанії. Вибір такої форми співпраці 

може бути обумовлений законодавчим регулюванням країни. Перевагою 

спільного підприємства є отримання знань й умов ведення бізнесу та 

культури у приймаючій країні. Варто підкреслити, що, як зазначали 

Е. Велдон і М. Чов, «західні і східні стилі лідерства кардинально 

відрізняються» [266], відповідно, слід звернути увагу на менталітет і 

культурні відмінності країни, у якій інжинірингова компанія збирається 

створювати спільне підприємство. Такі відмінності можуть призвести до 

серйозних конфліктів усередині організації. Ба більше, платою за отримані 

знання буде відсутність повного контролю над дочірньою компанією. У 

підсумку, це призводить до боротьби за владу. В. Ахлстанд і Дж. Лампел та 

Х. Мінцберг одними з перших згадали в літературі застосування 
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менеджерами владних і політичних методів [111]. У подібній ситуації 

менеджеру буде складно ухвалити правильне рішення. Однак Р. Мітчелл, 

В. Аглі та Д. Вуд запропонували підхід, що вирішить зазначену проблему, 

неухильно враховуючи інтереси як стейкхолдерів так і держави [218].  

А. Трачук наголосив, що «менеджеру слід оцінювати вплив 

стейкхолдерів, аналізуючи три складові: законність, терміновість і владу. 

Зазначений підхід дозволяє розділити стейкхолдерів на такі групи за рівнем 

важливості, а саме:  

 малої значимості (приховані);  

 середньої значимості (що чекають);  

 високої значимості, чиї інтереси мають бути враховані в першу 

чергу» [87].  

У разі, якщо компанія володіє значними можливостями для надання 

інжинірингових послуг, то при виборі стратегії спільного підприємства вона 

може зіткнутися з можливою втратою довгострокового прибутку, оскільки 

фірма – зарубіжний партнер після вивчення технології надання послуг може 

вирішити відокремитися і використовувати унікальну технологію 

виробництва. Також, відповідно до цієї моделі, розмір фірми позитивно 

корелює зі схильністю до виходу на закордонні ринки. Чим більша компанія, 

тим більша ймовірність її виходу на зарубіжний ринок. До того ж великі 

компанії схильні вибирати створення власного, а не спільного підприємства – 

з метою захистити свої розробки і не допустити втрату своїх конкурентних 

переваг. Фірми без попереднього досвіду міжнародних операцій частіше 

стикаються з великими проблемами, і тому форми виходу без істотного 

інвестування для них привабливіші. 

Експорт. Багато інжинірингових компаній починають експансію на 

закордонні ринки як експортери і тільки потім переходять на інші види 

інтернаціоналізації, що дозволяє їм зміцнити вже досягнуті позиції.  

Перевагами експорту є відсутність значних витрат, пов'язаних зі створенням 

виробництва на зарубіжному ринку, а також те, що експортуюча компанія 
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може отримати перевагу за рахунок економії на обсягах виробництва. З 

іншого боку, такий підхід викликає додаткові транзакційні витрати, пов'язані 

з логістикою, особливо якщо йдеться про великогабаритні товари. Крім 

цього, мита на ввезення продукції можуть зробити експорт недоцільним з 

економічного погляду. До того ж існує можливість, що в майбутньому 

держава підвищить ввізні податки, що матиме негативний вплив: це може ще 

більше погіршити ситуацію, якщо компанія інвестувала в розширення 

виробництва. Наступна проблема може виникнути у процесі співпраці з 

місцевою організацією, що відповідає за продажі і маркетинг: контрагент 

може виконувати свої функції не так добре, як компанія-виробник, що веде 

до недоотримання прибутку [87].  

Франчайзинг може бути формою міжнародного розвитку бізнесу, за 

якої франшизоотримувач має право користуватися брендом, а також отримує 

жорсткі інструкції з ведення бізнесу. Франчайзер зазвичай допомагає 

веденню бізнесу свого контрагента, а натомість отримує роялті. Головна 

компанія контролює, як працює франшизоотримувач, якість продукції, спосіб 

приготування, проводить тренінги менеджменту і фінансові консультації. 

Основною перевагою відкриття франшизи на зарубіжному ринку є 

відсутність багатьох витрат і ризиків, що дозволяє швидко створити 

присутність на глобальному ринку з порівняно низькими витратами. 

Недоліком франшизи є складнощі контролю якості. Можливим варіантом 

вирішення зазначеної проблеми може бути відкриття дочірньої компанії в 

кожній країні зі спеціальними функціями контролю.  

Злиття та поглинання – це угода, метою якої є встановлення контролю 

над іншою організацією, що здійснюється шляхом придбання статутного 

капіталу. Міжнародні поглинання займають близько 60 % від усіх здійснених 

поглинань. Поглинання користуються популярністю тому, що вони дають 

компанії швидкий і вибудуваний доступ до ринку. Проте такий вид угод 

украй дорогий, оскільки компанії часто купуються за ціною, вищою від 

ринкової. Варто зауважити, що в нерозвиненої частини світу донедавна 
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компанії не мали можливості здійснення таких угод через відсутність 

необхідних ресурсів. Під час ухвалення рішення про вибір стратегії 

поглинання міжнародній компанії варто враховувати законодавче 

регулювання щодо країни і фірми, яка поглинається. Китай, наприклад, має 

обмеження на володіння іноземцями місцевими компаніями, а в США тільки 

американцям дозволено володіти телевізійними каналами. Аналогічно, 

іноземцям не можна володіти часткою понад 25 % акцій авіакомпаній США. 

Поглинання – це гарна стратегія, коли є можливість отримання економії на 

обсягах. Проте це дуже ризикована стратегія виходу на міжнародний ринок, 

оскільки за статистикою близько 40–60 % поглинань не можуть збільшити 

свою ринкову вартість на кількість інвестованих коштів. Схожі дослідження 

були проведені консалтинговими компаніями KPMG і McKinsey, які також 

стверджують, що приблизно в 70 % випадків поглинання не приносять 

очікуваних результатів [135]. Незважаючи на це, менеджерів приваблюють 

поглинання – адже вони отримують як матеріальні, так і нематеріальні 

активи, базу покупців, налагоджену логістику, бренд, що, ймовірно, буде 

важче побудувати самостійно з огляду на культурні відмінності між 

країнами. Як уже було згадано раніше, фірмам, зацікавленим в 

обслуговуванні зарубіжних ринків, слід ухвалити рішення щодо засобу 

виходу на зарубіжний ринок. Фактори, що визначають конкретний засіб, 

можуть бути розділені на три категорії: переваги володіння фірмою, переваги 

місця розташування фірми й інтерналізаційні переваги (ризики контрагента) 

як показано в табл. 2.7. 

Розглядаючи переваги місця розташування, фірми, зацікавлені в 

обслуговуванні зарубіжних ринків, оцінюють їх з погляду ринкового 

потенціалу й інвестиційного ризику. Останній відображає невизначеність у 

приймаючій країні з приводу тривалості поточної ситуації, політичних умов, 

державного регулювання.  
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Таблиця 2.7 

Фактори вибору стратегії виходу на міжнародний ринок 

інжинірингових послуг [135] 

Який зарубіжний 

 ринок обрати? 
Ринок, на якому інжинірингова компанія буде володіти стійкою 

конкурентною перевагою. Ресурси інжинірингової компанії 

повинні володіти цінністю, рідкісністю, відсутністю можливості до 

імітації та незамінністю 
Коли вийти  

на ринок? 
Компанія-піонер може отримати вигідні канали реалізації, значну 

частку ринку, високу вартість бренду. Також новатори можуть 

зіткнутися з високою невизначеністю через відсутність домінуючої 

моделі на ринку. На ринках, що розвиваються, першопрохідникам 

важко утримати лідерство 
Який шлях  

обрати? 
Спільне підприємство Дозволяє набратися досвіду від партнера. 

Не передбачає можливості отримати 

повний контроль 
Експорт Відсутність значних витрат при виході на 

іноземний ринок. Експорт може бути 

недоцільним за умови високих мит 
Франчайзинг Відсутність значних витрат. Складність 

контролю якості послуг 
Поглинання Швидкий і вибудуваний вихід на ринок. 

Однак близько 70 % поглинань не 

приносять очікуваних результатів 

 

Переваги інтернаціоналізації (ризик контрагента) – третій аспект, що 

вимагає уваги з боку менеджменту. Компанія на етапі виходу на 

міжнародний ринок може зіштовхнутися з неефективністю ведення бізнесу, 

обмеженою раціональністю співробітників партнерської компанії – такі 

проблеми можуть зробити контракти неефективними.  

У цих умовах експорт і створення власного підприємства на 

міжнародному ринку нададуть більший контроль над ситуацією. Більш того, 

за останні десятиріччя психологи й економісти відзначили сумнівність 

раціональної поведінки людей. Дослідження Р. Талера й С. Санштейна 

звертають увагу на відсутність самоконтролю, використання евристики, що 

призводить до ухвалення систематично неправильних рішень, а також 

непослідовність поведінки [251]. 

Крім цього, стратегія виходу на міжнародний ринок має відрізнятися 

залежно від ресурсів і можливостей фірми. З огляду на особливості компаній 

стратегії виходу на міжнародний ринок слід розглядати окремо. Доцільно 
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побудувати стратегію виходу на ринок, ґрунтуючись на трьох горизонтах 

(рис. 2.8). 

 Рис. 2.8. Стратегія на трьох горизонтах  

Джерело: Розроблено автором на основі [146]. 

На першому горизонті слід вести подальше вдосконалення продукції і 

послуг компанії. З метою підтримки частки на ринку і стабільного зростання 

варто забезпечити лояльність клієнтів. Крім того, рекомендується 

враховувати культурну специфіку інших країн [146]. 

На другому горизонті компанії слід ураховувати нові джерела 

прибутку. Відповідно до зазначеного підходу найбільшу додаткову вартість 

технологічним компаніям приносять патенти і технології, а також бренд 

компанії [246]. 

На третьому горизонті, з огляду на велику кількість ресурсів, 

компанії можна спробувати вийти на міжнародний ринок із новим 

продуктом, розробленим на базі блокчейн. Це можуть бути, наприклад, 

смарт-контракти. Створений бренд і репутація компанії допоможуть 

«просунути» послуги на міжнародному ринку інжинірингових послуг, 

зробивши їх успішними. 

Також досить доцільно згадати і концепцію «усміхнена крива» автора 

С. Ши у роботі "Empowering technology". Основні частини цієї кривої 

формуються із сегментів науково-дослідних і конструкторських робіт, а 
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також маркетингу (див. рис. 2.9).  Отже, дотримуючись зазначеної концепції, 

спочатку виконують науково-дослідницькі роботи і вишукування, 

розробляють й отримують патенти і розробляють відповідні технології, потім 

починається найбільш трудомісткий процес виробництва, що передбачає 

пусконалагодження та випробовування, і лише після великих етапів виконаних 

робіт формується бренд. 

 

 
 

Рис. 2.9. Додаткова вартість компаній 

Джерело: Розроблено автором на основі [246]. 

Для надання інженерно-технічних послуг багатонаціональними 

інжиніринговими компаніями створюються проектні бюро або 

конструкторські відділи. У деяких випадках машинобудівні компанії, що 

проектують тільки вузькопрофільні підприємства або деякі види 

технологічних процесів, у процесі проектування комплексних підприємств 

об'єднуються з іншими інженерними фірмами. Визнання співпраці 

інжинірингових компаній істотним аргументом у конкурентній боротьбі 

викликало швидкий розвиток таких форм кооперації праці: 

 заснування нової компанії злиттям з однією з поглинених фірм,  

 утворення довгострокових спільних підприємств, 
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 утворення короткострокових спільних підприємств під реалізацію 

конкретного проекту,  

 підписання договорів про співпрацю.  

Значні складнощі викликає встановлення оптимальної ціни на послуги 

міжнародного інжинірингу. Із цією метою проводиться моніторинг 

конкурентної інформації з різних галузей світового ринку, застосовують 

також методи традиційної оплати. Послуги інжинірингового центру, який є 

генеральним постачальником і підрядником в одній особі, наприклад, 

коливаються в межах 10–20 % від суми витрат на його спорудження (з 

урахуванням масштабів об'єкта).   

В умовах глобального ринку ціноутворення як у зовнішній торгівлі, так 

і на внутрішніх ринках здійснюється під впливом конкретної ринкової 

ситуації. У принциповому сенсі саме поняття ціни подібне і для 

характеристики внутрішнього ринку, і для характеристики зовнішнього.  

Ціна, зокрема у сфері інжинірингових послуг, це грошова сума, яку має 

намір одержати продавець, пропонуючи свої послуги, і яку готовий 

заплатити замовник. Збіг зазначених двох вимог у сфері інжинірингових 

послуг залежить від багатьох умов, що отримали назву «ціноутворюючі 

фактори». За характером, рівнем і сферою дії їх можна умовно розділити на 

п'ять груп: 

 загальноекономічні, що діють незалежно від умов й охоплюють 

економічний цикл, стан сукупного попиту та пропозиції, інфляцію; 

 економічні, тобто ті, що визначаються особливостями й умовами. До 

них належать витрати, прибуток, податки та збори, пропозиція і попит, 

споживчі властивості; 

 специфічні, тобто ті, що діють тільки стосовно деяких видів послуг, а 

саме: експлуатаційні витрати, комплектність, гарантії й умови сервісу; 

 спеціальні, тобто пов'язані з дією особливих механізмів й 

економічних інструментів. До них належить державне регулювання та 

валютний курс; 
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 позаекономічні – політичні, військові. 

Ціни на інжинірингові послуги зазвичай визначаються умовами 

конкуренції, станом і співвідношенням попиту та пропозиції. Однак на 

міжнародному ринку процес ціноутворення має свої особливості. З огляду на 

це слід розглядати і дію перерахованих вище груп ціноутворюючих факторів, 

а також поданих нижче методів ціноутворення в галузі інжинірингових 

послуг. У міжнародних договорах на інжинірингові послуги застосовують 

три основні методи ціноутворення: 

– Ресурсний – метод погодинної оплати на базі ставок заробітної плати 

інженерів-консультантів; передбачає встановлення ціни інжинірингових 

послуг як певної суми: 

 заробітної плати інженерів-консультантів, встановленої на базі 

ринкових погодинних або денних ставок оплати праці (з доплатами і 

нарахуваннями); 

 накладних витрат, відсотка на вкладений капітал, прибутку (що 

визначаються коефіцієнтом до заробітної плати); 

 інших прямих витрат. 

Цей метод використовують для таких інжинірингових послуг, як 

консультування, навчання й інших, обсяг яких важко визначити. 

– Факт + Фі – метод оплати фактичних витрат плюс фіксована 

винагорода; передбачає встановлення ціни на основі відшкодування всіх 

фактичних витрат (прямих і накладних) та фіксованого прибутку, що 

встановлюється переважно як відсоткова надбавка до витрат. Частка 

надбавки (прибутку) в ціні становить від 10 до 25 %. Зазначений метод 

застосовують для робіт з обумовленими заздалегідь обсягами та структурою. 

– Відсотковий – метод встановлення розмірів оплати у відсотках від 

вартості будівництва; заснований на емпіричній (практичній, досвідченій) 

залежності ціни послуг від вартості будівництва. Використовують у 

проектних роботах, за повного інжинірингу та найчастіше застосовують в 

експортних операціях. 
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Дуже часто при будівництві великих об'єктів компанії, що надають 

послуги міжнародного інжинірингу, створюють довгострокові або тимчасові 

консорціуми, які об'єднують національні та зарубіжні фірми. Зазвичай такі 

консорціуми фінансуються банками в тісному зв'язку з генеральним 

підрядником, що відповідає за дію всього консорціуму. 

 На прикладі  міжнародної інжинірингової компанії АЕСОМ можемо 

проаналізувати різні географічні стратегії освоєння нових ринків. У Росії, 

наприклад, АЕСОМ у 2008 р. вдалася до стратегії злиттів і поглинань, коли у 

2009 р. придбала інжинірингову компанію Savant, а у 2013 р. – велику 

міжнародну будівельну компанію Bovis Lend Lease, таким чином отримавши 

поточні проекти й обсяги діяльності обох компаній, власного прибутку, і 

значно розширивши портфель своїх проектів на місцевому ринку [109]. 

Крім цього, компанія також мімікрує і використовує так звану 

стратегію умовного створення консорціумів. Регіональний директор АЕСОМ 

Абу Фадель підкреслив, що «AECOM – це своєрідний консорціум, у якому 

достатньо фахівців міжнародного класу і співробітників, які вільно 

орієнтуються на регіональних ринках» [92]. Він доповнив, що «компетенції 

AECOM складаються з проектів, які ми робимо в різних країнах. Ми 

супроводжували підготовку до Олімпійських ігор у Лондоні, розробивши 

майстер-план розміщення спортивних об'єктів. У 2011 р. компанія виграла 

тендер на підготовку до наступної Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Більшість 

урбаністичних проектів на Близькому Сході, у Саудівській Аравії, в Абу-

Дабі, у Катарі – були реалізовані з нашою участю». Отже, на прикладі 

АЕСОМ, можна зробити висновки, що для успішного здійснення своєї 

діяльності інжиніринговій компанії доцільно застосовувати ті стратегії, які 

максимально можуть бути застосовані для того чи іншого конкретного ринку 

інжинірингу. 

Компанії змушені ставати гнучкими, постійно реагувати на зміни 

зовнішнього бізнес-середовища, виробляти нові управлінські стратегії, 

реалізовувати локальні та глобальні проекти. Отож на осяжну перспективу в 
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майбутньому вміння розробляти і впроваджувати зміни в системі управління 

є необхідною відповіддю менеджменту на нові виклики XXI ст. З огляду на 

це корисними можуть бути нові й універсальні види стратегій, наприклад 

такі, як перераховані нижче:  

 Стратегія незв'язаної диверсифікації, коли через відсутність 

технічних і ринкових взаємозв'язків між бізнесами можливе формування 

найбільш простої і дешевої, з погляду управління, організаційної структури. 

Оскільки напрямки диверсифікації є практично незалежними у своїй 

діяльності, але мають спільне джерело фінансів, то основне завдання 

корпоративного центру зводиться до ефективного перерозподілу капіталу 

між бізнесами з метою забезпечення максимальної прибутковості сумарного 

інвестиційного портфеля.  

 Стратегія взаємозалежної диверсифікації, коли функції, що 

виконуються штабними корпоративними офісами, мають бути більш 

різнобічними, ніж у межах конгломератної структури, але менш численними, 

ніж у вертикально інтегрованій системі. Функціональні напрямки, що 

забезпечують досягнення ефекту синергії, повинні бути або інтенсивно 

координовані на рівні взаємодіючих дивізіонів, або повністю реалізовуватися 

на рівні корпоративного центру – керуючої компанії. 

 Стратегія вертикальної інтеграції, коли інтереси кожного з 

дивізіонів перебувають у залежності від результатів діяльності інших, їхнє 

керівництво повинно мати можливість впливати на процеси ухвалення 

рішень, пов'язаних із переведенням ресурсів у межах вертикально 

інтегрованої системи. З огляду на це для здійснення інтенсивної комунікації 

між дивізіонами прийнято формувати деякі механізми горизонтальної 

інтеграції, що координують спільну діяльність. 

Сучасні умови роботи інжинірингових компаній є такими, що часто 

вимагають проведення реструктуризації системи управління. Це 

перетворилося з надзвичайної події в постійний планомірний процес – зміни 

стають їхнім «способом життя». У врегулюванні цих проблем можуть бути 
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застосовані сучасні стратегії у сфері інжинірингу, що забезпечують 

створення і моніторинг електронних моделей організаційно-функціональних 

структур компаній. За їхньою допомогою перетворення структури і 

проектування нового варіанту діяльності корпорації може здійснюватися 

віртуально, що дозволяє отримати такі переваги: 

 По-перше, за рахунок уведення спеціальних управлінських реєстрів 

такі моделі дозволяють точно ідентифікувати й об'єктивно оцінювати 

систему управління, аналогічно тому, як наявність реєстрів бухгалтерського 

обліку дозволяє відстежувати й оцінювати його фінансовий стан. 

 По-друге, моделі дозволяють достатньо точно зафіксувати у 

спеціальних форматах стратегічні передумови діяльності компанії (цілі, 

політики), а також підтримувати задокументовані процедури, що 

обумовлюють порядок реалізації процесів компанії. 

 По-третє, для всіх дивізіонів компанії стає значно легше 

впроваджувати, у разі необхідності, єдині корпоративні стандарти – як на 

рівні організації бізнес-процесів, так й у сфері управлінської звітності. 

 І, нарешті, по-четверте, моделі стратегії реструктуризації дозволяють 

швидко змінювати й оновлювати організацію і регламенти діяльності 

компанії, користуючись новими нестандартними рішеннями та забезпечуючи 

перебіг процесу реструктуризації в контрольованих умовах. 

Отже, завершуючи розгляд стратегій виходу інжинірингових компаній 

на зарубіжні ринки,  можна зробити такі висновки: 

1. Глобалізація позитивно впливає на інжинірингові компанії, оскільки 

ринок збільшується, проте дрібні компанії і компанії на ринках, що 

розвиваються, програють в такій конкурентній боротьбі. 

2. Інжинірингові компанії з великим досвідом зазвичай обирають 

стратегію відкриття власного підприємства, тоді як організації без подібного 

досвіду вважають за краще експорт або спільне підприємство на території 

приймаючої країни.  
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3. Вибір стратегії з більшим залученням ресурсів прямо пропорційний 

знанням про культуру країни, на ринок якої виходить інжинірингова 

компанія. При виході на ринок з іншою культурою необхідна плавна 

адаптація для успішної реалізації стратегії. Люди схильні здійснювати 

поведінкові помилки, знання і постійний контроль за якими можуть привести 

до підвищення ефективності роботи багатонаціональної компанії.   

4. Для виходу й успішної роботи на зарубіжних ринках інжиніринговій 

компанії важливо не тільки володіти компетенціями, а й уміти їх захистити 

та зберегти в часі.  

5. При виході на ринок з високими політичними й інвестиційними 

ризиками, а також несприятливою економічною кон'юнктурою інжинірингові 

компанії схильні обирати стратегії з мінімальним вкладенням коштів 

(аутсорсинг, консорціуми, франшизи, ліцензування). 

 

2.3. Ризики у глобальній діяльності корпорацій у сфері інжинірингових 

послуг 

 

У процесі надання послуг інжинірингова компанія має ефективно 

управляти всіма видами ресурсів – фінансовими, матеріальними, кадровими, 

інформаційними тощо. Її основне завдання – здати готовий інженерний 

об'єкт у встановлений замовником термін, у межах узгодженого з ним 

бюджету, з дотриманням усіх діючих правил, норм, регламентів і стандартів 

якості. Якщо в попередні десятиріччя інжинірингові компанії лише надавали 

технічні консультації, то зараз вони мають забезпечувати весь комплекс 

послуг зі здійснення складних технічних проектів.  

Інжинірингові фірми підписують із замовниками контракти на 

спорудження промислових об'єктів, розробляють проектну документацію, 

укладають контракти з постачальниками обладнання і матеріалів, залучають 

до виконання робіт будівельні і монтажні субпідрядні фірми, повністю 

відповідаючи за виконання зобов'язань перед замовником, здаючи готовий 
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об'єкт «під ключ». Американська інжинірингова компанія АЕСОМ, 

наприклад, яка зазвичай на глобальному ринку діє як консультант або 

технічний замовник, у Туреччині на проекті  Dolphin Capitol Vista Tower 

уперше у 2015 р. виступила як генпідрядник [148]. 

Нині освоєння нового ринку – поширена мета багатьох інжинірингових 

компаній. Питання розширення меж своєї діяльності постає перед 

інжиніринговими компаніями вже в перші роки роботи. Процеси глобалізації 

останніх десятиріч спонукають підприємства не обмежуватися ринками своєї 

країни, а виходити на іноземні ринки, ставати активним учасником 

міжнародної діяльності. Однак рівень ризиків на зарубіжному ринку набагато 

вищий, ніж на внутрішньому.  

У процесі здійснення міжнародної діяльності у сфері інжинірингових 

послуг корпорація практично завжди стикається з певною невизначеністю 

діяльності на новому ринку, однак величезний сегмент розробки стратегії, 

який залишено недослідженим, не дозволить компанії освоїти новий ринок.  

На здатність інжинірингових фірм надавати послуги на певних 

зарубіжних ринках впливають, серед іншого, ліцензійні заходи (що зачіпають 

як фірми, так й окремих фахівців), визнання іноземної освіти або 

повноважень, вимоги до місця проживання і заходи, що впливають на 

іноземну власність (наприклад, обмеження на акціонерний капітал) тощо. 

Індонезія, наприклад, підтримує 55-відсотковий ліміт володіння іноземним 

капіталом, який зачіпає як архітектуру, так і машинобудування.  

У деяких країнах вимоги до резидентства і/або громадянства 

застосовують до керівника фірми та/або її ради директорів, а деякі країни 

обмежують частку іноземців, яку може найняти фірма. Багато країн також 

вимагають, щоб іноземні архітектори і/або інженери проходили місцевий 

іспит або практикувалися на місцевому ринку протягом певного періоду 

часу, щоб зареєструватися або отримати ліцензію архітектора чи інженера. 

Крім того, постачальники послуг можуть зіштовхуватися з різними ризиками 

і правилами, які стосуються відповідальності на зарубіжних ринках, що 
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робить необхідним або доцільним, щоб ці постачальники мали додаткове 

страхове покриття. 

Отже, діяльність інжинірингових компаній в усіх її аспектах пов'язана з 

багатьма складнощами і критичними умовами. Тут і стихійні лиха, й 

техногенні аварії, і помилки та зловживання співробітниками, і відсутність 

необхідного досвіду в керівних кадрах, й порушення умов контракту, і 

можливі зміни в законодавстві тощо. Немає сумнівів, що всі ці ризики 

збільшуються, коли інжинірингова компанія здійснює міжнародну 

діяльність, що містить не тільки внутрішні ризики, але і ризики, властиві 

глобальним економічним системам. 

Ризики в міжнародній діяльності – це можливі несприятливі події, що 

можуть виникнути і стати причиною значних матеріальних збитків для 

учасника цієї діяльності. Інжинірингова компанія може зіткнутися з такими 

видами ризиків при здійсненні міжнародної діяльності, як: 

 додаткові витрати на вивчення географічних, демографічних, 

політичних, правових, економічних, науково-технічних, культурних, 

соціальних й інших особливостей ділового середовища зарубіжних країн; 

 незнання правового законодавства держави-реципієнта; 

 відсутність уявлення про конкурентів; 

 неправильне розуміння переваг зарубіжних споживачів; 

 нерозуміння вимог споживачів до інжинірингових послуг; 

 ігнорування культури ведення бізнесу, що склалася у країні; 

 незнання вимог уряду при вступі на ринок; 

 чужа культура ведення бізнесу; 

 брак досвіду власних менеджерів у веденні зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 складність управління компанією, що вимагає підготовки 

кваліфікованих кадрів, які володіють іноземними мовами, знайомі з 

особливостями ринків відповідних країн, з вимогами і перевагами іноземних 

споживачів, зі специфікою переговорів; 



127 
 

 

 необхідність модифікації і адаптації продукції до вимог зарубіжних 

ринків; 

 складнощі з пошуком іноземних партнерів.  

І це тільки на початковому етапі виходу корпорації на міжнародний 

ринок. Водночас реалізація заходів у новому незвичайному бізнес-

середовищі супроводжується підвищеними ризиками.  

Отже, найважливіші ризики інтернаціоналізації інжинірингових 

компаній подані в табл. 2.8.  

Таблиця 2.8 

Найважливiші ризики інтернаціоналізації інжинірингових компаній [238] 

Основні ризики 

Ризики, 

пов'язанi зі 

зниженням 

попиту або 

цін на 

інжинірин-

гові 

послуги на 

світових 

ринках 

Політичні 

ризики, 

пов'язані зі 

зміною 

соціально-

політичної 

ситуації, 

переорієнта-

цією її 

економічної 

політики, 

ускладнен- 

ням 

міждержав- 

них 

відносин 

тощо 

Комерційнi 

ризики, 

проявленi 

недобросо- 

вісністю 

або неспро- 

можністю 

покупця 

Ризики 

виробницт- 

ва, пов'яза- 

нi зі склад- 

нощами 

організації 

виробницт- 

ва, його 

налагод- 

ження, 

навчання  

тощо 

Науково-

технічні, що 

виникають 

через 

нездоланність 

складнощів 

досягнення 

того чи 

іншого 

результату 

при розробці 

нових 

технологій, 

ліцензуванні, 

спільних 

науково-

дослідних та 

дослідно-

конструктор- 

ських роботах 

тощо 

Фінансові 

ризики 

(інфляційні, 

валютні), 

пов'язані не 

тільки зі 

змінами в 

переказі 

капіталу і 

прибутку, але 

також із 

коливаннями 

валютних 

курсів, 

зростанням 

відсоткових 

ставок за 

кредитами,  

кредитами, 

відмінностями в 

рівнях інфляції 

в різних країнах  

тощо 

 

Оскільки вся зовнішньоторговельна діяльність інжинірингової 

корпорації обмежена участю в міжнародних операціях, то які ризики її могли 

очікувати далі і які ще втрати вона могла понести, точно визначити 

заздалегідь неможливо.  
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До основних ризиків міжнародної діяльності належать: 

Політичні ризики – важливі ризики для корпорації у сфері 

інжинірингових послуг при експансії і роботі на міжнародних ринках, коли, з 

одного боку, завдяки цьому можна отримати дуже високий прибуток, але з 

іншого – саме цей ризик може довести інжинірингову компанію до 

банкрутства. На жаль, багато експортерів не враховують політичного ризику. 

За методикою оцінки ризиків експортерів політичні ризики можна порівняти 

за значимістю з ринковими тенденціями і їх слід дуже ретельно 

прораховувати і прогнозувати. 

Фінансові ризики – фінансові питання при організації стратегії 

диверсифікації інжинірингових послуг, а також при виході на нові ринки 

збуту шляхом стратегії злиттів і поглинань стають дедалі актуальнішими: 

фінансування, трансферти, ризики обміну валют, система міжнародних 

розрахунків – усе це необхідно враховувати перед тим, як розпочинати 

стратегію розширення бізнес-інжинірингу. Найчастіше на початкових етапах 

інжинірингові компанії використовують зарубіжних партнерів. Звичайно, 

зазначений метод не дозволяє заробляти більшу частину прибутку, але 

завдяки йому є можливість істотно мінімізувати фінансові ризики при 

експорті інжинірингових послуг.  

Що стосується зовнішніх ризиків валютного контролю, то найбільша 

кількість ризиків припадає на розрахункові операції. Часто виникають 

ризики: невідповідність доходів від зовнішньоекономічної діяльності 

реальним витратам, спотворення і втрата інформації про валютні операції, 

тому при організації валютного контролю цим аспектам слід приділяти 

підвищену увагу.  

Рекомендації щодо зниження валютних ризиків можуть передбачати 

такі спеціальні заходи, як: 

 уведення спеціальних вимог до укладання й обробки валютних 

операцій (спеціальні форми обліку, щоденна звітність, перегляд документів і 
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претензій поза дилінговими одиницями, відстеження ф'ючерсних контрактів 

із партнерами і ризики за цими контрактами); 

 встановлення лімітів для контрагентів, тобто визначення загальної 

суми, на яку можуть бути укладені валютні операції протягом певного 

періоду часу; 

 наявність внутрішніх регламентів, інструкцій, що відображають 

вимоги до системи ідентифікації й оцінки ризиків; 

 реалізація комплексу заходів щодо зниження ймовірності 

виникнення ризикових ситуацій і, якщо вони відбуваються, то для покриття 

збитків, тобто систематичний моніторинг. 

 Юридичні ризики. Зрозуміло, що будь-яка держава має свою правову 

систему, юридичні вимоги і норми, які передбачають різні процедури щодо 

відкриття нових іноземних інжинірингових компаній, оподаткування, 

трудове законодавство, інтелектуальну власність, порядок укладання 

контрактів. Звичайно, розібратися з багатьма нюансами самостійно досить 

проблематично, саме із цієї причини необхідні закордонні партнери, 

особливо якщо йдеться про бізнес з азійськими країнами.  

Логістичні ризики. Коли інжинірингові послуги експортують, то 

постачальник такої послуги має передбачити дії на випадок неповного її 

надання. Необхідно детально опрацювати логістичний ланцюжок, не 

прагнути заощадити, уклавши контракти на логістику з дешевими 

компаніями, оскільки умови складування, зберігання і транспортування 

фактично визначають, у якій якості і кількості отримає вашу продукцію 

покупець і чи отримає він її взагалі.  

Слід звернути особливу увагу на питання страховки і компенсацію в 

разі настання страхового випадку. При виборі компанії рекомендовано 

засновувати свою думку тільки успішними прецедентами, що підкріплюють 

перевірену інформацію. 

Звичайно, у будь-якої корпорації у сфері інжинірингових послуг при 

виході і роботі на міжнародних ринках може виникати багато додаткових 



130 
 

 

ризиків, пов'язаних з особливостями конкретної країни експорту, а також 

мінливої міжнародної обстановки.  

Нині є безліч інструментів інформаційної, фінансової та 

консалтингової підтримки, що можна використовувати. Звісно, різні бізнес-

асоціації, центри підтримки експорту, торгово-промислові палати можуть 

надати підтримку в підготовці до експортної діяльності, але ніхто не знімає 

відповідальність самої інжинірингової компанії за результат, оскільки 

підсумковий прибуток буде отримувати саме ця компанія. 

Міжнародним фірмам, що розвиваються у сфері інжинірингових 

послуг, при виході на міжнародні ринки можна запропонувати такі 

рекомендації: 

– Намагатися розглядати ситуацію з погляду управління ризиками в 

умовах кризи, оскільки в будь-якому випадку початкові кроки 

інжинірингової компанії будуть нетиповими для минулого бізнесу, тому 

доведеться швидко оцінювати ситуацію й ухвалювати рішення, правильність 

яких оцінить тільки місцевий ринок. 

– Міжнародна діяльність інжинірингової компанії завжди 

розпочинається з великої підготовчої роботи. 

– Необхідно прагнути до виходу на міжнародні ринки для розширення 

своєї діяльності, але тільки власнику, як керівнику компанії, вирішувати, як 

заробляти прибуток компанії, на які ринки виходити, а на які ні з причини 

відсутності доцільності і занадто високих ризиків. 

Найбільший ризик виникає тоді, коли корпорація сфери 

інжинірингових послуг при виході і роботі на міжнародних ринках ігнорує 

певні ризики або списує причини виникаючих ускладнень на управління і 

при цьому не намагається вплинути на них. Управління ризиками життєво 

важливе для будь-якого господарюючого суб'єкта незалежно від сфери 

діяльності і розміру. 
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З огляду на те, що існує безліч ризиків, для учасників міжнародної 

діяльності у сфері інжинірингу важливо розробити політику управління 

ризиками, що має бути орієнтованою на такі чинники: 

 аналіз ситуації і виявлення можливих ризиків (передбачення); 

 оцінка можливого збитку й ухвалення рішення, спрямованого на 

його зменшення; 

 реалізація ухвалених рішень і контроль за їхнім виконанням. 

На рис. 2.10 відображено структуру управління ризиками в 

міжнародній діяльності корпорацій у сфері інжинірингових послуг. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Схема управління ризиками в міжнародній діяльності 

корпорацій у сфері інжинірингових послуг 

 

Джерело: Розроблено автором на основі практики інжинірингових фірм. 

 

На практиці політика управління ризиками у сфері інжинірингових 

послуг розробляється уже тривалий час і для досягнення різних цілей, 

ухвалення узгоджених процесів у межах комплексного плану допомагає 

ефективно і якісно управляти проектними ризиками в сфері інжинірингу.  

Оскільки кожен інжиніринговий проект на ринку певної країни має 

унікальний перелік своїх ризиків, заснованих на конкретних деталях робіт і 

певних факторах місцевого ринку, то система управління ризиками 

забезпечує створення структури управління усіма можливими ризиками, їх 

систематизацію та документальний супровід у межах проекту і в більш 

широкому контексті.  

Управління ризиками в міжнародній діяльності корпорацій у 
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При здійсненні складних проектів у сфері інжинірингових послуг до 

найважливіших цілей управління та мітигування несприятливих чинників і 

ризиків можна віднести такі дії: 

 усебічно визначити ризики, що можуть вплинути на досягнення 

цілей компанії при реалізації проектів у цільовій країні; 

 точно оцінити потенційні наслідки виявлених ризиків; 

 визначити пріоритетні вимоги до ідентифікації реагування на 

виявлений ризик; 

 сформувати відповідні заходи реагування на виявлені ризики; 

 кількісно оцінити адекватні резерви витрат і часу на залишкові 

наслідки ризику після реагування і мітигування; 

 здійснювати неухильний контроль за виконанням виявлених реакцій 

на ризик; 

 контролювати зміни ризику, виявляти нові ризики і змінювати 

відповіді на них та методи реагування. 

Процес управління ризиками складається з ідентифікації ризиків, 

оцінки, аналізу, обробки, усунення, моніторингу та закриття ризиків.  

У прийнятій міжнародними компаніями практиці у сфері 

інжинірингових послуг у процесі управління ризиками компанії слідують 

міжнародним стандартам, таким як ISO 31000 «Risk Management. Principles 

and Guidelines on Implementation» або «Practice Standard for Project Risk 

Management», опублікованим Інститутом управління проектами (Project 

Management Institute (РМІ)) у 2009 р., які використовують у практиці 

управління проектами [232].  

Ґрунтуючись на кращих світових практиках, інжинірингові міжнародні 

компанії зазвичай ведуть п'ятиступінчастий процес управління ризиками: 

ідентифікація ризиків, аналіз й оцінка ризиків, обробка ризиків (реагування), 

а також моніторинг і мітигування. Зазначені кроки враховують на всіх етапах 

зазначеної програми: планування проекту, реалізація проекту і введення в 

експлуатацію, включаючи всіх основних стейкхолдерів і зацікавлених сторін.  
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На рис. 2.11 представлено процес управління ризиками. 

 

 

Рис.  2.11. Процес управління ризиками інжинірингових БНК 

Джерело: Складено автором на основі [232]. 

У процесі реалізації великих технологічних інжинірингових проектів 

міжнародні компанії також використовують найдорожчі ІТ-технології і 

програми щодо управління ризиками, такі як, наприклад, ARM (Active Risk 

Manager) [108] або Bow Tie Method [128] та ін. У багатьох країнах зазначені 

програми використовуються такими найбільшими компаніями, як Siemens, 

LUL, British Airways, Emirates, Amrerican Airlines й ін.  

Отже, універсальність і складність оцінки ризиків та управління ризиками 

в міжнародній діяльності компаній у сфері інжинірингових послуг приводить 

до необхідності попереднього аналізу й оцінки як характеристик приймаючої 

країни загалом, так і діяльності окремих іноземних підприємців – потенційних 

партнерів, а також власних виробничих і маркетингових можливостей. 

Форма ризиків втрат інжинірингових фірм відображається у трьох 

складових: абсолютному (матеріальні, вартісні), відносному (часові, 

спеціальні) і проміжному (інтелектуальні, інформаційні). Усі зазначені види 
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втрат досить очевидні. Вартісні втрати несуть у собі пряму фінансову загрозу 

компанії у формі падіння доходів, незапланованих платежів (податків, 

штрафів, пені й інших неустойок), безпосереднього грошового збитку, втрати 

цінних паперів тощо. У компанії можуть виникнути і спеціальні втрати, серед 

яких розрізняють шкоду екології і довкіллю, втрату іміджу, престижу 

компанії і його керівництва, збиток здоров'ю співробітників.  

Моделювання оцінки передбачуваних наслідків ризиків засноване 

переважно на математичних методах. Класифікація і ризикова оцінка таких 

параметрів, як прибуток, збиток тощо, є предметом особливих турбот 

менеджменту інжинірингової компанії. Формула функції для оцінки 

динаміки досліджуваного параметра враховує ймовірність ризикової події і 

рівень її наслідків: 

Ȓ = f (x) = f (P, I),     (2.10) 

де  Ȓ – значення оцінки наслідків ризикової події;  f (x)  – функція параметру 

х (прибутку, збитку, втрат, зриву термінів тощо); Р – ймовірність настання 

ризикової події; I – потенційні наслідки фактора ризику.  

Слід ураховувати, що формування ймовірнісної моделі оцінки ризиків 

та їхнього аналізу досить трудомісткі. Пов'язане це з тим, що фактори ризику 

суб'єктивні і постійно зазнають змін. Крім того, результати робіт з оцінки 

ризиків дуже важко формалізувати. Тому, розробляючи моделі оцінки 

ризиків, необхідно ретельно аналізувати вихідну інформацію, експертні 

позиції на предмет системності та цільового характеру виявлених причин і 

факторів ризиків. Різні вчені і практики прагнуть усебічно розкривати зміст 

ризиків з позиції учасників бізнес-процесів у сфері інжинірингових послуг, 

усувати принципові розбіжності в різних інтерпретаціях управління 

ризиками, виявляти сфери для поліпшення управління ризиками як умови 

для стабілізації економічного розвитку інжинірингових компаній. На 

практиці розроблені такі підходи до вибору стратегії захисту від ризиків, 

пов'язаних із міжнародними угодами: 
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 рішення про необхідність застосування спеціальних заходів щодо 

страхування ризиків; 

 виділення в договорі валютної позиції, що буде застрахована; 

 вибір конкретного методу страхування ризиків. 

На думку експертів, система захисту інжинірингових компаній від 

ризиків має складатися із трьох елементів, серед яких: 

 механізми контролю ризиків; 

 плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб мінімізувати збиток; 

 заходи щодо покриття (фінансування) збитків. 

Здатність управляти валютними ризиками є гарантією захисту інтересів 

сторін, що беруть участь у зовнішньоторговельній угоді. Угода пов'язана з 

інжиніринговими послугами, що здійснюються, відповідно, за експортно-

зовнішньоекономічним контрактом, який повинен бути укладений між 

сторонами угоди. Зміст конкретного експортного контракту залежить від 

багатьох факторів і його текст часто є предметом тривалих переговорів, у 

ході яких обидві сторони змушені погоджуватися на певні компроміси до 

підписання контракту. Експортний контракт є підставою для ухвалення 

рішень, пов'язаних із порядком відображення у фінансовій звітності й 

оподаткування експортної угоди. Існують три аспекти, що мають бути 

відображені в договорі: 

 умови поставки послуг; 

 передача прав інтелектуальної власності іноземному покупцю;  

 порядок, форма й умови оплати договору. 

Умови поставки інжинірингових послуг визначають зобов'язання 

сторін, що пов'язані зі страхуванням й оформленням продукту, як з погляду 

організації, так і в частині оплати витрат. У міжнародній практиці для цих 

цілей використовують перелік основних умов поставки Інкотермс [34]. У 

прайс-листах ціну зазвичай вказують на основі певної умови доставки 

Інкотермс або кількох варіантів умов доставки, й, отже, на вибір покупця 

пропонується кілька варіантів ціни. Таким чином, при визначенні ціни, при 
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виконанні контракту і при з'ясуванні витрат, понесених експортером (і які 

визнаються для цілей економічного оподаткування як економічно 

обґрунтовані), необхідно враховувати зобов'язання, що накладаються на 

експортера (постачальника) на основі узгоджених умов поставки, що вказані 

в договорі. Проблема в тому, що поняття «передача інтелектуальних прав 

власності» не згадується в Інкотермс – там ідеться лише про момент передачі 

ризиків знищення і пошкодження продукту. Це пов'язано з тим, що 

відповідно до міжнародної практики момент переходу права власності 

пов'язаний із передачею ризику випадкової втрати або пошкодження 

продукту від продавця до покупця. 

До ще одного з найважливіших ризиків міжнародної діяльності 

корпорацій у сфері інжинірингових послуг можна віднести таке явище як 

корупція, що викликає порушення умов конкуренції на міжнародних ринках і 

сприяє отриманню недобросовісними компаніями несправедливих переваг 

порівняно із чесними конкурентами. Наслідками корупції на міжнародних 

ринках стають втрати великих транснаціональних добросовісних експортерів 

інжинірингових послуг й інвесторів, упущена вигода яких обумовлена 

непідписанням експортних та інвестиційних контрактів. Основною формою 

корупції в зовнішньоекономічній діяльності є підкуп посадових осіб при 

здійсненні таких ділових операцій:  

 державні тендери із закупівель товарів і послуг – внаслідок корупції 

контракти підписують із недобросовісними компаніями, пропозиції яких 

поступаються за ціною і якістю послуг пропозиціям сумлінних конкурентів; 

 митні процедури – внаслідок корупції на ринок потрапляє продукція 

або послуги, з яких не сплачено або сплачено в неповному обсязі імпортні 

мита, і послуги або продукція, що не відповідають технічним стандартам 

країни-імпортера; 

 ліцензування підприємницької діяльності – внаслідок корупції 

недобросовісні компанії можуть знижувати витрати, пов'язані з необхідністю 

дотримуватися тих чи інших вимог законодавства;  
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 податкове адміністрування – внаслідок корупції недобросовісні 

компанії можуть знижувати витрати, зокрема платити податки в неповному 

обсязі, і впливати негативно на діяльність конкурентів, наприклад, сприяти 

проведенню у них податкових перевірок. 

Збиток добросовісним експортерам й інвесторам завдає корупційна 

діяльність як компаній країни-імпортера, так і компаній третіх країн. В 

умовах глобалізації світової економіки, що сприяє зростанню обсягів 

міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами та міжнародних 

інвестицій, сформувалися умови для перетворення корупції на 

транснаціональне явище, протидія якому може бути ефективною тільки при 

реалізації глобальної політики в цій сфері і створенні уніфікованих методів 

регулювання експорту товарів, послуг і капіталу, що перешкоджають 

розвитку недобросовісної конкуренції на міжнародних ринках.  

Отже, модель оцінки ризиків інжинірингових послуг може охоплювати 

три фактори: 

 покарання за незаконні надходження (отримані в межах країни або за 

кордоном); 

 спокуса відмивання грошей співробітниками компанії; 

 вплив зовнішньоекономічного сектору на внутрішню політику 

компанії, що надає інжинірингові послуги. 

Наприкінці дослідження питання корупції у сфері інжинірингових 

послуг можна зауважити, що не існує ідеальних методів запобігання корупції 

у сфері інжинірингу. Компанія йде на ті ризики, які для неї є прийнятними, і 

в кожній конкретній ситуації менеджмент ухвалює нестандартне ризиковане 

рішення. Розглянемо це на прикладі двох інжинірингових компаній (АЕСОМ 

i Drees&Sommer), коли одна компанія зазнала краху, а інша усвідомлено 

пішла на серйозніші ризики й успішно закінчила проект. Під час реалізації 

проекту будівництва ТРК «Гудзон» у Москві інжинірингова компанія 

Drees&Sommer стала технічним замовником для клієнта, австрійського 

інвестиційного фонду ImmoFinanz, у якого була корупційна складова з 
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генпідрядником. У підсумку ImmoFinanz відмовилися від послуг 

Drees&Sommer, розірвавши контракт і не заплативши компанії понад 

1 млн євро накопиченого боргу, а також подали на Drees&Sommer в суд за 

неякісно надані послуги. На місце Drees&Sommer прийшла інша 

інжинірингова компанія – АЕСОМ, і підписала в угоді з ImmoFinanz 

необмежену відповідальність, незважаючи на попередження партнерів і явні 

ризик-індикатори. Усе ж АЕСОМ успішно завершила проект і повністю 

отримала гонорар від ImmoFinanz. Рішення менеджменту АЕСОМ було 

обумовлено тільки тим, що АЕСОМ й ImmoFinanz були партнерами на 

іншому проекті в Європі. Проте АЕСОМ зважилися на дуже великі фінансові 

та репутаційні ризики. 

Отже, слабкі сторони сектору зовнішньої торгівлі інжинірингових 

послуг слід оцінювати на основі низки факторів, що впливають на рівень 

ризиків сфери інжинірингу. Індивідуальне сприйняття ризиків може 

варіюватися, тому що деякі компанії один і той самий  ризик можуть 

розглядати як високий, інші – можуть класифікувати як середній ризик. Існує 

безліч факторів, що можуть завдати шкоди інжиніринговій компанії, такі як 

відмивання грошей через зовнішньоторговельні операції тощо. Деякі фактори 

мають прямий вплив, інші – опосередкований. Роль і вплив конкретного 

фактора часто засновані на наявності або відсутності інших факторів. 

Модель оцінки ризиків інжинірингових послуг стала методичною 

основою для гнучкості реалізації, що була сформована у вигляді 

Міжнародних рекомендацій FAFT щодо підходу, заснованого на оцінці 

ризиків. «Хоча дотримання Міжнародних рекомендацій FAFT є метою 

респондентів, це не повинно бути їх кінцевою метою. Кінцевою метою має 

стати створення такого механізму, що скоротить можливості розвитку 

корупції» [57]. Цілі зазначеної оцінки ризиків охоплюють: 

 розуміння ресурсів і методів відмивання грошей; 

 недоліки діючої системи і виявлення чинників, що сприяють 

розвитку корупції; 
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 розуміння впливу зовнішньої торгівлі інжиніринговими послугами; 

 загальний ризик корупції; 

 посилення режиму нагляду за корупцією загалом. 

У нашому дослідженні запропоновано викласти методологію оцінки 

ризиків і визначити, серед іншого, наявність у методології таких критеріїв, як: 

 політична ситуація; 

 правова ситуація; 

 економічна структура країни; 

 чинники культури і тип громадянського суспільства; 

 джерела і концентрація злочинної діяльності; 

 обсяг ринку інжинірингових послуг; 

 структура власності підприємств, що надають інжинірингові 

послуги; 

 обсяг і види діяльності, здійснюваної незареєстрованими або 

неліцензованими організаціями, що надають інжинірингові послуги; 

 корпоративні адміністративні заходи на підприємствах, що надають 

інжинірингові послуги; 

 особливості платіжних систем і поширеність угод за готівковий 

розрахунок; 

 географічний спектр операцій і клієнтів інжинірингових послуг; 

 види інжинірингових послуг, пропонованих на ринку; 

 типи клієнтів, яким надають інжинірингові послуги; 

 типи основних злочинів, що зустрічаються на ринку інжинірингових 

послуг; 

 кількість незаконних активів, отриманих у межах країни; 

 кількість незаконних активів, отриманих за кордоном і відмитих у 

рідній країні; 

 канали та методи, використовувані для відмивання грошей; 

 постраждалі сектори економіки; 

 тіньові/неофіційні сектори економіки тощо.  
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На нашу думку, доцільно розглянути критерії оцінки ризиків через 

модель оцінки в секторі міжнародної діяльності інжинірингових послуг. З 

урахуванням наявної інформації про країни можна виокремити три групи 

індикаторів підозрілості, на підставі яких можуть ухвалюватися розумні 

рішення про використання зовнішньоторговельних операцій з метою 

відмивання грошей. Ці показники можуть бути визначені щодо організації і 

даних засновника, реєстрації, формату фінансової транзакції і фінансового 

профілю рахунків, документації стосовно зовнішньоторговельних операцій. 

Якщо говорити більш структуровано, то стратегії управління ризиками 

можна розділити на такі чотири категорії:  

Уникнення ризику. Компанія має можливість утримуватися від дій, що 

викликають неприйнятні ризики. Розглянемо приклад: інжинірингова 

компанія планує відкрити філію за кордоном. Їй було запропоновано місце 

розташування, що раніше перебувало у використанні виробника хімічних 

речовин. Оскільки екологічні збитки, раніше завдані виробником невідомі, то 

компанія ухвалює рішення уникнути ризику майбутньої відповідальності за 

очищення запропонованого місця розташування. Проте зазначена стратегія 

не може використовуватися в усіх випадках.  

Зниження ризику. Ризик може бути знижений шляхом пошуку методів 

зменшення серйозності втрати, або зменшення ймовірності виникнення 

збитку. Приклад: інжинірингова компанія бере до уваги ризик інформаційних 

крадіжок новiтнiх технологічних розробок або ноу-хау і встановлює нові 

системи безпеки. Завдання полягає в тому, щоб забезпечити кореляцію між 

можливими втратами від корупції, а також вартістю й ефективністю системи 

безпеки. Нарешті, організації можуть знизити ризик, використовуючи 

функції аутсорсингу і делегуючи ділянку роботи тому, хто є більш 

кваліфікованим, або тому, хто може продемонструвати здатність управляти 

ризиками або зменшувати їх. Вдалий приклад – аутсорсинг фахівцям у сфері 

послуг ІТ-інжинірингу. 
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Передавання ризику. Передавання ризику відбувається, коли інша 

сторона згодна прийняти його на себе. Можна передати інжинірингові 

ризики, наприклад, страховій компанії або партнерам: провідна 

інжинірингова компанія страхує своє підприємство від ризиків, що 

виникають у разі застосування стратегії диверсифікації на іноземні ринки. 

Компанія функціонує у формі міжнародного консорціуму і бере на себе 

ризик і відшкодування збитків. Ризики також можуть передаватися за 

контрактами, як це часто буває в будівельних проектах, де будівельник 

приймає на себе ризики, пов'язані з проблемним будівництвом або пожежею. 

Є ще такі форми передачі фінансових ризиків іншим, як: стратегії 

хеджування, ф'ючерсні контракти і їхні похідні (деривативи). Ризики також 

можуть бути об'єднані шляхом їхнього рівномірного розподілу на групи 

серед учасників угоди або в межах ланцюга доданої вартості. 

 

Рис. 2.12. Управління ризиками в міжнародній діяльності 

інжинірингових корпорацій  

Джерело: Розроблено автором 
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Прийняття ризику. Інжинірингові компанії можуть свідомо приймати 

певні ризики і, відповідно, виникаючі внаслідок цього збитки. Зазначений 

підхід досить життєздатний, коли йдеться про невеликі ризики, за яких 

витрати на їхнє пом'якшення або страхування будуть більш значними із 

плином часу, ніж загальні втрати. Це охоплює ризики, які настільки великі 

або катастрофічні, що або не можуть бути застраховані, або премії за ними 

надмірно високі. Війна, стихійні лиха або інші обставини нездоланної сили є 

прикладом нестрахованої катастрофи.  

Відповідно, можна прийти до висновку, що одним з основних методів 

управління ризиками і їхньої мінімізації, фактично до повного мітигування, є 

страхування ризиків, пов'язаних з інжиніринговими послугами, яке 

передбачає розробку комплексних програм різних видів страхування, що в 

майбутньому будуть ефективно забезпечувати захист або зниження витрат 

інжинірингової компанії та її партнерів від фінансових втрат, погіршення 

ситуації, ділової репутації і/або судових процесів. Захист діяльності 

інжинірингових компаній передбачає, насамперед, страхування договірних 

зобов'язань у сфері інжинірингових послуг, валютно-фінансових операцій, 

захист від форс-мажорних обставин тощо. До основних суб'єктів страхування 

діяльності інжинірингових послуг належать: 

 іноземні інжинірингові фірми; 

 місцеві інжинірингові фірми; 

 фірми-партнери або контрагенти; 

 захист від неблагонадійних постачальників послуг, матеріалів або 

обладнання тощо; 

Об'єктами страхування діяльності інжинірингових послуг є: 

 майно інжинірингової фірми; 

 закупівельна діяльність і контрактування; 

 фінансування, взаєморозрахунки і валютно-кредитні операції тощо. 

Основним документом для страхування діяльності інжинірингових 

компаній є угода. Слід зауважити, що в міру реалізації проектів виходу 
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інжинірингової компанії на світові ринки відбувається й подальша адаптація 

системи управління, технології надання послуг тощо. 

Висновки до розділу 2 

З огляду на дослідження процесів глобалізації та локалізації ринків 

інжинірингових послуг можна зробити такі висновки: 

1. Фактори, що впливають на формування попиту на інжинірингові 

послуги, слід розділити на три основні складові: а) обсяг державних і 

приватних інвестицій, що дозволяє розширити розробку інноваційних 

рішень; б) будівництво і введення нових об'єктів, при проектуванні яких 

можуть знадобитися інжинірингові послуги; асиметрія в  алокації результатів 

технологічних інновацій, які є підґрунтям для  експорту одними країнами 

консультаційних послуг при  реалізації проектів в інших країнах; в) наявність 

вільного капіталу, що розміщується на ринку інжинірингових послуг. 

2. Аналіз впливу новітніх технологій на розвиток сфери інжинірингу, 

включаючи ІТ-інжиніринг, свідчить, що  інноваційними  детермінантами 

сучасного розвитку міжнародного ринку  інжинірингових послуг є: 

а) упровадження новітніх  технологій; б) діджиталізація й упровадження 

інформаційно-комунікаційних платформ єдиного інформаційного простору 

(ЄІП); в) отримання онлайн-доступу до інжинірингових проектів і 

міжнародних ринків надання послуг; г) наявність фахівців із відповідним 

інжиніринговим досвідом і високим рівнем спеціальної кваліфікації; 

е) технологічна цінова конкуренція. 

3. За очікуваннями фахівців у найближчому майбутньому світова 

індустрія інжинірингових послуг буде зростати, оскільки попит у США і на 

деяких зарубіжних ринках, найімовірніше, збільшиться. США є 

конкурентоспроможним гравцем на світовому ринку інжинірингових послуг, 

оскільки американські фірми мають високу репутацію виробника 

високоякісних інжинірингових послуг.  Водночас високий попит на 

внутрішньому ринку останнім часом привів до високої зайнятості 
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американських інжинірингових компаній, внаслідок чого деякі американські 

фірми були менш зацікавлені в зарубіжних ринках реалізації наданих 

інжинірингових послуг. Незважаючи на наявність великих і відомих 

інжинірингових міжнародних підприємств, зараз на світовому ринку також 

оперують багато дрібних фірм. Концентрація ринку є досить низькою як на 

ринку США, так і щодо галузей промисловості загалом. Однак 

прогнозується, що в найближчому майбутньому ці галузі зазнають певної 

консолідації, оскільки конкурентний тиск змушує інжинірингові компанії 

поглиблювати і розширювати свій досвід шляхом злиттів і поглинань з 

іншими інжиніринговими компаніями 

4. Розвиток глобалізації супроводжується зростанням обсягу злиттів і 

поглинань, що сприяє подальшій монополізації ринків інжинірингових 

послуг, збільшенням можливостей використання трансфертного 

ціноутворення та кореляцією з географією преференційних торговельних  

угод. Таке зростання впливу міжнародних компаній на глобальну економіку 

привело до виникнення нових тенденцій – двосторонньої співпраці 

міжнародних компаній і держав, а також появи конкуренції, сприяючої 

кооперації на світових ринках. 

5. Одним з основних факторів розвитку ринку інжинірингових послуг 

можна назвати стратегію диверсифікації, як наслідок посилення конкуренції, 

що змушує інжинірингові фірми шукати нові напрямки, стратегію злиття і 

поглинань, а також стратегію проникнення багатонаціональних компаній в 

економіки інших країн через надання унікальних технічних послуг. 

Диверсифікація діяльності відбувається шляхом розвитку нових 

технологічних й організаційних стандартів на глобальному ринку 

інжинірингових послуг і зростання практики використання низьковитратних 

інжинірингових центрів у країнах, що розвиваються.  

6. До основних моделей управління міжнародних інжинірингових 

компаній належать такі: а) горизонтальне – управління окремими проектами, 

для реалізації яких залучають людські й інші ресурси різних підрозділів 

компанії; б) вертикальне – управління функціональними і лінійними 
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структурними підрозділами; в) матричне управління – як побудова фірми у 

двох організаційних напрямках (вертикальний і горизонтальний); г) змішана 

(гібридна) структура управління, де одночасно з акцентом на певний 

географічний регіон функції налаштовані на структурні зв'язки 

територіального типу; д) регіональна структура управління БНК, що часто 

супроводжується еволюцією організаційних структур, викликаних 

географічною експансією в різні країни; ж) глобально-орієнтована 

регіональна структура,  що спирається на дивізіональну структуру; 

з) функціональна структура, що базується на бізнес-процесах і дає 

можливість реалізовувати стратегічні завдання компанії зі створенням 

додаткової вартості на кожному етапі діяльності (т. зв. підхід «value chain»).  

7. Значного розвитку набув фінансовий інжиніринг, що полягає в 

наданні замовникам консультацій із проблем фінансування в комплексі, 

зокрема з питань кредитів, гарантій, страхування, податків, зборів тощо. Це 

привело до розширення зв'язків інжинірингових фірм із банками, які в 

багатьох випадках стають фінансовими партнерами. Серед інших факторів 

конкурентоспроможності можна назвати технічний і якісний рівень 

пропонованих інжинірингових послуг, рівень розвитку маркетингу, наявність 

досвіду в цій сфері. 

8. Збільшення складності сучасних технологій привело до зростання 

інвестицій у величезні наукові та технологічні розробки в галузі інжинірингу 

для забезпечення комплексного проектування систем, а також інноваційних 

виробничих й інтеграційних послуг. Поява «розумних» технологій, таких як 

«розумні» будинки, «розумні» електронні пристрої й автомобільні мережеві 

системи, є одним із факторів, що, як очікується, створять можливості для 

подальшого зростання на глобальному ринку інжинірингових послуг 

упродовж прогнозованого періоду. 

9. Аутсорсинг інжинірингових послуг є однією з перспективних 

тенденцій розвитку інжинірингу при здійсненні технологічних інновацій у 

різних видах економічної діяльності. Перевага вибору аутсорсигу  

інжинірингових  послуг полягає в мінімізації ризиків і витрат, які міжнародна 
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компанія несе при виході на зовнішні ринки, коли певні етапи виробництва 

або послуг передаються компанії, що може це зробити дешевше або швидше. 

Основний недолік фрагментації виробництва – низький рівень контролю 

обраних посередників у цільовій країні. У цьому випадку інжинірингова 

фірма має враховувати додаткові важелі впливу на своїх співвиконавців і 

посередників з метою дотримання прийнятих норм і стандартів та сприяти 

просуванню послуг або продукції інжинірингової фірми на місцевий ринок. 

10. Сучасна транснаціоналізація інжинірингових компаній не є простим 

виробничим ланцюгом, за якого компанія створює на території іншої країни 

філію або представництво, залучає співробітників, постачальників і 

споживачів, виграючи на зниженні транзакційних витрат в умовах єдиного 

технологічного процесу. Транснаціоналізація інжинірингових компаній у 

наш час є створенням інноваційних технологічних кластерів, коли набутий 

досвід управління переноситься в нові умови функціонування. 

11. У міжнародних договорах щодо інжинірингових послуг застосовують 

три основні методи ціноутворення: а) ресурсний – метод погодинної оплати на 

базі ставок заробітної плати інженерів-консультантів; б) факт + Фі – метод 

оплати фактичних витрат плюс фіксована винагорода; в) відсотковий – 

встановлення розмірів оплати у відсотках від вартості будівництва.  

12. Інжинірингова компанія може зіштовхнутися з такими видами 

ризиків при здійсненні міжнародної діяльності, як: а) зниження попиту або 

цін на інжинірингові послуги на світових ринках; б) політичні ризики; 

в) асиметрія інформації  щодо основних конкурентів; г) комерційнi ризики, 

проявленi недобросовісністю або неспроможністю покупця; д) ризики 

виробництва, пов'язанi зі складнощами організації виробництва; 

е) технологічні; є) фінансові ризики. Форма ризиків втрат інжинірингових 

фірм відображається у трьох складових: абсолютній (матеріальні, вартісні), 

відносній (часові, спеціальні) і проміжній (інтелектуальні, інформаційні). 

Стратегії управління ризиками можна розділити на такі чотири категорії: 

а) уникнення ризику, б) зниження ризику, в) передавання ризику, 

г) прийняття ризику. 
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13. Управління ризиками в інжиніринговій діяльності є важливою 

складовою процесів економічної активності міжнародних корпорацій. 

Концепція політики мінімізації ризиків ділить її на три послідовні етапи, а 

саме: 1) оцінка ризику, що припускає прогнозування ймовірності та наслідків 

ризиків; 2) управління ризиком, що полягає у виборі та  реалізації стратегій 

управління ризиками; 3) повторний аналіз ризиків, або оцінка ефективності 

ухвалених рішень. Стратегія управління ризиками має на меті мінімізацію  

впливу невизначеності на результати інжинірингової діяльності завдяки: 

а) уникненню альтернативних витрат; б) ухилянню від прямих витрат; 

в) запровадженню  запобіжних заходів, що зіставні з ризиками. 

Найвагомішими альтернативними стратегіями управління ризиками в 

діяльності міжнародних інжинірингових компаній є: а) залучення підрядника 

(прийняти ризик); б) залучення підрядника, зберігаючи контроль над бізнес-

процесами (пом'якшити ризик); в) надання послуги самостійно (уникнути 

ризику, пов'язаного із залученням підрядників). 

Основні результати досліджень, що проведені в цьому розділі, 

опубліковані в таких роботах автора [39, 40, 41, 43, 44, 46, 204]. 
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Розділ 3. ДИВЕРСИФIКАЦIЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

КОМПАНIЙ НА МIЖНАРОДНОМУ РИНКУ IНЖИНIРИНГОВИХ 

ПОСЛУГ 

 

3.1. Особливості становлення і переваги розвитку українського ринку 

інжинірингових послуг 

 

З огляду на те, що в межах ринку інжинірингу функціонують як 

технічні дослідження, так і практичні послуги, пов'язані з підготовкою 

виробничого процесу, а також загальне технічне сприяння, що забезпечує 

оптимальний процес виробництва на об'єктах, зокрема і консультації та 

авторський нагляд за обладнанням та будівлями, консультації економічного і 

фінансового характеру тощо, зазначений ринок має свій обсяг послуг, що 

активно розвивається, який особливо актуальний для України.  

Нині в Україні відбувається активний переділ усіх економічних і 

соціальних процесів, в основі базису економіки країни лежить багатогалузева 

промисловість, сільське господарство і сфера послуг. Хаотичне 

реформування відносин у сфері інновацій, активні кроки щодо вибору 

векторів зовнішньоекономічних інтеграцій та взаємодії з європейськими 

країнами, оновлювані відносини з міжнародними регулюючими структурами 

тощо залишають свій відбиток на всіх функціонуючих ринках послуг в 

Україні, і ринок інжинірингових послуг не є винятком [186]. Саме це робить 

тему дослідження, метою якої є аналіз ринку України крізь призму 

міжнародних ринків інжинірингових послуг, особливо актуальною.  

У Податковому кодексі України  (ст. 14.1.85) подано визначення 

поняття «інжиніринг» – це надання послуг (виконання робіт) зі складання 

технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і 

техніко-економічних обстежень, виконання передпроектних, проектних, 

інженерно-пошукових, інженерно-розвідувальних робіт (послуг) з 

будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та 

конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання 
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консультацій й авторського нагляду під час монтажних і 

пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій економічного, 

фінансового або іншого характеру у складі таких послуг [67].  

У наш час ринок інжинірингових послуг є вагомою складовою будь-якої 

розвиненої економіки, при цьому державні замовлення – невід'ємна частина 

портфелів усіх великих інжинірингових компаній. Як було зазначено в 

попередніх розділах, за даними Міжнародної асоціації інженерів-консультантів 

(FIDIC) і за оцінками NASSCOM і Booz & Co. обсяг ринку інжинірингових 

послуг мав перевищити трильйон доларів США до 2020 р.  [81]. Ряд 

дослідників виокремлюють у розвитку ринку інновацій та інвестицій у сфері 

інжинірингових послуг України три етапи. Розглянемо етапи розвитку 

інновацій та інвестицій у сфері інжинірингових послуг, що показані  на рис. 3.1. 

Оскільки ринок інжинірингових послуг тісно пов'язаний із ринком 

промислового виробництва та будівництва, то й етапи розвитку можуть бути 

дуже схожими.  

 
 

Рис. 3.1. Етапи розвитку інновацій та інвестицій у сфері 

інжинірингових послуг України  

Джерело: Складено автором на основі [81].  

Перший етап характеризується відсутністю інвестицій, а також втратою 

зв'язку між технічними фахівцями – носіями інжинірингової інформації з 

бізнес-процесами. Другий етап можна характеризувати як початковий етап 
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інвестиційної активності, що має циклічний характер, а також недостатній 

рівень інвестиційної активності в межах України. Третій етап можна вважати 

етапом активного попиту на комплексні інжинірингові послуги на 

промисловому ринку як у межах України, так і за її межами. 

Розглянемо також тенденції ринку інжинірингових послуг розвинених 

країн порівняно з ринком інжинірингових послуг України. У межах 

розвинених країн можна виокремити такі тенденції: 

 Прагнення до зовнішньоекономічної експансії великих міжнародних 

компаній, що використовують надання технічних послуг як один із засобів 

проникнення в економіку інших країн. 

 Конкуренція, що посилюється на міжнародному ринку, змушує 

інжинірингові фірми шукати нові напрямки. 

 Зростає практика фрагментації за допомогою низьковитратних 

інжинірингових центрів, насамперед у країнах, що розвиваються. 

 Інжинірингові фірми стають ще більшими і глобальними за 

характером своєї діяльності, триває процес злиттів і поглинань. 

 Виокремлюється певна тенденція щодо диверсифікації діяльності за 

межі традиційних інжинірингових послуг. 

У своїй роботі О. Кравченко стверджує, що зараз Україна перебуває на 

другому етапі розвитку становлення ринку інжинірингових послуг. Деякі 

галузі, такі як енергетична, цивільне будівництво тощо вже частково 

переміщуються на третій етап, проте і в цих галузях нині спостерігається 

істотне зменшення інвестицій. Відсутність розвитку промислового 

інжинірингу, що властиве розвиненим країнам, дедалі більше створює умови 

для пошуку інжиніринговими компаніями іноземних контрагентів [53]. Для 

того, щоб підтвердити або спростувати зазначене твердження, проведемо 

аналіз ринку інжинірингових послуг в Україні. 

До 2011 р. статистичні збірники Державної служби статистики України 

позиціонували діяльність у сферах інжинірингу як послуги у складі категорії 

«Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 
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підприємцям», у межах якої була категорія – «Діяльність у сферах 

інжинірингу, геології та геодезії».  

Із 2013 р. категорія «Операції з нерухомим майном» стала 

самостійною, також почали виділяти категорію «Професійна, наукова і 

технічна діяльність», що містить підкатегорію «Діяльність у сферах права, 

бухгалтерського обліку, архітектури й інжинірингу, технічні випробування та 

дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з 

питань управління», саме тому статистика із 2012 р. є дещо уточненою щодо 

розглянутої категорії.  

У табл. 3.1 подано обсяг реалізованих послуг за напрямом 

«інжиніринг» в Україні.  

Таблиця 3.1  

Обсяг реалізованих послуг за напрямом «інжиніринг» різними 

споживачами в Україні у 2009–2019 рр.  

 

Показник / 

рік 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Темпи зростання, 

2010 р. до 2009 р. 

Темпи зростання, 

2011 р. до 2010 р. 

Абс.,  

тис. грн 

Віднос., 

% 

Абс., 

тис. грн 

Віднос., 

% 

Обсяг реалізованих послуг, тис. грн 

Діяльність у 

сферах 

інжинірингу, 

геології та 

геодезії (із 

2013 р. 

«Діяльність у 

сферах права, 

бух. обліку, 

архітектури 

та інжині-

рингу, 

технічні 

випробування 

i дослідження 

тощо») 

8129590,8 9463659,2 10991826,9 1334068,4 16,4 1528167,7 16,1 

2012 2013 2014 Темпи зростання, 

2013 р. до 2012 р. 

Темпи зростання, 

2014 р. до 2013 р. 

11411939,2 22611357,7 19021572,5 11199418,5 98,1 3589785,2 -15,9 

2015 2016 2017 Темпи зростання, 

2016 р. до 2015 р. 

Темпи зростання, 

2017 р. до 2016 р. 

17469491,9 23506009 29756935,6 6036517,1 34,5 6250926,6 26,6 

2019 Темпи зростання, 

2019 р. до 2017 р. 

Темпи зростання, 

2019 р. до 2009 р. 

Темпи зростання, 

2019 р. до 2013 р. 

38394350,7 8637415,1 29 30264759,9 372,2 15782993 69,8 

Джерело: Складено автором за даними [21]. 
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Як видно з аналізу в табл. 3.1 за останні 10 років, практично протягом 

усього періоду, у досліджуваній сфері можна простежити позитивні тенденції 

зростання. Виняток становить лише період із 2013 по 2014 рр. Це, 

найімовірніше, пов'язане з політичною кризою в Україні, викликаною у 

листопаді 2013 р. рішенням українського уряду колишнього президента 

В. Януковича припинити процес підписання Угоди про асоціацію з 

Євросоюзом, а також із розпочатою агресією Росії на Сході України. Отже, 

ґрунтуючись на статистиці з табл. 3.1, можемо побудувати динаміку обсягу 

реалізованих послуг в Україні у 2009–2018 рр. (див. рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Динаміка обсягу реалізованих послуг підприємствами сфери 

«інжинірингу» різним споживачам в Україні у 2009–2019 рр.  

Джерело: Складено автором за даними [21]. 

Істотний вплив на проблеми в досліджуваній сфері здійснила 

економічна криза, яка з кінця 2013 р. почала посилюватися спочатку через 

політичну ситуацію, а потім уже через військові дії на Сході України, 

захоплюючи все нові і нові галузі промисловості й економіки, сфери 

банківської діяльності і послуг.  

Ринок інжинірингу не став винятком. Отже, у період із 2013 по 2014 р. 

обсяг реалізованих послуг досліджуваної сфери скоротився на 3,59 млрд грн 
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у 2014 р., що менше показників 2013 р. на 15,9 %. Водночас в інші роки 

показники мають стабільні тенденції зростання. Загалом, обсяг реалізованих 

послуг сфери інжинірингу у 2018 р. збільшився на 372,2 % порівняно і з 2009 

р., і на 69,8 % порівняно із 2013 р. Дані Державної служби статистики подано 

в межах показників за квартали на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3.  Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг 

різним споживачам в Україні у 2017–2019 рр.  

Джерело: Складено автором за даними  [21]. 

 

Згідно з Державною службою статистики, обсяг реалізованих послуг 

підприємствами сфери послуг різним споживачам в Україні в четвертому 

кварталі 2018 р. становив 216,53 млрд грн. Зазначений показник із четвертого 

кварталу 2017 р. значно зріс із 181,76 млрд грн.  

Послуги у сферах інжинірингу й архітектури, технічних випробувань і 

досліджень, діяльності головних управлінь (хед-офісів), консультування з 

питань управління в четвертому кварталі 2018 р. досягли 10,95 млрд грн, що 

перевищує показник першого кварталу 2017 р. – 9,34 млрд грн. 

На рис. 3.4 відображено частку послуг у сферах права, бухгалтерського 

обліку, архітектури й інжинірингу, технічних випробувань і досліджень, 
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діяльності головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань 

управління в четвертому кварталі 2018 р. в загальному обсязі реалізованих 

послуг підприємствами сфери послуг різним споживачам в Україні.  

 

10940942,1; 5%

205585683,6; 95%

4 кв. 2018 р.

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування 

та дослідження, діяльність головних управлінь (хед -офісів), консультування з питань управління, тис. 

грн

Інше

 

Рис. 3.4.  Частка інжинірингових послуг у четвертому кварталі 

2018 р. в Україні 

Джерело: Складено автором за даними  [21]. 

 

Як видно з рис. 3.4, частка досліджуваних послуг у загальному обсязі, 

реалізованих підприємствами сфери інжинірингу різним споживачам в 

Україні в четвертому кварталі 2018 р., становить 5 %, що свідчить про 

невеликий обсяг ринку.  

Крім того, до цього моменту на офіційному порталі державної 

статистики не вели облік інжинірингу, як окремого сектору послуг, і 

статистика ураховувала інжиніринг як послуги у сферах права, 

бухгалтерського обліку, архітектури й інжинірингу, технічних випробувань і 

досліджень, діяльності головних управлінь (хед-офісів), що свідчить про те, 

що реальна частка інжинірингових послуг у країні може бути значно 

меншою.  

Такий само відсоток показує схожий період 2017 р. (5 %, див. рис. 3.5).  
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Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування 

та дослідження, діяльність головних управлінь (хед -офісів), консультування з питань управління, тис. 
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Рис. 3.5.  Частка інжинірингових послуг у четвертому кварталі 2017 р. 

в Україні 

Джерело: Складено автором за даними  [21]. 

  

Загалом обсяг ринку послуг у сферах права, бухгалтерського обліку, 

архітектури й інжинірингу, технічних випробувань і досліджень, діяльності 

головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань управління в 

Україні у 2018 р. становив 47,74 млрд грн. При курсі, коли 1 українська 

гривня дорівнює 0,039 долара США (1 грн (UAH) дорівнює 0,039805 дол США 

(USD) на 21 серпня 2019 р.), що становить близько 1,881 млрд дол США.  

Отже, можна зробити висновок, що існують деякі етапи розвитку ринку 

інжинірингу, як із тенденціями зростання, так і з уповільненнями та 

стагнаціями, що залежать від зовнішніх чинників впливу і внутрішніх 

факторів у країні. Ґрунтуючись на даних дослідників у наведеній літературі і 

на отриманій статистиці, можна зробити висновок, що ринок інжинірингових 

послуг у межах України перебуває на другому етапі розвитку. У межах 

аналізу статистичних даних зазначено, що ринок інжинірингу України має 

слабкий, але більш-менш стабільний розвиток. Водночас період політичних й 

економічний проблем, пов'язаних із подіями 2014 р., негативно позначився на 
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обсязі ринку інжинірингу України, фактично за аналогією з подіями 2004 р., 

коли також була політична криза. Зазначений вплив все ще дається взнаки і 

дотепер. Негативним фактором на шляху розвитку інжинірингу в Україні 

стала також і загальносвітова криза 2020 р., пов'язана з пандемією COVID-19.  

Загалом успіх інжинірингових корпорацій спирається у значній мірі на 

визнання їхніх послуг споживачами різних країн, коли у країнах, що 

розвиваються, або навіть у досить закритих країнах, чи у країнах із високим 

рівнем авторитаризму послуги інжинірингових корпорацій користуються 

значним попитом. В Україні, наприклад, найдоцільніше застосовувати 

стратегію фрагментації, коли частину виробництва і послуг передають 

місцевим компаніям під парасолькою інжинірингових компаній з 

урахуванням їхньої якісності послуг і сучасних технологій, ураховуючи 

конкурентну вартість на місцевому ринку. Крім того, величезні прибутки 

інжинірингових компаній дозволяють їм вкладати більші кошти в рекламу, 

що, зі свого боку, підсилює фрагментацію виробництва. Нині, наприклад, 

навіть у найвіддаленіших місцях можна зустріти рекламу тих самих 

компаній, вивіски і продукція яких зустрічаються у Великій Британії, США, 

Індії та в десятках інших країн: «Сіменс», «Катерпіллар», «Соні», 

«Панасонік» та ін. Отже, реклама, посилено просуваючи бізнес-інжиніринг, є 

однією з рушійних сил фрагментації.  

Механізм глобалізації інжинірингу може бути різним. У багатьох 

випадках глобалізація набуває форми експансії якоїсь національної культури, 

прийнятої у всьому світі, що користується успіхом, тому що асоціюється з 

певною країною, або має високий престиж. С. Дуглас i Й. Вiнд у своїй роботі 

наводять приклад, що «це яскраво виявляється в основі високої якості 

продукції та послуг (комп'ютери «IBM», копіювальна техніка фірми 

«Ксерокс», німецьке обладнання тощо)» [150]. У випадку з інжиніринговими 

послугами в Україні, діяльність, зокрема, дуже залежить від репутації і 

якості, і чим більша інжинірингова компанія, тим більше шансів її 

міжнародної експансії в Україну і делегування своїх активів компаніям в 
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Україні у вигляді франшиз. Це ще раз підкреслює, що в низці випадків саме 

глобалізація може бути однією з рушійних сил фрагментації.  

У 1990-ті рр. з оновленням ринку почалося активне проникнення 

західних фірм на ринок країн СНД. Однак уже тепер в Україні відзначається 

посилення активності місцевих інжинірингових компаній. В Україні, 

наприклад, ця пропорція стала зворотною, зважаючи на багато факторів, 

тому на початку 1990-х рр., захопивши ринок, західні компанії поступово 

почали продавати свої активи або передавати частину своїх виробництв 

місцевим компаніям. 

У більшості випадків міжнародні компанії мають явну перевагу перед 

невеликими інжиніринговими фірмами на ринку України, з урахуванням 

їхнього багаторічного накопиченого досвіду, матеріальної бази і 

взаємозамінних міжнародних ресурсів. Однак з урахуванням багатьох 

факторів, таких як франчайзинг, фрагментація виробництва, диверсифікація 

бізнесу інжинірингу тощо, ця ситуація останнім часом кардинально 

змінюється, коли невеликі фірми України створюють конкуренцію 

найбільшим інжиніринговим компаніям, зважаючи на глибші знання 

української специфіки, демократичніші та більш гнучкі ціни послуг і вже 

накопичений, хоч ще і невеликий, міжнародний досвід. 

Отже, реклама, участь інжинірингових компаній у розвитку 

українського ринку інжинірингу, інтернет й електронні засоби комунікації, 

як і стандартизація та адаптація до міжнародних стандартів, матиме 

позитивний вплив на розвиток ринку інжинірингу в Україні й українську 

економіку загалом. Проте конкуренція українських інжинірингових компаній 

з інжиніринговими БНК на зазначеному етапі може зашкодити розвитку 

ринку інжинірингу в Україні, оскільки можливий негативний вплив на 

розвиток українських інжинірингових компаній у конкурентній боротьбі. 

Для того, щоб українським інжиніринговим компаніям досягти 

повноцінної інтеграції в міжнародні ланцюги, необхідно, насамперед, 

привести у відповідність європейським стандартам якості як самі послуги і 
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продукцію, так і технологічні процеси. Як альтернативу для інжинірингових 

компаній, Україні, поряд із підтримкою на державному рівні, необхідно 

вживати низку заходів для залучення іноземного і розвитку вітчизняного 

виробництва на основі накопиченого досвіду інтеграції в міжнародний 

ринок. Прикладом таких альтернатив може бути: 

 створення промислових кластерів із податковими преференціями 

(аналогів особливих економічних зон, що були створені в ОАЕ [12] й інших 

країнах для залучення великих іноземних інвесторів), які фактично є 

вільними податковими зонами; 

 формування сприятливого бізнес-клімату для решорингу, зокрема і 

для юридичного захисту інвесторів; 

 спрощене відкриття виробництва іноземних виробників в Україні, 

передбачаючи такі преференції, як сприяння в увезенні основних засобів, 

отримання дозвільних документів, податкові пільги; 

 створення пільгових умов оподаткування для виробників в Україні; 

 підтримка українських інжинірингових фірм, зокрема і захист 

національного виробництва;  

 додаткові мотиваційні політики для підприємств із закупівлі послуг 

українських компаній: за рахунок податкових пільг, преференцій інвесторам 

при створенні об'єктів інвестицій; 

 упровадження державної програми кредитування та грантів на 

розвиток українського інжинірингу; 

 підтримка експорту сучасних українських інжинірингових розробок, 

нових технологій та інженерних ідей (аналог програми «Гермес» у 

Німеччині) [181]; 

 кооперація українських інжинірингових фірм у процесі реалізації 

закордонних проектів;  

 фінансування програми щодо співпраці ВНЗ з великими 

виробниками для практичного навчання студентів, ураховуючи гостру 
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нестачу кваліфікованого персоналу та незважаючи на гарну технічну освіту в 

Україні; 

 завершення процесу приведення виробничих норм і стандартів в 

Україні до вимог ЄС. 

Таким чином, за цілеспрямованого сприяння держави (фіскальна 

політика), а також за активної кооперації всіх учасників ринку, зокрема і 

виробництва, науки i фінансів, це має стати мотивуючим фактором для 

іноземних інвесторів розміщувати своє виробництво в Україні. Наявність 

висококваліфікованого персоналу і передові технології інжинірингових 

послуг мають гарні перспективи для створення передової виробничої 

екосистеми в Україні. Водночас слід ураховувати: існує велика пересторога, 

що європейські компанії при вході на український ринок складуть 

конкуренцію українським компаніям, з урахуванням своїх потужних 

фінансових інститутів і світового досвіду. Однак замість цього українські 

інжинірингові компанії отримають незрівнянно більше – ринок ЄС для 

підприємств України. 

Дуже важливо відзначити аспект співпраці й асоціації України і ЄС на 

зазначеному етапі. Нині Україна є перспективним і пріоритетним партнером 

для Європейського Союзу, ЄС, зі свого боку, надає допомогу Україні, щоб 

забезпечити стабільний, процвітаючий і демократичний розвиток та 

майбутнє громадян, підтримку незалежності України, її територіальної 

цілісності і суверенітету. Незважаючи на протистояння Росії в реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (УА) [258], згідно зі звітом 2019 р., 

Євросоюз зберіг свої позиції головного експортного ринку України.  

Українські інжинірингові компанії активно взаємодіють з 

європейськими компаніями з багатьох напрямків інжинірингу. Загальним 

конкурентним місцем є розвиток на українському ринку сучасних 

енергозберігаючих/енергоефективних технологій. В умовах періодичних 

газових суперечок із РФ це є актуальним напрямком для української 

економіки, оскільки, споживаючи щорічно близько 18 млн м3 природного 
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газу для опалення житлових будинків, частину із цього обсягу Україна 

втрачає через низьку якість опалювальних систем, відповідних за рівнем 

радянській епосі. Крім того, нині в Україні активно розвивається тема 

решорингу, тобто міграції виробництва. Ведеться дуже багато розмов про 

створення української продукції і послуг, українських брендів, а також 

сплату податків в Україні, але в більшості випадків підприємства 

обмежуються лише виконанням крупновузлових збірок з імпортних 

компонентів. 

Слід звернути увагу, що частка досліджуваних послуг інжинірингу в 

загальному обсязі реалізованих підприємствами України у сфері 

інжинірингових послуг (українськими та іноземними) різним споживачам в 

Україні становить близько 5 %. Надзвичайно активно розвивається 

інжиніринг у галузі транспортного будівництва. У січні 2019 р. відбулася 

презентація перспектив розвитку проекту «Високошвидкісний транспорт 

Hyperloop на короткостроковий період в Україні» та науково-технологічного 

дослідження НАН України щодо впровадження технології гіперлуп в Україні 

«Перспективи розвитку транспорту п'ятого покоління в Україні». За оцінками 

вчених, гіперлуп може не тільки стати новітнім самостійним видом 

транспорту, а й спонукати розвиток супутніх галузей  [91]. 

Миколаївська компанія «Вік технології» перемогла в аукціоні з 

будівництва дюкера через Південний Буг у мікрорайоні Варварівка за 

73,8 млн грн. Компанія займається діяльністю у сфері архітектури, 

інжинірингу, геології та геодезії, надає послуги технічного консультування в 

зазначених сферах, здійснює будівництво житлових і нежитлових будівель, 

будує трубопроводи [24].  

Також зараз активно ведеться будівництво магістральних доріг під 

керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

Натепер ЄБРР пропонує Україні комплексний пакет підтримки для сприяння 

її стабілізації і консолідації реформ. ЄБРР є найбільшим міжнародним 

фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності у країні в 1993 р. 
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фінансова інституція прийняла на себе великі зобов'язання в розмірі майже 

13,6 млн євро в межах 433 проектів  [253].  Крім цього, ЄБРР приділяє 

особливу увагу підвищенню енергоефективності й безпеки, розкриттю 

сільськогосподарського та промислового потенціалу України, забезпеченню 

якісної інфраструктури і зміцненню фінансового сектору.  

Будівельна сфера натепер залишається однією з великих 

індустріальних галузей України. До основних напрямів зазначеної галузі 

входить створення нових виробничих фондів і їхнє розширення, 

реконструкція вже діючих основних виробничих фондів і створення 

невиробничих фондів. Підвищення доступності високоякісних будівельних 

матеріалів для будівельної галузі України забезпечено розширенням групи 

Unigran за підтримки ЄБРР. Unigran, провідний виробник гранітних 

заповнювачів, супутніх будівельних матеріалів і послуг у країні, отримає 

кредит ЄБРР у розмірі до 8,7 млн євро на придбання нового транспортного 

парку, зокрема вагонів і вантажних автомобілів [19]. Водночас буде 

реалізована програма модернізації енергетики. Програма модернізації 

енергетики Unigran, як очікувалося, мала привести до щорічної економії 

енергії до 30 % і скорочення викидів CO2 на 8130 т до 2020 р. Попит на 

гранітні наповнювачі в будівельному секторі України, за прогнозами, значно 

зросте в найближчі 5–7 років. Це буде залежати від запланованих 

будівельних робіт у комунальній інфраструктурі та секторі житлового 

будівництва [263].  

Роблячи попередні й узагальнені висновки щодо умовних переваг 

ринку торгівлі інжиніринговими послугами в Україні, можна виділити низку 

факторів. Як в Україні, так і в міжнародному бізнесі відбувається швидкий 

розвиток міжнародної торгівлі інженерно-консультативними послугами. У 

зв'язку із цим особливої актуальності набувають завдання створення і 

забезпечення конкурентних переваг інжинірингових компаній, що 

здійснюють свою діяльність в Україні, а також використання цих переваг з 
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метою формування стратегій для виходу на міжнародний ринок. Одними з 

основних із вищезазначених конкурентних переваг можна вважати такі: 

– Цінова конкуренція. 

– Конкуренція у сфері оплати праці кадрового базису.  

 – Орієнтація на експорт й інновації. 

– Міжгалузева співпраця. 

– Обмін досвідом та ноу-хау (як доповнення).  

На рис. 3.6 відображено модель порівняльних переваг України у сфері 

торгівлі інжиніринговими послугами.  

 

Рис. 3.6. Модель порівняльних переваг України в сфері торгівлі 

інжиніринговими послугами 

Джерело: Складено автором на основі [47]. 

Нині український ринок інжинірингових послуг усе ще схожий на 

якийсь проектний інститут, що зберігся з радянських часів, створений в 

останнє десятиліття інжиніринговими фірмами. Хоча проектні інститути 

переживають зараз певне відродження, усе ж їхній потенціал формують 

досвідчені фахівці передпенсійного віку і молодь після випуску із закладів 

вищої освіти. Відсутність досвідчених фахівців середнього віку є істотним 

чинником, що стримує розвиток організацій у сфері інжинірингу. 

Спеціалізовані інжинірингові фірми більш пристосовані для виробництва 

послуг досліджуваного типу. Це найбільші компанії, що нижче представлені 

в межах аналізу ринку інжинірингових послуг: «Concord Сoke Еngineering», 

«Фінансово-промислова група «АЛЬТКОМ», «С-інжиніринг», Державне 
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підприємство «Український науково-технічний центр металургійної 

промисловості «Енергосталь», «Гіпрококс» та ін. 

Розглянемо найбільші інжинірингові компанії України. 

Concord Coke Engineering – інженерно-будівельний холдинг, один зі 

світових лідерів у галузі інжинірингу, поставок, будівництва, ремонту та 

консалтингу для коксохімічної промисловості. Основними напрямами 

діяльності компанії є: виконання комплексних робіт із будівництва та 

реконструкції об'єктів коксохімічного виробництва; реалізація EPC-

контрактів; виконання функцій генпідрядника. До послуг, що надаються 

групою компаній, входять: спеціальні види робіт у галузі будівництва, 

реконструкції та модернізації коксохімічних, енергетичних і металургійних 

підприємств, зокрема і розробка креслень КМД (креслення сталевих колон, 

балок й інших елементів будівельних конструкцій, необхідних для їхнього 

виготовлення і монтажу); виконання робіт із будівництва об'єктів 

коксохімічної промисловості «під ключ»; виконання робіт із реконструкції та 

технічного переобладнання підприємств коксохімічної промисловості, а 

також оптимізація використовуваних ними технологічних процесів; 

виконання робіт із ремонту і відновлення діючих об'єктів коксохімічної 

промисловості з використанням часткової перекладки коксових печей і 

застосування інноваційних технологій; послуги з організації й управління 

будівництвом; розробка КМ; послуги із проектування та монтажу ліній 

технологічного обладнання; реалізація конструкцій, устаткування та 

матеріалів для коксохімічної промисловості; техпідтримка та консалтингові 

послуги [32]. 

«Фінансово-промислова група «Альтком» є взаємозв'язаною мережею 

підприємств, що виконують весь спектр робіт від видобутку, виготовлення і 

переробки сировини та матеріалів до закінчених етапів із досліджень, 

проектування, будівництва об'єктів енергетики, промисловості і цивільного 

будівництва, а також будівництва автомобільних доріг будь-якої категорії 

складності. Завдяки передовому досвіду й інноваційним підходам, компанія 
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стала загальновизнаним лідером у зазначених сферах діяльності. Група 

представлена у 12 областях України. Крім того, натепер ФПГ «Альтком» має 

в наявності найбільший високотехнологічний парк автомобільної, 

будівельної і дорожньо-будівельної техніки в Донецькому регіоні. У своїй 

діяльності  підприємства ФПГ «Альтком» використовують сучасні 

технології, новітнє обладнання й екологічно чисті матеріали, що 

відповідають найсучаснішим вимогам і стандартам. Керівництво компанії 

приділяє постійну увагу розробці й упровадженню передових технологічних 

рішень, здійснює реконструкцію і модернізацію існуючого виробництва із 

застосуванням останніх науково-технічних досягнень, щорічно розширює 

спектр продукції, що випускається  [93].   

 «С-інжиніринг» – українська інжинірингова компанія, що входить до 

складу холдингу SE Group International, розробляє і впроваджує проекти «під 

ключ» за такими напрямами, як системи електропостачання, системи 

автоматизації, управління електроприводом, технічна безпека, 

телекомунікаційні системи, а також пропонує послуги інжинірингового 

аутсорсингу і сервісне обслуговування [77]. Отже, «С-інжиніринг» пропонує 

повний комплекс інжинірингових послуг, а саме:  передпроектні послуги, 

проектні послуги, програмне забезпечення, закупівлі, реалізація. У 2018 р. 

компанією було реалізовано понад 500 проектів. У 2017–2018 рр. компанія 

була визнана ДП «Сіменс-Україна» кращим виробником щитового 

обладнання, яке випускається за ліцензією Siemens. Крім того, у 2018 р.  

«С-інжиніринг» стала володаркою нагороди в номінації «Інженерне 

досягнення року» Національного морського рейтингу України за розробку й 

упровадження технології автоматичного управління завантаженням поточно-

транспортної лінії сипучих матеріалів SENUMAC. У цьому ж році компанія 

стала експортером електророзподільного обладнання в ЄС. 

Державне підприємство Український науково-технічний центр 

металургійної промисловості Енергосталь (ДП «УкрНТЦ «Енергосталь») – 

інжиніринговий комплекс у Харкові [23]. Центр організований у 2001 р. 
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злиттям харківських металургійних інститутів «Енергосталь», «УкрНДІМет» 

і «Гіпросталь». Інститути «УкрНДІМет» і «Гіпросталь», засновані в 1928 р., 

інститут «Енергосталь» – у 1967 р. Центр здійснює проектування та 

створення нових, реконструкцію і технічне переоснащення промислових 

підприємств та виробничих об'єктів гірничо-металургійного комплексу, 

машинобудування й інших галузей. За 85-річний період за типовими 

проектами Центру побудовано понад 50 металургійних, машинобудівних, 

трубних, вогнетривких підприємств і виробництв, зокрема всі феросплавні 

заводи СНД, тисячі промислових об'єктів в СНД й інших країнах. Учені, 

технологи, проектувальники і конструктори, що працювали тут, створили 

наукові й інженерні школи у сфері агломераційного, доменного, 

феросплавного, сталеплавильного, прокатного виробництв, обробки 

металопродукції, випарного охолодження металургійних агрегатів, 

енергозбереження, екології, утилізації відходів.  

ДП «Гіпрококс» – головна організація в галузі, що здійснює єдину 

технічну політику в коксохімічній промисловості України, розробляє 

концепцію її розвитку, виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські 

роботи і бере участь у реалізації державних програм у галузі розвитку 

коксохімічної промисловості України [22]. 

ENCE GmbH  (Швейцарія, має представництво в м. Києві) – холдинг, 

що здійснює діяльність у галузях нафтогазової, нафтохімічної, металургійної 

промисловостей, машинобудування й енергетики, спеціалізуючись на 

дослідженнях і пошуку нестандартних, ефективних й енергозберігаючих 

рішень [157]. 

«ІК Монтаж» Україна – інженерно-монтажна компанія, що здійснює 

розробку, узгодження й упровадження проектів нового будівництва та 

реконструкції будівель і споруд адміністративного, виробничого та 

побутового призначення з урахуванням сучасних норм енергозбереження. 

Компанія займається розробкою проектів газопостачання і теплопостачання, 

узгодженням, виконує монтаж і здачу в експлуатацію газопроводів 
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середнього та низького тиску, внутрішніх інженерних мереж, а також 

установку і налагодження твердопаливних котелень, займається 

виробництвом (елементний збір) котлів промислової групи, надає послуги з 

постачання компонентів автоматичного подання палива, здійснює авторський 

нагляд, гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування [31]. 

Великі компанії зі сфери інжинірингових послуг підходять дуже якісно 

до системи корпоративного управління, чітко організовуючи підсистему 

звітності управлінців (менеджерів) перед акціонерами, підсистему взаємин 

менеджерів і власників компанії, підсистему управління компанією, 

призначену для справедливого розподілу результатів діяльності, підсистему 

заходів і правил, що допомагають акціонерам «контролювати керівництво 

компанії і впливати на менеджмент». 

Незважаючи на те, що ТОВ «С-інжиніринг» не акціонерне товариство, 

компанія входить до складу холдингу SE Group International. Система 

корпоративного управління досліджуваного холдингу максимально прозора. 

У межах розвитку структури компаній холдингу управління компанією 

орієнтоване на організаційні зміни, спрямовані на оптимізацію виробничих 

процесів, зниження собівартості виробленого устаткування, задоволення 

зростаючих вимог ринку щодо менеджменту, реалізацію 

високотехнологічних проектів. У холдингу SE Group International є 

відокремлений R&D підрозділ, що займається тільки розробкою нових 

продуктів, відповідно до актуальних потреб на ринку інноваційних 

технологій та електроустаткування [241]. 

«С-інжиніринг» – компанія зі знаком якості. Вона сертифікована за 

такими стандартами: сертифікат ISO 9001:2015 «Система менеджменту 

якості»; сертифікат ISO 14001:2015 «Система менеджменту навколишнього 

середовища»; сертифікат ОНSАS 18001:2007 «Система менеджменту гігієни і 

охорони праці»; сертифікат ISO 50001:2011 «Система енергетичного 

менеджменту». Застосування цих стандартів зміцнило позиції компанії на 

зовнішньому і внутрішньому ринку інжинірингових послуг, зробивши якість 
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роботи компанії її візитівкою. Це підтверджує сертифікаційний аудит, 

проведений міжнародною організацією BUREAU VERITAS Certification. 

Одним із дієвих механізмів корпоративного управління також можна вважати 

корпоративну культуру організації, що надає інжинірингові послуги, яка на 

високому рівні перестала бути чимось незвичайним. Персонал є однією з 

головних цінностей компанії «С-інжиніринг».  

Також подібною розвиненою корпоративною культурою володіє ФПГ 

«Альтком». Компанія вітає та заохочує ініціативу і творчий підхід 

співробітників, що, безумовно, є одним із найважливіших критеріїв успіху в 

роботі із клієнтами. На підприємствах групи працюють близько 4,5 тис. осіб. 

За роки роботи компанія домоглася високого рівня професіоналізму 

співробітників, заохочуючи їх до самовдосконалення і творчого підходу в 

будь-яких питаннях [94]. 

Одне з основних завдань керівництва інжинірингової компанії – це 

формування корпоративних цінностей. Корпоративну культуру створюють 

не лише керівники, які прагнуть домогтися успіху компанії, але і  колектив. 

Вони мають встановлювати свої правила взаємовідносин у межах своєї 

команди і на рівні взаємодії із клієнтами. У разі відсутності належного 

корпоративного управління або низької корпоративної культури, за першої ж 

кризи така компанія зазнає краху або як мінімум потрапить у «круте піке». 

Компанії, що прагнуть міцно закріпитися на ринку інжинірингових послуг, 

стати лідерами, мати постійних клієнтів, мають будувати ефективну 

корпоративну культуру.  

Безперечно, високий рівень корпоративного управління і 

корпоративної культури – найважливіший показник успішності та прозорості 

компанії на ринку інжинірингових послуг. За статистикою, продуктивність 

щасливих співробітників більша на 31 % [51]. Проте якщо внутрішня мораль 

у колективі не налагоджена на належному рівні, то це позначається на всьому 

колективі, на клієнтах і на партнерах. Задоволеність споживачів 

безпосередньо залежить від задоволеності персоналу. 
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О. Кравченко у своїй праці стверджує, що «у зв'язку зі структурною 

перебудовою економіки України «інжиніринг» є нині найбільш 

«диверсифікованою» і «ризикованою» сферою діяльності, тому подальше 

підвищення кваліфікації персоналу і новаторський підхід стають 

найважливішими елементами стратегії інжинірингових фірм» [53]. 

Якщо говорити про інжинірингові послуги і пов'язаний із ними  

ІТ-інжиніринг, то за перше півріччя 2018 р., за даними НБУ, вони принесли 

вітчизняній економіці близько 1,5 млрд дол США експортної виручки. Це на 

29 % перевищило показники 2017 р. Водночас кількість зайнятих у галузі 

зросла на 30 тис. фахівців. Такі дані отримали від Національного банку 

України експерти Асоціації IT Engineering Ukraine й Офісу ефективного 

регулювання (BRDO) [2]. Слід підкреслити, що 1,5 млрд дол – це сума, 

отримана від експорту комп'ютерних послуг, пов'язаних з інжинірингом. 

Нині, маючи потужну технологічну експертизу, українські ІТ-компанії 

пропонують своїм іноземним клієнтам і низку консалтингових послуг, що 

підпадають під категорію «інші послуги» в системі підрахунку НБУ. З огляду 

на це загальні обсяги експортної виручки української ІТ-індустрії у сфері 

інжинірингу будуть значно більші [25]. 

Керівництво Львівського офісу з інжинірингу в GlobalLogic також 

відзначають позитивну динаміку на ринку. Загалом, за даними GlobalLogic, 

український ринок інжинірингових ІТ-послуг демонструє стабільно високі 

темпи зростання. За статистикою обсяг фінансування, що надходить в 

Україну від продажу IТ-сервісів за кордон, становить близько 3,5 млрд дол 

США. Проте ще є і внутрішній ринок, тому цифра у 3,5 млрд дол досить 

занижена, вважає віце-президент GlobalLogic, і передбачає, що зростання 

ринку може сягнути 20 %. Під час опитування, проведеного GlobalLogic, 

керівники найбільших інжинірингових ІТ-компаній, що працюють в Україні, 

відзначили, що в перспективі 3–5 років очікується зростання кількості 

українських розробників, а загальна динаміка розвитку галузі становитиме 

близько 20–40 %. Однак для досягнення таких показників державі і гравцям 
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ринку необхідне комплексне вирішення нагальних проблем, серед яких: 

спрощення працевлаштування іноземців, розвиток кадрового капіталу і системи 

освіти, скасування застарілих регуляторних бар'єрів, розвиток ІТ-екосистеми, і 

робота над створенням українських технологічних парків [89]. 

Незважаючи на політичні, економічні та соціальні проблеми країни 

останніх років, українські компанії сфери IT-інжинірингу, що надають 

повний комплекс інжинірингових послуг з розробки програмних продуктів, 

зараз досить успішно розвиваються. Крім цього, зазначена індустрія почала 

активно розвиватися за останні роки. У 2018 р. 184 тис. українських 

програмістів забезпечили експорт послуг у сфері IT-інжинірингу на 

4,5 млрд дол. За обсягом експорту індустрія посіла друге місце у країні [36].  

У недавньому звіті консалтингової фірми PwC зазначалося, що в період 

із 2011 по 2015 рр. частка річного економічного виробництва України в межах 

аутсорсингу у сфері інжинірингових послуг й IT-інжинірингу зросла з 0,6 до 

3,3 % [127]. За повідомленням каналу BBC галузь аутсорсингу IT-інжинірингу  

нині є третьою за величиною в експортному секторі країни, що йде за такими 

традиційними галузями як сільське господарство та гірничодобувна 

промисловість. За даними BBC такі БНК, як General Electric, Samsung, 

Boeing, Deutsche Bank, Canadian Tire, і навіть американські лікарні 

звертаються до українського досвіду у сфері IT. Тут спостерігається, 

насамперед, економія витрат на робочу силу. Середній український фахівець 

потребує заробітної плати на рівні близько 2 тис. дол у місяць, що зазвичай 

на 70 % менше, ніж у їхніх американських колег у сфері IT-інжинірингу.  

Водночас можна виокремити низку аспектів, які з упевненістю 

можна вважати причинами того, що Україна займає лідируючі позиції у 

галузі IT-інжинірингу. Це, насамперед, географічна близькість до Європи, 

культурна близькість (порівняно із країнами Азійсько-Тихоокеанського 

регіону), і також високий рівень технічної освіти порівняно з багатьма 

країнами Південно-Східної Азії. Крім цього, в Україні є величезна кількість 

фахівців, що працюють у секторі послуг ІТ-інжинірингу, а також в інших 
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суміжних спеціальностях. За даними PwC, протягом останніх чотирьох років 

кількість ІТ-фахівців в Україні збільшилася практично вдвічі, із трохи більше 

40 тис. до майже 92 тис. програмістів. З позиції досягнень, фахівці в Україні 

вже випереджають своїх конкурентів у регіоні, зокрема в Польщі й 

Угорщині, й аналітики PwC вважають, що кількість ІТ-фахівців має 

подвоїтися до 2020 р. [127]. 

Крім того, Марвін Ляо, партнер компанії «Intellias» у Сан-Франциско,  

звертає увагу на те, що напружені відносини з Росією й агресія Росії на Сході 

України має суттєвий вплив на сектор ІТ-інжинірингу України [190]. 

Повертання країни до західного ринку, до європейських й американських 

цінностей і технологій збільшило відсоток людей, що вивчають англійську 

мову, підвищило зусилля українських фахівців у межах видобутку 

природних й інших ресурсів. Ці й інші аспекти дозволили країні стати однією 

із 20 найбільших експортерів інжинірингових ІТ-послуг у світі. 

У межах аналізу розвитку українського ринку інжинірингових послуг 

розглянемо низку значущих організацій досліджуваної сфери в Україні. Як 

відомо, у березні 1968 р. представники 50 наукових і технічних асоціацій з 

усього світу зустрілися під егідою Організації Об'єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Парижі, щоб створити Всесвітню 

федерацію інженерних організацій (WFEO) [270]. WFEO є неурядовою 

організацією в межах об'єднання багатопрофільних інженерних асоціацій по 

всьому світу.  Дані WFEO надзвичайно корисні для вивчення ринків 

інжинірингових послуг у межах теми пропонованого дослідження. 

Національний член WFEO – організація, що представляє інженерів своїх 

країн у WFEO. Вона має включати національну професійну інженерну 

організацію чи союз (асоціацію) організацій у межах країни, що вважаються 

найбільш технічно компетентними інженерами відповідно до національних 

стандартів у цій країні. В Україні такою організацією вважають Спілку 

наукових та інженерних об'єднань України [259]. 
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Також існує Міжнародна асоціація інженерів-консультантів (FIDIC), 

що заснована в 1913 р. і спочатку займалася створенням міжнародної 

методологічної бази для діяльності інженерів-консультантів [168]. Нині 

основна діяльність асоціації – розробка типових умов контрактів для 

регулювання відносин учасників міжнародної інвестиційно-будівельної 

діяльності. Асоціація інженерів-консультантів України також є членом FIDIC 

[3]. Асоціація інженерів-консультантів України – повноважний представник 

FIDIC в Україні. Оскільки в одній країні може бути тільки одна національна 

асоціація – повний член FIDIC, AECU представляє українські компанії, що 

працюють як незалежні проектувальники і консультанти в галузі будівництва 

всіх видів будівель і споруд, а також дотримання вимог безпеки й екології, 

що діють на основі наукових знань і в галузі сучасних технологій. Діяльність 

асоціації спрямована на підвищення ефективності інвестиційних проектів, на 

безпеку об'єктів будівництва, на підвищення престижу професії інженера, на 

створення рівних умов для роботи на українському ринку для вітчизняних і 

зарубіжних інженерних консалтингових компаній, а також на підготовку 

українських інженерних консалтингових компаній для роботи на зарубіжних 

ринках, на створення індустрії інженерного консультування в Україні й 

інтеграцію у глобальну індустрію інженерного консультування. 

Проблемами розвитку інжинірингу, як самостійної, досконалої і 

перспективної галузі, в Україні займається Асоціація підприємств 

промислової автоматизації України (АППАУ), яку було створено у 2011 р. 

[4]. Асоціація представляє інтереси українських підприємств промислової 

автоматизації, в основі її діяльності лежать принципи співпраці і спільного 

врегулювання загальних проблем в Україні та налагодження стійкого й 

динамічного діалогу між усіма учасниками ринку. Найактивнішими її 

учасниками є такі компанії, як «АББ» Україна, Виробнича група «Техінсервіс», 

інженерно-виробниче підприємство «Тріада», компанія «Phoenix Contact GmbH 

& Co», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» – кафедра АТЕК, Національний 



172 
 

 

університет харчових технологій, Національний університет «Львівська 

політехніка» та ін. (повний перелік подано на сайті асоціації). 

Значно впливає на розвиток потенціалу промислового інжинірингу 

відсутність ефективної політики державного сприяння в експорті та 

неспроможність бізнесу самостійно налагодити в короткостроковій 

перспективі стабільний експорт своїх товарів і послуг. Саме це сформувало 

запит щодо вирішення питання з організації експорту об'єднаними зусиллями 

галузевих асоціацій, зокрема такої, як АППАУ. З огляду на те, що в Україні 

починають діяти програми ЄС Horizon 2020 [70] і COSME [88], асоціація 

АППАУ розпочала роботу із заявками на отримання грантів на проекти, що 

стосуються сфери високих технологій, а також міжнародної співпраці. Після 

ратифікації Угоди про державні закупівлі (WTO GPA) компанії отримали 

можливість подавати запити на тендери в ЄС, США, Канаду і Японію. Крім 

того, в Україні по лінії ЄС і США зараз проводиться багато тендерів у межах 

надання міжнародної допомоги, зокрема і в тих сферах, що потребують її в 

частині інжинірингу (енергоефективність, військові об'єкти). Переважна 

більшість урядових і неурядових організацій налаштовані на співпрацю з 

українськими експортерами та згодні допомогти у виході на іноземні ринки. 

Налаштованість на партнерські відносини демонструють посольства цілого 

ряду країн (європейські країни, країни Скандинавії, а також Індія, Іран й ін.), 

представництво ЄС, США, торгові палати, іноземні організації з розвитку 

регіонів [95]. 

Із 2016 р. зусиллями членів АППАУ було розроблено спеціальну 

програму EXPOREC (EXPort ORiented Engineering Company), реалізація якої 

дозволить полегшити і прискорити вхід або переорієнтацію українських 

експортерів-промисловців на нові географічні регіони і сегменти ринку. 

Зазначена програма передбачає надання аутсорсингу глибоко 

спеціалізованих для експорту послуг, вона підтверджує спеціалізацію саме на 

продуктах/ринках високих технологій у промисловості і надає можливість 

об'єднання учасників у програмі, що значно знижує вартість експортних 
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послуг. Головними перевагами цієї програми стають швидкість виходу на 

нові ринки за рахунок професійних послуг та знання ринків високих 

технологій, зниження експортних витрат на 20–50 % за рахунок 

використання спеціальної ефективності доступу до кращих проектів [164]. 

Підвищити експортну конкурентоспроможність українських 

промислових підприємств і забезпечити «шлях уперед» і швидкий розвиток 

має дозволити реалізація Експортної стратегії України. Серед пріоритетних 

секторів для розвитку експорту визначені сектор ІКТ (інформаційно-

комунікаційних технологій), як сукупність організацій, що займаються 

економічною діяльністю, пов'язаною з виробництвом, розповсюдженням та 

застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій, які передбачають 

розробку програмного забезпечення і проведення R&D-розробок (Research 

and Development), а також розробок у секторах інжинірингу i важкого 

машинобудування, якi на нинішньому етапі потребують значної підтримки із 

залучення інвестицій та інновацій. Розробки програмного забезпечення в 

інжиніринговому і машинобудівному секторах значно допомагають керувати 

масштабними проектами. У будівництві великих об'єктів, наприклад, де 

задіяні багато компаній, що беруть участь у проекті, інтернет-платформа ЄІП 

дозволяє всім компаніям працювати в єдиному просторі, обмінюватися 

проектною документацією, зберігати документи, перевіряти і затверджувати 

креслення, аж до того, що інженери технічного нагляду контролюють на 

будмайданчику виконані роботи із планшетами, і щойно інформація 

потрапляє в мережу Wi-Fi, то моментально переноситься у хмару, вказуючи 

при цьому розташування фотографії на архітектурних кресленнях. Такі 

послуги з надання платформ ЄІП для реалізації інжинірингових проектів 

виконувала компанія Conject, відома своєю платформою conjectPM [262]. 

Згодом шляхом злиттів і поглинань Conject була куплена публічною 

австралійською компанією Aconex Limited [229], що надавала веб-технології 

для спільної роботи з інформацією на інжинірингових проектах та для 

уніфікованого управління інжиніринговими процесами (які також іноді 
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описуються як управління проектами або системи екстранетів проекту), на 

основі програмного забезпечення як сервісної бази для клієнтів у 

будівництві, інфраструктурі, енергетиці, видобутку і нафтогазовому секторі. 

Маючи понад 70 тис. організацій користувачів у всьому світі, Aconex 

запропонувала найбільш широко використовувані хмарні рішення для 

співпраці на проектах у багатьох компаніях для будівництва й інжинірингу. 

У 2017 р. інша велика хмарна компанія Oracle Corp. [228], широко відома у 

всьому світі наданням своїх послуг багатонаціональним компаніям у сфері 

інжинірингу, а саме наданням інтернет-платформ для управління проектами, 

купила австралійську компанію Aconex за 1,2 млрд дол. Створюючи такі 

інтернет-платформи єдиного інформаційного простору для потреб у 

міжнародній сфері інжинірингових послуг, компанії України істотно 

підвищать попит й експортну конкурентоспроможність на ринку 

багатонаціональних корпорацій. 

Іншим документом, що привертає увагу з погляду ефективного 

розвитку цієї сфери, є заявлений до громадського обговорення Цифровий 

порядок України – 2020 [95]. Для реалізації «цифрової» трансформації 

українських інжинірингових підприємств цим документом передбачено 

розробку Програми «Індустрія 4.0», де окремою ініціативою запропоновано 

створити інжинірингові кластери, як інструмент впливу на промислові 

інновації, R&D, експортний маркетинг. Діяльність таких компаній із 

промислового інжинірингу спрямована на пошук і розробку нових 

промислових продуктів, генерацію ідей, промисловий дизайн, створення 

прототипів, що допоможе розвинути індустрію промислового інжинірингу. 

Варто додати, що в європейській практиці в межах договору 

комплексного інжинірингу спеціалізована компанія нерідко надає 

інжинірингові послуги «під ключ», включаючи всі роботи, пов'язані з 

інжинірингом, зокрема і такі послуги, як організація фінансування 

(залучення додаткових інвестицій), ІТ-інжиніринг, налагодження управління 

поставками матеріально-технічних ресурсів та виконання СМР і, нарешті, 
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підготовка введення збудованого об'єкта до експлуатації. Зауважимо, що 

найчастіше подібні інжинірингові фірми не мають своїх будівельних 

потужностей, їхнє головне завдання – керувати роботою залучуваних 

проектувальників, будівельників і постачальників. Саме таким шляхом і 

рухаються вітчизняні компанії, що спеціалізуються на девелопменті й 

інжинірингу [33]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що імпортуються технології, 

фінанси, а експортуються зазвичай кадри. Очевидно, що ринок 

інжинірингових послуг України потребує інвестицій. Водночас розвивається 

він украй активно і пропорційно тому, як відновлюється економічний і 

політичний потенціал країни після глибокої кризи. Також слід підкреслити, 

що нині, у зв'язку зі структурною перебудовою економіки України, 

«інжиніринг» стає однією з найбільш затребуваних сфер діяльності, що 

передбачає подальше підвищення кваліфікації персоналу і новаторський 

підхід для майбутнього розвитку нашої країни. Українська економіка, що 

обирає шлях інноваційного розвитку – єдино можливого для підвищення 

своєї конкурентоспроможності як на мікро-, так і на макроекономічному 

рівнях, упроваджує новий підхід до створення будь-яких продуктів, чи то 

об'єкти нерухомості, товари народного споживання, чи інформаційні 

технології або наукові розробки.  

Сильними сторонами українського інжинірингу є: потужний потенціал 

(виробничі активи, ресурси, розробки тощо); значна галузева присутність 

(наявність пропозицій майже в кожній галузі); висока загальна репутація 

українських інженерів у світі, у деяких випадках – завдяки іміджу розвиненого 

сектору IT-інжинірингу; значний досвід експорту інжинірингових послуг у різні 

країни; достатня присутність у країнах СНД. Слабкими сторонами ринку 

інжинірингових послуг в Україні вважаємо те, що провідні фахівці галузі 

відзначають нестачу коштів і ресурсів на організацію експорту, відсутність 

стратегій експорту та професійного маркетингу, зокрема в галузі моніторингу 

можливостей, у більшості випадків слабку адаптованість пропозиції вимогам 
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висококонкурентних ринків, розрізненість і відсутність будь-якої галузевої 

взаємодії (обміну досвідом, використання можливостей міжнародних брендів, 

присутніх в Україні та ін.), недостатні компетенції щодо рівня послуг 

приватних експортних агентств тощо. 

Провівши аналіз статистичних даних щодо цієї теми дослідження, 

можна обговорити низку проблемних аспектів ринку інжинірингових послуг 

в Україні. Натепер проблеми розвитку інжинірингу в Україні полягають у 

ряді аспектів, пов'язаних, насамперед, із застарілою нормативною базою, 

недостатньою кількістю фахівців, які пройшли навчання за міжнародними 

стандартами, такими як FIDIC, PMI (PMBOK) та інші, неякісним виконанням 

робіт, недосконалою системою визначення вартості проектних робіт, 

наявністю корупційних явищ, що зустрічаються як на стадії узгодження і 

проходження експертизи проектної документації, так і на рівні реалізації 

інжинірингових проектів, а також із низьким рівнем автоматизації проектних 

робіт. У країні поки що не створена система персонального ліцензування 

фахівців, що практикується в усьому світі [52]. 

Іноземний інжиніринг має корінну відмінність від вітчизняного в 

підходах до виконання робіт при наданні інжинірингових послуг. У практиці 

економічно розвинених країн більшу кількість інжинірингових проектів 

виконують за активної співпраці інжинірингових фірм і замовників 

інжинірингових послуг. Цікаво, що замовники інжинірингових послуг мають 

можливість вимагати заміни персоналу виконавця, а також зміни умов 

здійснення робіт. Водночас Україні в цій сфері притаманний зовсім інший 

рівень співпраці для вітчизняних інжинірингових організацій. Найчастіше 

замовники дають завдання, через певний проміжок часу отримують від 

виконавця результат й оплачують працю. Іншими словами, зазвичай 

замовники не втручаються в роботу виконавців при здійсненні 

інжинірингових проектів. В Україні також рівень активності інжинірингових 

компаній є досить низьким, у тендерах на великі проекти беруть участь 
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переважно БНК, а проектні рішення зазвичай ухвалюють без відповідного 

техніко-економічного обґрунтування. 

О. Кравченко у своїй роботі «Особливості управління на ринку 

інжинірингових послуг в Україні» виділяє основні причини виникнення проблем 

у розвитку  ринку інжинірингових послуг у промисловості України [53]: 

 Недостатня затребуваність комплексних послуг інжинірингу в 

Україні, а також помилковість у засобах реалізації ініціатив – на прикладі 

західних інжинірингових компаній українські власники і топ-менеджери 

спостерігали істотні стратегічні вигоди інжинірингу. Вони підходили до його 

організації з позиції стандартної процедури започаткування нового проекту, 

але суттєва віддаленість у часі ініціації проектів і самих результатів 

інжинірингу віддаляла сам факт отримання вигод і ставила власників перед 

вибором: самостійний розвиток інжинірингових послуг як малого бізнесу, з 

ризиком назавжди залишитися маленьким підприємством, або стати 

заручником інвестора і знаходити з ним компромісні рішення щодо 

подальшого розвитку. Обидва варіанти не були на 100 % прийнятними для 

розвитку інжинірингу в Україні. 

 Невизначеність принципів державної політики країни в інноваційній 

сфері щодо функціонування ринку інновацій і технологій, формування 

інноваційної культури, а також відсутність системного підходу щодо 

визначення пріоритетів державної політики в інноваційній сфері, державного 

замовлення на інноваційну продукцію тощо. 

 В Україні поки що не створена система власного ліцензування 

фахівців, яка практикується в усьому світі. Ліцензія – як дозвіл на ведення 

певного виду діяльності, що видається спеціально уповноваженим органом. 

У подальшій перспективі в Україні, як і в розвинених країнах Європи і США, 

слід удосконалювати систему навчання фахівців відповідно до нових 

напрямів у діяльності інжинірингових фірм. Організації та підприємства 

систематично проводять відбір винаходів та інших науково-технічних 

досягнень для продажу на них ліцензій на всіх стадіях планування та 
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проведення науково-дослідної роботи (НДР), дослідно-конструкторської 

роботи (ДКР) і промислового освоєння розробок. Усі винаходи, що 

патентується за кордоном з метою продажу ліцензій, а також інші науково-

технічні досягнення, наприклад, зазвичай включаються міністерствами у 

проекти річних або перспективних планів розвитку народного господарства і 

плани галузей. Плануються також щорічні надходження від продажу ліцензій 

у міністерствах і закупівля зарубіжних ліцензій.  

 Відсутність серйозного досвіду здійснення техніко-економічної 

співпраці із зарубіжними контрагентами і використання підприємствами 

інжинірингу з метою ефективного розвитку. Коріння цієї проблеми ведуть у 

минуле і пов'язані з орієнтацією науково-дослідних і промислових 

підприємств на виконання державних замовлень і відсутністю можливості 

самостійного визначення напрямку розвитку. У зв'язку з тим, що 

методологічні розробки в цій сфері практично відсутні, підприємства 

зіштовхуються з різними складнощами в ході модернізації в межах техніко-

економічного та міжнародного інжинірингу. Промислові підприємства 

стикаються з проблемами обробки, підготовки та підписання контрактів на 

виконання операцій зі здійснення міжнародного інжинірингу, розрахунку 

вартості інжинірингових послуг. Згодом західні компанії почали 

локалізуватися, великі холдинги стали оголошувати довгострокові програми 

розвитку. Це все відбувалося раніше, ніж на ринку України, утворився хоч 

якийсь видимий ринок інжинірингових послуг. Саме тому так складно 

конкурувати із західними фірмами, що представляють собою 

транснаціональні холдинги.  

З огляду на основні аспекти функціонування українського ринку 

інжинірингових послуг, можна стверджувати, що він схильний до багатьох 

ризиків. Розглянемо їх детальніше: 

Ризик відсутності подальшого розвитку ринку з погляду інституційних 

причин. Одним із головних ризиків, як для всієї економіки загалом, так і для 

інжинірингових послуг, є слабкий розвиток ринку через відсутність 
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розвинених фінансових і регулюючих інститутів. У наш час процес 

модернізації інжинірингу в Україні розуміють як систему інституційних змін, 

ініційованих групами спеціальних інтересів. Роль обмежень здійснення 

модернізації відіграють інституційна нерозвиненість, дефіцит довіри, дії груп 

спеціальних інтересів і застаріле церемоніальне домінування. У зв'язку із цим 

необхідно робити спроби проаналізувати, а також й ініціювати інституційні 

зміни в економіці з позицій синтезу методології існуючої оригінальної і нової 

інституціональної економічної теорії, ураховуючи як актуальні зміни на 

глобальному ринку, так й існуючі загрози в самій Україні, які найчастіше 

пов'язані з тими ж глобальними процесами.  

Ризик фінансової кризи [76]. Бурхлива епідемія коронавірусу розірвала 

глобальні економічні ланцюги і вплинула на зниження обсягів виробництва, 

що, зі свого боку, вплинуло на попит на енергоресурси. Продажі 

нафтопродуктів обвалилися на 90 %. У зв'язку з епідемією скоротилися 

авіарейси, пасажиропотік упав на 70 %, і на 50 % знизилася логістика всіх 

вантажів, що позначилося на машино- й автовиробництві, будівельному 

секторі і, звичайно, секторі інжинірингових послуг. Ризик поширення 

коронавірусу у світі може призвести до рецесії світової економіки і значного 

уповільнення економічної активності в Україні. Істотне зниження загального 

світового попиту, охоплюючи й попит на інжинірингові послуги, а також 

переоцінка інвесторами ризиків, пов'язаних із великомасштабними 

проектами у країнах, що розвиваються, можуть негативно позначитися на 

економіці України й ускладнити залучення фінансування великих 

інфраструктурних проектів, що неминуче позначиться й на інжинірингу.  

Істотне гальмування економічного зростання і загострення проблем у 

країнах, що є основними торговельними й інвестиційними партнерами 

України, відчутно вплине на вітчизняний ВВП. А карантин, оголошений у 

країнах, зменшить внутрішнє споживання і вдарить не тільки по бізнесу, але 

й по бюджетних доходах. Саме криза в усіх сферах життєдіяльності країни і 

тисне на рівень усієї економічної ситуації: втеча іноземного капіталу, падіння 
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виручки експортерів й інші проблеми позбавляють країну іноземної валюти – 

матимемо її дефіцит. Наслідки для загальної економіки України, зокрема і 

для сектору інжинірингу, можуть виявитися більш ніж серйозними. 

Усі ці фактори суттєво впливають на розвиток ринку інжинірингу в 

Україні. Крім того, потенційною небезпекою можливої кризи визнаний і 

британський «Брекзіт» – очікуваний вихід Великої Британії з Євросоюзу. 

Невтішні прогнози щодо нової фінансової кризи підтверджують провідні 

фахівці МВФ, Світового банку та незалежні експерти. Україна не зможе 

стояти осторонь від імовірної світової фінансової кризи [60]. З огляду на 

залежність ринку українського інжинірингу від іноземних інвестицій і валют, 

зазначений ризик є вкрай актуальним для досліджуваної сфери. Тим паче, що 

про кризу говорять багато великих гравців ринку також, як і найбільші 

інжинірингові компанії. Геополітичні ризики мають високі перспективи 

настання, як зауважують експерти консалтингової фірми Euraisa Group [161]. 

Компанія навела перелік із десяти основних геополітичних ризиків. Ситуація 

в Україні, за її версією, – на дев'ятому місці. 

Ризики, пов'язані з інноваціями. Як зауважувалося вище, ринки 

інновацій, інжинірингу й інжинірингових послуг тісно пов'язані. Нагальною є 

потреба кардинальних змін національної інноваційної системи. Традиційна 

науково-технічна політика, слабка ефективність якої у вирішенні завдань 

модернізації економіки вже доведена, у розвинених країнах світу вже давно 

поступилася інноваційній політиці, заснованій на конкуренції інновацій, і 

спрямованій на впровадження інновацій у практику й отримання 

комерційного прибутку. Реалізація цих змін неможлива без підвищення 

ефективності функціонування окремих підприємств, діяльність яких 

спрямована на випуск високотехнологічної продукції з метою отримання 

прибутку. Важливою умовою стійкого та самопідтримуючого розвитку 

інноваційного бізнесу є створення державою спеціальних механізмів його 

підтримки  [14]. Тут можна виділити низку таких перспектив: 
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 зменшення залежності від закордонних постачальників ліцензій і 

технологій;  

 вибір критеріїв економіки, що сприятимуть більшому регулюванню 

галузі інжинірингових послуг (залучення іноземних інвестицій, відхід від 

старих методик радянської епохи, а також перехід на кращі світові стандарти 

якості й управління проектами). 

Більшість національних підприємств залишаються технологічно 

відсталими, енергоємними, а також значна кількість компаній у сфері 

інжинірингу не здійснюють інноваційної діяльності для розвитку своїх 

підприємств. Підсумки дослідження стану інноваційної сфери свідчать про 

відсутність послідовного і системного підходу до її розвитку, низьку 

ефективність механізму стимулювання суб'єктів господарювання до 

здійснення інноваційної діяльності. 

Нерозвиненість інноваційної інфраструктури, яка згідно з Концепцією 

розвитку національної інноваційної системи складається з виробничо-

технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-

консалтингової складової, а також технополісів, технологічних і наукових 

парків, інноваційних центрів і центрів трансферу технологій, бізнес-

інкубаторів й інноваційних структур інших типів; інформаційних мереж 

науково-технічної інформації, експертно-консалтингових та інжинірингових 

фірм, державних і приватних інвесторів як однієї з підсистем національної 

інноваційної системи, гальмує розвиток інших підсистем, зокрема підсистем 

освіти, генерації знань, виробництва. 

Перехід економіки України на сучасний шлях інновацій вимагає від 

уряду стимулювання інноваційних процесів, прискорення просування 

нововведень у всіх її секторах. Й українська наука, і венчурний бізнес 

вимагають розвиненої інфраструктури для розробки і комерціалізації 

наукових ідей прикладного значення. Створення відповідної інфраструктури 

вимагає таких дій, що сприяли б розвитку інновацій в Україні, а саме: 

поліпшенню інвестиційного клімату; сприянню експорту 
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високотехнологічної продукції; зменшенню податкового тиску для 

інноваційних компаній, особливо на початковій стадії розвитку; створенню 

зон (кластерів) інноваційного підприємництва; розвитку міжнародних 

науково-технічних зв'язків через спільну генерацію, обмін і використання 

нових знань і технологій тощо [14].  

Ризики спаду внутрішньої економіки. У 2018 р. економіка України 

продовжила поступове відновлення, незважаючи на внутрішньополітичні 

ризики і тривалий конфлікт із Росією: зростання ВВП побило 7-річний рекорд 

(3,2–3,3 %), споживча інфляція досягла 5-річного мінімуму (9,8 % р/р), 

надходження за фінансовим рахунком досягли 7,5 млрд дол США, а 

міжнародні резерви перевищили 20,8 млрд дол США уперше із 2013 р., 

профіцит платіжного балансу досяг 2,9 млрд дол США, що стало 

абсолютним рекордом за останні вісім років [169]. Однак темпи відновлення 

економіки України ще недостатньо динамічні для оперативного повернення 

до докризових показників, тому важливою є інтенсифікація структурних 

реформ і поліпшення інвестиційного клімату. Отже, ще зберігаються ризики 

для ринку інжинірингу в Україні з огляду на нестійкість нещодавно 

сформованого тренду дезінфляційної політики.  Прогнозуючи спад ВВП, 

якщо станеться нова фінансова криза або дуже різке погіршення 

зовнішньоекономічної кон'юнктури, падіння цін на метал, руду, то в Україні 

може настати глибока економічна криза, яка позначиться, насамперед, на 

таких секторах, як будівництво, машинобудування і сфера інжинірингових 

послуг. 

Фіскальні ризики в системі податкової безпеки підприємств, що 

виникають у податково-бюджетній сфері внаслідок взаємин держави і 

господарюючих суб'єктів. При розгляді суті цього питання необхідно 

виокремлювати фіскальні ризики держави, з одного боку, і фіскальні ризики 

інжинірингових компаній – з іншого. На тлі зниження темпів зростання 

ключових секторів економіки і пробуксовування програми приватизації 

спостерігається посилення фіскальних ризиків.  Нині внаслідок зростаючих 
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соціальних витрат гостро стоїть проблема фіскальної стійкості. Найсуттєвіші 

фіскальні ризики пов'язані переважно з борговим навантаженням на 

національному рівні. У середньостроковій перспективі в Україні існують такі 

загрози для розвитку інжинірингу з погляду фіскальної політики уряду: 

 витіснення приватних інвестицій внаслідок експансіоністської 

бюджетно-податкової політики (через зростання відсоткових ставок); 

 макроекономічна пастка «бігу на місці», коли зростання витрат 

призводить до зростання номінальних, а не реальних параметрів економіки.  

У довгостроковій перспективі в Україні можуть бути такі ризики 

розвитку інжинірингу з погляду фіскальної політики уряду: 

 збільшення податкового навантаження; 

 припинення поповнення Національного фонду, що може призвести 

до дефолту. 

Фіскальна політика має бути спрямована на стимулювання розвитку 

економіки не на шкоду макроекономічній стабільності, таким чином 

зберігаючи оптимальний баланс між пріоритетами державної та 

інвестиційної політики, а також розвитком місцевих інжинірингових центрів 

і залученням міжнародних компаній. 

Ризик зниження або відсутності іноземних інвестицій, як одного з 

основних факторів розвитку інновацій та інжинірингу. У 2020–2022 рр. 

очікується зниження інвестицій – у 2020 р. на 2,8 млрд дол США, у 2021 р. – 

на 3,2 млрд дол США, а у 2022 р. іноземні інвестиції скоротяться на 

3,5 млрд дол США  [11]. З'ясуємо основні причини, чому інвестиції не йдуть 

у сферу інжинірингу в Україні, серед них: 

 політична криза в Україні 2013–2014 рр. не могла не позначитися на 

економіці держави. Україна вперше втратила цілі галузі промисловості, що 

були розташовані у Криму і частині східних областей країни, і також 

отримала затяжний військовий конфлікт на сході, який фактично відрізав 

промисловий Донбас від економіки всієї країни, що, безумовно, вплинуло на 

інвестиційну привабливість України [73];  
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 різке зниження рівня виробництва, яке в деяких галузях економіки 

було дуже розвиненим у докризовий період. Наслідком цього стало 

зменшення попиту на інжинірингові послуги і загроза державного дефолту; 

  також нині в Україні дуже низька продуктивність праці через 

технологічну відсталість економіки, що не є привабливим для міжнародних 

інвесторів. Польща й Угорщина, наприклад, залучають виробників техніки 

через високу продуктивності праці, що необхідно робити і в Україні [68]. 

Причиною ситуації з інвестиціями в Україні є відсутність прямої 

демонстрації економічного зростання у країні. За умови досягнення балансу 

й отримання доказів початку зростання економіки кількість інвесторів має 

збільшитися. Нині за інвестиції у світі йде справжня боротьба, і країни 

навперебій пропонують різні стимули, у вигляді субсидій, грантів, 

податкових пільг, дешевих кредитів, готової інфраструктури тощо. Україна 

наразі мало що може запропонувати з перерахованого.  

Корупція. На додаток до перерахованих вище ризиків для економіки 

України, як і будь-якої іншої країни, і зокрема для розвитку ринку 

інжинірингових послуг в Україні, великою проблемою є корупція. У 2018 р. в 

Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency 

International Україна зайняла 126-те місце зі 183 досліджених країн (у 

рейтингу корупції Україна розташована поруч із Джибуті і Малі)  [140]. За 

досліджуваний час із 2014 р. корупція в Україні лише зростала [20]. У 

квітні 2017 р. міжнародна аудиторська компанія EY поставила Україну на 

перше місце у світі за рівнем корупції серед 41 досліджуваних країн 

(зокрема й із Африки) [72]. Таблиця рейтингу представлена в Дод. Б. 

Найбільші одержувачі хабарів – поліція, система охорони здоров'я і 

система освіти [255]. 

Корупція також значно гальмує позитивну динаміку розвитку ринку 

інжинірингових послуг в Україні. Корупційні процеси вкрай негативно 

впливають на ринок інжинірингу в Україні, оскільки, обходячи законні межі 

сфери дослідження при виборі постачальників послуг, завіренні патентів 
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тощо, гальмується реальний процес розвитку інжинірингових послуг у тому 

вигляді, у якому він має бути. Тут украй важлива державна політика, 

спрямована на боротьбу з корупцією на національному рівні. 

Досить важливим аспектом функціонування інжинірингових компаній 

в Україні необхідно вважати особливості корпоративного управління. Для 

України цей аспект украй важливий. Це підтверджується тим, що існуюча у 

країні Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку здійснює 

методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів 

корпоративного управління відповідно до законодавства, проводить 

перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління, 

узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного 

управління тощо. Це обумовлює те, що в межах всіх сфер бізнесу, зокрема, у 

сфері інжинірингових компаній, корпоративне управління має стати одним із 

ключових елементів і передумовою успішної діяльності акціонерних 

товариств. Мета ефективного корпоративного управління – досягнення 

оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, 

клієнтів, постачальників, кредиторів, держави і суспільства. Корпоративне 

управління охоплює практично всі сфери діяльності акціонерного товариства 

– планування, внутрішній контроль, оцінку ефективності виробництва, 

розкриття інформації тощо. 

Проте вітчизняний ринок інжинірингових послуг розвивається, 

переважно, у межах залучення іноземного капіталу. В Україні функціонує 

чимало вже відомих інжинірингових компаній, діяльність яких прямо або 

побічно пов'язана з наданням інжинірингових послуг як на території України, 

так і за її межами. 

Слід також зауважити, що розвиток ринку інжинірингових послуг в 

Україні характеризується наявністю системних проблем, найважливішими 

серед яких є: дефіцит кваліфікованих кадрів, недостатній професіоналізм і 

неякісне виконання робіт, застаріла нормативна база, недосконала система 
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визначення вартості проектних робіт, низький рівень автоматизації 

проектних робіт [53]. 

Важливо також розвивати аспекти мотивації й управління. Можна 

звернутися до особливостей HR-інжиніринг на базі інжинірингових компаній. До 

завдань, які можливо вирішити при застосуванні такої системи, належить: 

 виявлення проблемних елементів в організації управління 

персоналом на підприємстві, що потребують поліпшення; 

 оцінка нерозвинених моментів (вузьких місць) в організації 

управління персоналом; 

 проведення постійного моніторингу поточної та майбутньої ситуації, 

пов'язаної з організацією ефективного управління персоналом [8]. 

Упровадження системи HR-інжинірингу на сучасному підприємстві 

інжинірингових послуг вимагає реалізації бізнес-процесів, як видів робіт, з 

побудови системи управління персоналом. На утримання інжинірингу 

впливають діючі принципи оцінки результатів праці та системи 

компенсації. Керівництвом підприємства повинні бути застосовані 

відповідні заходи, що сприятимуть зміні світогляду підлеглих 

співробітників і будуть спрямовані на підвищення рівня впливу працівника 

на функціонування підприємства. Тобто, у підсумку зазначені заходи 

мають змінити уявлення працівників про їхню роль і вплив на процеси, 

пов'язані з розвитком бізнесу. 

Для здійснення ефективних змін у системі управління недостатньо 

лише теоретично змінити принципи, необхідно практично застосовувати їх у 

роботі підприємства. Іншими словами, використання принципів інжинірингу 

бізнес-процесів на підприємстві має супроводжуватися певними кроками, 

зміст яких полягає в такому: 

 інжиніринг планування персоналу; 

 інжиніринг процедур аналізу й оцінювання робочих місць (посад); 
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 інжиніринг процедур оцінювання професійних якостей 

співробітників, індивідуальних планів розвитку персоналу та формування 

кадрового резерву; 

 інжиніринг управління процесом відбору та найму персоналу; 

 інжиніринг управління адаптацією і професійною орієнтацією нових 

співробітників; 

 інжиніринг управління трудовою дисципліною співробітників; 

 інжиніринг управління атестацією персоналу й оплатою праці; 

 інжиніринг управління мотивацією співробітників; 

 інжиніринг управління навчанням і професійним розвитком 

співробітників. 

Ґрунтуючись на виконаному аналізі ринку інжинірингових послуг 

України та провівши аналіз ризиків, можна зробити попередні висновки, що 

для ефективного й успішного розвитку ринку інжинірингу нині в Україні ще 

недостатньо розвинена технологічна база відповідно до сучасних вимог 

ринку, низька продуктивність праці, що є недостатньо привабливим 

фактором для іноземних інвесторів, високий рівень корупції, і, як наслідок, 

недостатньо зарубіжних інвестицій. Для усунення зазначених чинників 

необхідно, насамперед, здійснювати модернізацію виробництва, залучаючи 

приватних інвесторів. 

Отже, у наш час в Україні активно розвивається ринок будівельної 

індустрії та сектору IT-інжинірингу. Компанії зазначених секторів також 

показують високі результати експортного потенціалу. У цих сферах 

особливо позитивним можна вважати «активну співпрацю українських 

компаній із західними фінансовими інститутами» і партнерами, а також 

активне впровадження закордонних технологій. Основний фактор розвитку 

України обумовлений тим, що зараз активно ведеться будівництво доріг й 

інших великих інфраструктурних проектів за фінансування великих 

міжнародних інвестиційних інститутів, таких як ЄБРР, ЄІБ та ін. [35]. 
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Ринок інжинірингу в Україні тривалий час залишався на стадії 

становлення. З огляду на це дуже важливо забезпечити кадровий потенціал і 

досвід успішної діяльності в зазначеній сфері. Поки що українські 

інжинірингові компанії мало затребувані на внутрішньому ринку, що 

пояснюється низькою інноваційною активністю місцевих підприємств в 

Україні і проблемами із законодавчою базою. 

Розвитку ринку інжинірингових послуг в Україні перешкоджають 

проблеми, що виникли як у зовнішньому, так й у внутрішньому секторах 

інжинірингових компаній. Зовнішні обумовлені відсутністю зацікавленості 

з боку держави в розвитку досліджуваного ринку, внутрішні – дефіцитом 

вітчизняних компаній і досвідчених проектних менеджерів, здатних 

використовувати на практиці сучасні технології управління проектами.  

 

3.2. Прогнози консолідації на ринку інжинірингових послуг в Україні   

У глобальному міжнародному ринку інжинірингових послуг, 

порівняно з динамікою обсягів світового ринку, Україна відіграє досить 

незначну роль, проте позитивною тенденцією є розвиток на території 

країни вітчизняних інжинірингових компаній, що мають конкурентні 

переваги. Перспективами подальших досліджень може бути визначення й 

обґрунтування детермінант інтеграції вітчизняних інжинірингових 

компаній у європейський простір з можливістю розвитку спільних 

підприємництв у зазначеній сфері [47]. 

Доцільно буде побудувати прогноз обсягу інжинірингових послуг в 

Україні на найближчі роки. Для обробки результатів застосуємо метод 

найменших квадратів. Теоретично відомо, що залежність між двома 

величинами х і у лінійна. Потрібно отримати рівняння залежності 

baxy   . 
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i 1 2 3 4 5 6 7 8 … п 

x x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 … хп 

y y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 … уп 
 

Завдання зводиться до розв'язання системи рівнянь. 

1 1

2 2

3 3
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,
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y ax b
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y ax b
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Таку систему рівнянь називають перевантаженою (рівнянь більше ніж 

невідомих). Невідомими є коефіцієнти а і b. 

Оскільки абсолютно точно ця система не розв'язується, то її слід 

розв'язувати таким чином, коли в разі відсутності систематичної помилки 

передбачається, що ця помилка розподілена рівномірно, і в цьому випадку 

для уточнення результатів застосовують метод найменших квадратів. Тобто 

мінімізується сума квадратів відхилень експериментальних даних від 

теоретичних. Іншими словами, мінімізується наступна функція двох змінних: 

       
2 2 2

1 1 2 2
3 2, ... . ( . )

n n
f a b y ax b y ax b y ax b         

 

   
2

1

3 3, . ( . )
n

i i

i

f a b y ax b


    

Завдання звелося до знаходження таких а і b, за яких функція  baf ,  

досягає свого мінімуму. Досліджуємо функцію  baf ,  на мінімум: 





 








х

у

baxy 

0
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Отже, завдання звелося до розв'язання нової системи: 
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Розв'язуємо цю систему методом підстановки: 
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Розв'язуємо друге рівняння щодо а й b: 
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b y x
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Отже, обчислюючи суми, знаходимо значення коефіцієнтів а і b, після 

чого отримуємо рівняння шуканої лінійної залежності baxy  . 

Для обчислення сум складемо таблицю. Суми зручно обчислювати з 

використанням програми Excel. Беремо обсяг реалізованих інжинірингових 

послуг за останні 10 років, які вносимо в табл. 3.2. Дані для аналізу було 

взято з офіційного сайту Державної служби статистики України, які ми 

аналізували в попередньому підрозділі (рис. 3.2). Обчислення здійснюємо за 

курсом 25,61 за 1 долар США на 3 жовтня 2019 р. 
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Таблиця 3.2  

Обсяг реалізованих інжинірингових послуг в Україні, 2009–2019 р. [21] 

Рiк 
Обсяг реалізованих 

послуг, грн 

Обсяг реалізованих 

послуг, дол США 

2009 8 млрд 129,6 млн 317,438 млн 

2010 9 млрд 463,6 млн 369,529 млн 

2011 10 млрд 991,8 млн 429,201 млн 

2012 11 млрд 411,9 млн 445,605 млн 

2013 22 млрд 611,3 млн 882,911 млн 

2014 19 млрд 21,6 млн 742,740 млн 

2015 17 млрд 469,5 млн 682,135 млн 

2016 23 млрд 506 млн 917,845 млн 

2017 29 млрд 756,9 млн 116,926 млн 

2018 38 млрд 394,3 млн 1 млрд 499,2 млн 

 

Для того, щоб побудувати прогноз, використаємо методи математичної 

статистики, а саме прогнозування на основі рядів динаміки. Для опису 

застосуємо прямолінійну функцію tbay
t

 , а й b це параметри, що 

необхідно знайти, t – показник часу. 

Параметри а і b знаходимо, розв'язуючи систему рівнянь: 

1 1

2

1 1 1

3 9

;

( . )

.

n n

t t

n n n

t t t

па b t y

a t b t yt

 

  


 



  


 

  

   

 

Тут у – показник, який вивчаємо, у нашому випадку обсяг реалізованих 

послуг, п  – період дослідження (кількість років у досліджуваному періоді). 

Щоб спростити розрахунки, додаємо стовпець, де хронологічні періоди 

часу замінюємо цифровими аналогами так, щоб їхня сума дорівнювала нулю, 

позначаємо через t (t – це показник часу у статистиці). 

Тоді система рівняння спроститься:  
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Звідси виводимо формули: 
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Щоб отримати в сумі нуль, знаходимо середину і вгору ставимо 

негативні числа за порядком, а вниз – позитивні. У результаті, якщо ми їх 

додамо, то отримаємо нуль. У нас середина – це 2013 і 2014 рр. Отже, у 

2013 р. ставимо –1 і вгору по порядку – негативні. У 2014 р. ставимо +1 і 

вниз далі по порядку – позитивні (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Побудова математичної моделі обсягу реалізованих інжинірингових 

послуг в Україні [21] 

Рік Обсяг реалізованих послуг, у дол США 

 

t 

 

1 2 3 

2009 317 438,14 –5 

2010 369 529,84 –4 

2011 429 200,58 –3 

2012 445 604,81 –2 

2013 882 911,27 –1 

2014 742 740,04 1 

2015 682 135,57 2 

2016 917 844,94 3 

2017 1 161 926,42 4 

2018 1 499 193,70 5 

Разом 7 448 525,32 0 
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Якщо ми підсумуємо числа, то вийде нуль, що нам і потрібно. Щоб 

спростити розрахунки, додаємо стовпець, де хронологічні періоди часу 

замінюємо цифровими аналогами так, щоб їхня сума дорівнювала нулю, 

позначаємо через t (t – це показник часу у статистиці). 

Складаючи перевантажену систему рівнянь методом найменших 

квадратів, у якій а і b є невідомими параметрами, які відповідно до методу 

найменших квадратів обчислюються, використовуючи співвідношення:  

1

1

2

1

1
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;
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Параметр а (невідомий коефіцієнт) можна знайти: 

1 – 2000, 

2 – 2002, 

3 – 2004, 

4 – 2006, 

5 – 2008, 

6 – 2010, 

7 – 2012, 

8 – 2014, 

9 – 2016, 

10 – 2018, 

10п  – кількість років в аналізованому періоді. 

Застосовуючи програму Excel, обчислюємо 7448 525,32 – суму 

реалізованих послуг за всі роки. 

1

1 1
7448525 32 744852 532 3 13

10
, , . ( . )

n

t

а y
п 

     

Щоб знайти параметр b за розрахунковою формулою, нам необхідно 

знайти суму добутків у i t – це чисельник, і суму t2 – це знаменник. 

Додаємо в табл. 3.4 стовпці й обчислюємо, застосовуючи програму Excel.  

 Стовпці в таблиці означають:  
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 t – показник часу у статистиці;  

 t2 – квадрат показника часу у статистиці;  

 y і t – це добуток обсягу реалізованих послуг, у тис. дол США на 

показник часу.  

Ці розрахунки необхідні для обчислення параметра b. Згідно із 

формулою: 
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Таблиця 3.4 

Побудова математичної моделі обсягу реалізованих  

інжинірингових послуг в Україні  

Рік 
Обсяг реалізованих 

послуг, у тис. дол США 
t t2 yt 

1 2 3 4 5 

2009 317 438,14 –5 25 –1 587 190,7 

2010 369 529,84 –4 16 –1 478 119,36 

2011 429 200,58 –3 9 –1 287 601,74 

2012 445 604,81 –2 4 –891 209,62 

2013 882 911,27 –1 1 –882 911,27 

2014 742 740,04 1 1 742 740,04 

2015 682 135,57 2 4 1 364 271,14 

2016 917 844,94 3 9 2 753 534,82 

2017 1 161 926,42 4 16 4 647 705,68 

2018 1 499 193,70 5 25 7 495 968,5 

Разом 7 448 525,32 0 110 10 877 187,49 

Джерело: Складено автором. 

Додаючи, отримуємо значення 10 877 187,49. 

Тепер знаходимо параметр b. 
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Підставляємо знайдені значення параметрів а й b у рівняння: 
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744852 532 98883 52564 3 16

               ;

, , . ( . )

t
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y a b t
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Підставляючи значення t у цю модель, можна побудувати прогноз. 

Проте t підставляємо з майбутніх періодів, тобто ніби продовжуючи 

нумерацію далі: t = 5 у 2018 р., t = 6 у 2019 р., t = 7 у 2020 р. і т. д. 

Побудуємо графік залежності:  tyy
tt

   . 

  

Використовуючи програму Excel, складемо прогнозовану таблицю на 

найближчі 10 років (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  

Прогнозований обсяг реалізації інжинірингових послуг в Україні, 

2020–2029 рр., млрд дол 

Рік Обсяг реалізованих послуг, дол США 

2020 1 млрд 338 млн 153 тис. 

2021 1 млрд 437 млн 037 тис. 

2022 1 млрд 535 млн 920 тис. 

2023 1 млрд 634 млн 804 тис. 

2024 1 млрд 733 млн 687 тис. 

2025 1 млрд 832 млн 571 тис. 

2026 1 млрд 931 млн 454 тис. 

2027 2 млрд 030 млн 338 тис. 

2028 2 млрд 129 млн 221 тис. 

2029 2 млрд 228 млн 105 тис. 

Джерело: Складено автором.   
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Також прогноз обсягів реалізованих інжинірингових послуг 

переносимо в діаграму на рис. 3.7 для більш наочного огляду зростання 

послуг в Україні у 2020–2028 рр. 
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Рис. 3.7. Діаграма наочного прогнозу обсягу реалізованих 

інжинірингових послуг в Україні у 2020-2029 рр. 

 Джерело: Складено автором. 

Ґрунтуючись на побудованій математичній моделі і прогнозуванні 

обсягу реалізованих інжинірингових послуг, можна очікувати, що ринок 

інжинірингових послуг в Україні у 2020–2029 рр. буде мати тенденції 

стабільного зростання. За підсумками виконаного прогнозування на 

побудованій математичній моделі та прогнозі обсягу реалізованих 

інжинірингових послуг, можна зробити такі висновки:  

 Ринок інжинірингових послуг в Україні у 2020–2029 рр. буде мати 

тенденції стабільного зростання.  

 Обсяг реалізованих послуг через 10 років збільшиться на 728 млн 

912 тис. дол США, що становить 20,6 % на рік.  

Водночас варто згадати, що висновки, отримані внаслідок такого 

дослідження гіпотетичної моделі, мають досить умовний характер. Це 

пов'язано з тим, що метод найменших квадратів (МНК) має два суттєвих 
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обмеження: по-перше, погрішність окремого вимірювання ніяк не 

враховується в МНК, по-друге, він не враховує можливу систематичну 

помилку, а по-третє, застосування його обґрунтоване лише за досить великої 

кількості точок зору. Для перевірки необхідно зіставити результати 

дослідження моделі з результатами натурного експерименту.  

Отже, на основі вивченого матеріалу, а також виконаного аналізу 

періодичних і статистичних даних можна зробити висновок, що, незважаючи 

на сучасні кризові тенденції розвитку  світового господарства загалом та 

стагнації глобального ринку інжинірингових послуг зокрема, у зв'язку зі 

світовою пандемією і падінням цін на нафту, український ринок 

інжинірингових послуг у  2020–2029 рр. повинен мати тенденції стабільного 

зростання. Однак з огляду на майбутні непередбачувані події у світі 

зазначений прогноз є досить умовним і заснованим на більш рівних подіях у 

світі без війн і катаклізмів. 

 

3.3. Механізм прискорення процесів інтеграції українських компаній у 

глобальний ринок інжинірингових послуг  

 

У сучасному світі високими темпами змінюється структура самого 

інжинірингу: автоматизація та наскрізне виробництво еволюціонують у нові 

ринки, вибудовуючи новий розподіл праці. Тут стають важливими 

автоматизація максимально можливої кількості процесів, зрощування 

інжинірингу та виробництва, концентрація прибутку в комп'ютерному або 

IT-інжинірингу. Прикладом можуть послужити такі технології управління 

будівельними проектами, як інтернет-платформи, що беруть участь у 

реалізації проекту Єдиного інформаційного простору (ЄІП, Oracle). Ринок 

інжинірингових послуг характеризується зростанням аутсорсингу, що 

пов'язано, зокрема, з можливостями нових розподілів інтелектуальних 

засобів розробки. В умовах інтеграції України у світове економічне 
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співтовариство питання, пов'язані з обслуговуванням бізнесу, набули 

великого значення для підприємств. З'явилися проблеми з переорієнтацією 

підприємств на новий тип економічної системи, а також виникла 

необхідність підвищення конкурентоспроможності й управління бізнес-

процесами з використанням передових технологій. Досі в Україні, як і в 

інших пострадянських країнах, домінуючою формою інжинірингових центрів 

є внутрішні підрозділи (наприклад, проектні інститути). Проте диференціація 

ринку з часом тільки збільшується, тому принципово важливою є поява 

«форматованих» під міжнародні стандарти проектування інжинірингових 

центрів [101]. Важливо виділити деякі напрямки розвитку ринку 

інжинірингових послуг в Україні, а саме: 

– Інвестування в розвиток інжинірингу й інжинірингової 

інфраструктури, що є одним з основних драйверів стимулювання темпів 

зростання економіки України [61]. Мають бути структуровані і затверджені 

нові національні стандарти в галузі інжинірингу; слід створити і безперервно 

модернізувати інжинірингові центри на базі закладів вищої освіти; у межах 

підтримки малого та середнього підприємництва необхідно започатковувати 

регіональні інжинірингові центри; повинна надаватися підтримка 

інжиніринговим центрам на базі приватних компаній. Звичайно, рішення всіх 

поставлених урядом завдань обтяжується наявністю низки проблем у 

зазначеній сфері і не є одноразовою дією, а також вимагає комплексного 

підходу до них. Однак потенціал розвитку інжинірингу в Україні, безумовно, 

присутній. 

– Налагодження ефективного міжгалузевого обміну інноваціями в 

межах виробничого комплексу й узяття до уваги того факту, що саме такий 

обмін забезпечує понад 60 % реалізованих прикладних технологій у 

розвинених країнах світу. Необхідність відслідковувати світову науково-

технічну думку, упроваджувати тенденції в галузі новітніх технологій, 

передбачити як близькі, так і більш віддалені тенденції в інноваційному 

процесі – це, насамперед, справа самих виробників, близьких до сфери 
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діяльності інжинірингових послуг, а вже потім держави [54]. Однак більшість 

дрібних і середніх підприємств зробити це не в змозі, тому завданням 

держави є моніторинг і прогнозування науково-технічного прогресу (НТП), 

щоб сприяти вибору вивіреної політики й інноваційного курсу розвитку 

інжинірингу в Україні і розвитку національних інжинірингових компаній за 

межами країни на міжнародних ринках. 

–  Орієнтація на експорт і впровадження нових технологій, розвиток 

експортного потенціалу та підтримка розвитку високотехнологічних центрів 

промислового інжинірингу. Для відродження української промисловості 

необхідно здійснити швидкі дії в таких напрямках: упровадження нових 

технологій IT-інжинірингу  у промисловості, Market & User education 

(призначений для користувача ринок освіти на базі інтернет-комунікацій), 

ініціювання та розвиток промислових кластерів хай-тек тощо. Потрібно 

змінювати культуру ринку інжинірингу – інновації через комунікації – діалог 

через співпрацю. Власне, інтернет-автоматизація, посилена штучним 

інтелектом – це і є четверта промислова революція. Нові досягнення  

ІТ-технологій відкривають перед автоматизацією в галузі інжинірингу нові 

горизонти. Нові можливості моніторингу й обробки даних з'являються 

завдяки розумним сенсорам, бездротовим технологіям і тотальній 

інтернетизації, хмарним технологіям і серверам Big Data. Масове 

впровадження технологій 4.0 – це те, що може зупинити тренд 

деіндустріалізації країни і надати потужний імпульс українській переробній 

промисловості та виробництву з високою доданою вартістю. Тут ідеться про 

розвиток своїх технологій, що безпосередньо пов'язані з ринком 

інформаційних послуг й НТП. У наш час технології ввозять в Україну з-за 

кордону. Розвиток своїх технологій на базі ввезених – дуже важливий аспект. 

Для нас може бути дуже корисним досвід Південної Кореї, наприклад 

«Чеболь» [55] (конгломерат, усіма компаніями якого управляє основний 

акціонер і його сім'я), виник у Південній Кореї в кінці корейської війни й 

існує досі [6]. На весь світ відомі близько тридцяти «Чеболів», їхні основні 
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економічні показники оголошують щороку. Відомо, що в 1998 р. всі разом 

вони становили 46 % усіх продажів у Південній Кореї у промисловій галузі. 

За підсумками 2011 р. вони займали частки 5 і 20 найбільших груп у 

виробництві ВВП і склали, відповідно, 55,7 і 85,2 % [64].  

–  Модель диверсифікації компаній України.  Нині світ опинився на 

порозі нового переділу, але не військово-політичного, а економічного, де 

головними гравцями будуть уже не держави і навіть не блоки держав, а 

корпорації найбільших промислово розвинених країн. Ставками ж є нові 

ринки, технології та надприбутки. Конкуренція в ринкових умовах є 

рушійною силою загального соціально-економічного розвитку, однак 

економічного зростання досягають лише ті країни, чиї суб'єкти 

господарювання здатні випереджати конкурентів у боротьбі за обсяги послуг, 

технології і ринки, цілеспрямовано змінювати свій ресурсний потенціал 

відповідно до вимог часу, брати безпосередню участь не тільки в задоволенні 

наявних, а й у формуванні нових потреб споживачів, з огляду на власні 

інноваційні можливості. Саме конкуренція змушує підприємства 

удосконалювати методи й інструменти управління господарською діяльністю 

для того, щоб підвищити їхню ефективність [80]. 

Нині провідну участь у глобальних процесах відіграють БНК США, за 

характером і масштабами торгово-інвестиційної експансії випереджаючи 

промислові та фінансові компанії інших країн. Однак цей розрив поступово 

скорочується за рахунок посилення позицій міжнародних компаній держав 

Західної Європи та Японії, а також появи транснаціональних корпорацій 

країн, що розвиваються [86]. З огляду на це, компаніям у сфері 

інжинірингових послуг України необхідно чітко розробити стратегію 

диверсифікації, щоб успішно конкурувати в межах досліджуваного ринку. 

Для того, щоб інжиніринговим компаніям України досягти успіху в 

диверсифікації своїх послуг на світові ринки, важливим є: створення 

інжинірингових центрів компетенції світового рівня, що дозволить зменшити 

залежність України від іноземних експертів; проведення професійних 
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форумів міжнародного рівня; адаптування ноу-хау до специфічних умов 

України саме місцевими інжиніринговими компаніями; формування системи 

професійної освіти з підготовки фахівців у сфері інжинірингу та 

забезпечення вільного доступу до професійної літератури; регулювання 

нормативно-правової бази; підвищення якості інжинірингових послуг 

шляхом залучення фахівців певних галузей науки і промисловості [101]. 

Успішна реалізація стратегії диверсифікації надасть підприємствам 

України можливість розширити межі своєї присутності на ринках, 

проникаючи в інші сфери діяльності, забезпечити зростання доходів і 

прибутку, мінімізувати ризики негативних тенденцій господарської 

діяльності, досягти більшої мобільності в реагуванні на непередбачені 

ринкові виклики, тим самим посилюючи свою конкурентоспроможність не 

тільки на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках. Однак для повноцінного 

використання потенціалу диверсифікації в посиленні 

конкурентоспроможності підприємств України необхідно в систему 

управління ввести ті інструменти, що підвищать ефективність реалізації 

обраної стратегії, збільшуючи силу конкурентних переваг підприємств у 

планованій перспективі. 

Для зміцнення конкурентоспроможних можливостей інжинірингових 

підприємств України важливо правильно ідентифікувати детермінанти 

вибору конкурентних стратегій та основні види специфічних ресурсів, 

необхідних для їхньої успішної реалізації. З метою забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності конкурентні переваги інжинірингових підприємств 

України мають формуватися переважно за досягнення інноваційної 

монополії на цільових ринках. Цього можна досягти таким чином: 

По-перше, інжинірингові компанії України зможуть зробити 

конкуренцію іноземним інжиніринговим компаніям за ціною і якістю. Якщо 

за ціною українські компанії з упевненістю зможуть конкурувати з 

міжнародними компаніями, то за рівнем якості послуг ринок ще вимагає 

активного розвитку українського інжинірингу. Також українські 
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інжинірингові компанії цілком можуть конкурувати з іноземними 

інжиніринговими компаніями, набравши обсягу послуг. Як зазначають 

З. Варналій та О. Гармашова: «Єдина умова при цьому – потрібні інвестиції, 

кадри, що готові працювати, оскільки Україна має дуже хороші 

нематеріальні активи» [10]. 

По-друге, дуже важливе набуття міжнародного досвіду в наданні 

інжинірингових послуг на рівні найбільших відомих міжнародних компаній. 

Існує низка методів, у разі інвестиційного інтересу до України з боку великих 

корпорацій, коли місцеві компанії можуть шляхом співпраці у сфері 

інжинірингу набувати міжнародного досвіду. Міжнародні корпорації, зі 

свого боку, щоб знизити ризики входження на нові ринки, використовують 

методи фрагментації інжинірингової діяльності, такі як:  

  опосередкований інжиніринг, коли компанія знаходить на 

внутрішньому ринку місцеву інжинірингову компанію-співвиконавця, що 

здійснює продаж послуг на зовнішні ринки. Така компанія часто знає всі 

тонкощі роботи на цільовому ринку і має сталий досвід та репутацію; 

  спільний інжиніринг, коли компанія кооперується з іншими 

інжиніринговими компаніями на внутрішньому ринку з метою організації 

послуг на цільовий зовнішній ринок. Зазначений засіб підходить для 

невеликих компаній, що не мають достатніх ресурсів і масштабу 

виробництва для виходу на закордонні ринки. Кооперація дозволяє їм 

заповнити брак зазначених ресурсів; 

 стратегічні альянси або консорціуми, що представляють собою 

договір співпраці між потенційними або фактичними конкурентами; 

 франчайзинг, який є особливою формою ліцензування, де 

франчайзер не тільки продає нематеріальний актив (зазвичай це товарний 

знак або бренд) франчайзі, але також зобов'язує франчайзі дотримуватися 

певних правил щодо ведення бізнесу. За таким принципом в Україні працює 

німецька інжинірингова компанія «Drees & Sommer», представники якої 

мають франшизу зі Штутгарта на надання інжинірингових послуг в Україні, 
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використовуючи репутацію відомої в Західній Європі компанії, що 

зарекомендувала себе своєю високою якістю надаваних інжинірингових 

послуг. Отже, коли українська компанія стає одним з інвестованих з-за 

кордону підприємств, то у межах свого досвіду вона повинна мати низку 

конкурентних переваг, таких як: конкурентна і доступна ціна; висока якість 

інжинірингових послуг, що не поступається міжнародним компаніям; 

неухильне дотримання термінів і дотримання запланованого бюджету перед 

замовником; висококваліфіковані фахівці, що мають за плечима досвід 

реалізації міжнародних проектів тощо. 

По-третє, в умовах економічної глобалізації та нових викликів розвитку 

світового господарства так звана фрагментація виробництва або глобальні 

ланцюги вартості (Global Value Chains (GVCs)) є одним із найважливіших 

факторів, що нині визначають міжнародний ринок інжинірингових послуг. 

Глобальний ланцюжок вартості містить повний спектр заходів, якими 

інжинірингові фірми зобов'язуються вивести продукт або послугу від її 

концепції до кінцевого споживання клієнтом. Зазначені заходи передбачають 

проектування, будівництво, виробництво, маркетинг і підтримку. Эндрю 

Дженкс та Софiя Перссон у своєму дослідженні зауважують, що «окреме, але 

тісно пов'язане явище – це сервіс, за яким інжинірингові фірми дедалі 

частіше купують, виробляють, продають та експортують послуги як 

інтегровані або супутні частини їхньої основної пропозиції» [116]. Допоміжні 

послуги в GVC підтримують створення цільових ланцюгів як продукції, так й 

інжинірингових послуг, а також пропонують різні ключові послуги, такі як 

будівництво, зв'язок, страхування, фінанси, ІТ-інжиніринг та інші бізнес-

послуги. Р. Балдвін зазначає, що «ці допоміжні послуги є дуже важливими, 

оскільки конкурентоспроможність інжинірингових фірм залежить від 

ефективного надання послуг» [119]. У фрагментації вихід на нові міжнародні 

ринки повинен відбуватися як у секторі бізнес – бізнес, так і в секторі бізнес 

– клієнт.  



204 
 

 

По-четверте, аутсорсинг, як новий напрям бізнесу, проявляється при 

передачі певних функцій основного виробництва або головного офісу 

транснаціональної інжинірингової корпорації незалежним стороннім 

організаціям, що спеціалізуються в зазначеній галузі. При цьому 

зменшується частка власних ризиків і, у разі невдачі на цільовому ринку, 

витрати перерозподіляються між партнерами. У своєму дослідженні  

А. Коняєва зауважує, що «при аутсорсингу підприємство передає виконавцю 

частину своїх специфічних завдань, залишаючи за собою вироблення всієї 

стратегії, реалізацію її основних положень і впровадження в практику. 

Комплексне використання завдань інжинірингу й аутсорсингу є одним із 

дієвих засобів підвищення ефективності підприємств у галузі 

інжинірингових послуг» [49]. Конкурентоспроможність інжинірингових 

підприємств є складною багатофункціональною системою, що містить 

різноманітні властивості та засоби використання аутсорсингу в альянсі 

малого і середнього бізнесу. Послуги аутсорсингу розповсюджуються на 

виконання певного обсягу робіт в обмежених часових межах із передачею 

певних внутрішніх обов'язків і сервісів, позначених у завданнях інжинірингу. 

Звільнення керівників підприємств від робіт, які можна покласти на 

аутсорсинг, дозволяє знайти внутрішні резерви. У цій постановці всі функції 

управління пов'язані комунікаційними процесами між структурними 

компонентами конкурентоспроможності та процесами ухвалення рішень, 

оскільки управління конкурентоспроможністю – це не одноразова 

інжинірингова дія, а низка взаємозв'язаних управлінських заходів. Вона 

заснована на концепції, згідно з якою управління є чіткою послідовністю дій, 

таких як прогнозування, організація, координація і контроль. М. В. Шарко, 

А. В. Алексєев, Л. А. Кокіна у своїй роботі підкреслюють, що «рівень 

конкурентоспроможності інжинірингових фірм при аутсорсингу залежить від 

сукупного впливу багатьох економічних факторів, до яких належать: 

капіталомісткість, орієнтація на експорт, трансфер технологій, технічний 

рівень продукції, задоволення потреб клієнтів, екологічна чистота, 
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наукоємність, конкурентоспроможність галузі, продуктивність праці, розмір 

заробітної плати» [98]. Також дуже активно розвивається аутсорсинг у сфері 

послуг ІТ-інжинірингу в Україні. Понад 100 великих міжнародних 

інжинірингових компаній у сфері телекомунікацій, електронної комерції, 

розробки ПО розташували свої офіси в Україні, серед них Grammarly, 

Magento, Ericsson і Crytek. Відсоток українських інженерів у сфері ПО – 

найвищий у Центральній та Східній Європі. За прогнозами, до 2021 р. в 

Україні мали працювати понад 200 тис. фахівців у сфері ІТ-інжинірингу. 

Також передбачається, що в найближчому майбутньому ринок  

ІТ-інжинірингу в Україні буде продовжувати активно зростати. Частково це 

заслуга уряду з його ініціативами податкових пільг для сфери ІТ-інжинірингу 

та посилення законів у частині прав на інтелектуальну власність. У 2017 р. в 

Україні стався технологічний бум: з'явилося понад 3 тис. компаній у сфері 

технологій, 1 тис. з яких – зі спеціалізацією на розробці ПЗ. Це створює 

потужну конкуренцію: аутсорсингові компанії борються одночасно і за 

кращих українських фахівців зі сфери ІТ-інжинірингу, і за перспективних 

клієнтів. Така атмосфера сприяє активному розвитку українського ринку  

ІТ-інжинірингу. Аутсорсинг послуг кол-центрів у режимі 24/7/365 надає, 

наприклад, Teleperformance Ukraine – один із найбільших аутсорсингових 

контактних центрів світу, представлений на українському ринку із 2009 р., що 

має у своєму розпорядженні майданчики в Києві і Черкасах та інших регіонах 

країни. 

Це дозволяє створити нову споживчу цінність і відкрити на цій основі 

нові напрямки діяльності, де можна буде реалізувати стратегію 

диверсифікованого зростання вітчизняних підприємств у глобальному 

економічному середовищі. Існує низка істотних відмінностей 

функціонування інжинірингових компаній України і компаній ринку СНД від 

інших зарубіжних країн. Насамперед це обумовлено тим, що в Україні 

залишився величезний промисловий потенціал із часів радянської епохи, 

причому в усіх галузях промисловості. Усі існуючі компанії за своїми 
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потужностями здатні конкурувати з найбільшими інжиніринговими 

компаніями.  

На додаток до цього, в Україні також оперують більшість 

інжинірингових БНК. На ринку України, наприклад, веде бізнес компанія 

«Сіменс Україна» – дочірнє підприємство концерну Siemens AG, і є однією з 

провідних технологічних компаній України. Компанія поставляє обладнання, 

технології та комплексні рішення для ключових галузей української 

економіки: промисловості, енергетики, транспорту й охорони здоров'я. Поряд 

із присутністю на ринку України й інших країн світу компанія Siemens AG 

також активно присутня на ринках країн СНД і спільно з вірменською 

компанією ЗАТ «Редінет» реалізує у Вірменії проект упровадження нової 

системи автоматичного управління та збору даних SCADA [15]. Також 

Siemens AG активно функціонує у Грузії, упроваджуючи, наприклад, 

технології цифровізації на другій лінії Тбіліського метрополітену й інших 

невеликих проектах Грузії [78]. 

Розглянемо також функціонування міжнародних інжинірингових 

компаній на ринку України, їхні схожі і відмінні риси: 

– ПІІ «Білфінгер Тебодін Україна» – консалтингова й інжинірингова 

компанія, що оперує на українському ринку з 1993 р., є дочірнім 

підприємством голландської компанії Tebodin Consultants & Engineers B.V, 

яка була частиною Royal Bam Group – одного з найбільших будівельних 

холдингів у Європі. З 2013 р. Tebodin входить до складу групи компаній 

Bilfinger SE. З огляду на нестійкість і проблеми ринку України, у межах 

якого діє компанія, у функціонуванні компанії спостерігається низка 

проблем. Існує безліч відгуків на діяльність компанії в мережі інтернет, які, 

насамперед, фокусуються на кадровому потенціалі [85]. Водночас система 

корпоративного управління в компанії перебуває на досить високому рівні. В 

Україні компанія представлена трьома офісами – у Києві – 90 фахівців, 

Львові – 45 і Харкові – 15 фахівців.  
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– На українському ринку представлена ще одна міжнародна 

інжинірингова компанія – Drees & Sommer [151]. Компанія має офіси в 

Європі, США, Азії та інших країнах. Вона впроваджує на ринок України 

міжнародні стандарти в галузі надання послуг у сфері інжинірингу. Як в 

Україні, так і в країнах СНД компанія зіштовхується із проблемами 

нормативної бази та кадрового потенціалу. 

Великі компанії, що надають інжинірингові послуги в країнах з 

розвиненою економікою, мають дуже потужний творчий і науково-технічний 

потенціал, а також здатні виконувати інжинірингові проекти  «під ключ». 

Зарубіжні інжинірингові фірми мають у своєму розпорядженні сформовану 

досить сильну інформаційну базу постачальників технологій та обладнання, 

на високому рівні готують проектне фінансування всіх необхідних робіт у 

межах інжинірингу, сучасне спеціалізоване програмне забезпечення, 

здійснюють за необхідності швидке формування проектних груп, що 

займаються постійним моніторингом кожної стадії проекту. 

В Україні не всі суб'єкти підприємницької діяльності, які називають 

себе інжиніринговими компаніями, реально є такими. Значна їхня частина 

спеціалізуються тільки на наданні окремих послуг, що входять до складу 

інжинірингу [79]. Складність також полягає й із самим трактуванням 

інжинірингу в економіці країни. Предметом угоди великих компаній ринку 

інжинірингу може бути весь комплекс послуг, пов'язаних із проектуванням і 

будівництвом об'єкта (від техніко-економічного дослідження до пуску 

об'єкта в експлуатацію), одна або кілька стадій цього комплексу.  

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка 

методичних підходів до сутності інжинірингу в діяльності підприємств 

національної економіки та розробка методології створення й управління 

інжиніринговим бізнесом на основі досвіду зарубіжних компаній [27]. У 

сучасних умовах глобалізації всіх бізнес-процесів, серед яких глобалізація 

ринків інжинірингових послуг, зростаюча інтернаціоналізація і відкритість 

національних економік, міжнародний поділ праці, динамічна зміна ринкової 
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кон'юнктури, вихід виробничого циклу, фінансових потоків, пересування 

робочої сили за межі національних рамок, сучасні системи транспорту, 

зв'язку й інформації та інші чинники сприяють бурхливому розвитку 

інтеграційних процесів і переходу їх на новий якісний рівень. Згідно з 

публікацією М. Таказовой, міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) – це 

«об'єктивний процес розвитку особливо глибоких і стійких взаємозв'язків 

окремих груп країн, заснований на здійсненні ними узгодженої міждержавної 

політики» [84].  

Отже, можна стверджувати, що під час міжнародної економічної 

інтеграції та переплетення глобальних і національних виробничих процесів 

відбуваються структурні зміни в економіці України, викликаючи 

необхідність і цілеспрямоване регулювання інтеграційних процесів, що 

виникають, оскільки такі процеси можуть надати як позитивний, так і 

негативний вплив на економіку. 

Деякі економісти і політики припускають, що послуги і/чи продукція 

цих послуг виробляються вітчизняною промисловістю і конкурують із 

зарубіжними товарами. Хоча, насправді, постійно зростаюча частка послуг і 

продукції вже має глобальний характер, а держави конкурують між собою за 

найвигіднішу для них роль у складних глобальних виробничих ланцюгах. 

Глобальний ринок, вочевидь, вказує на роль виробничих мереж, глобальних 

покупців і постачальників. Навіть досить поверхневий аналіз виробничих 

ланцюгів дає можливість виявити великі компанії й економічні суб'єкти, що 

контролюють і координують економічну активність у виробничих мережах.  

Глобальні виробничі ланцюги у сфері інжинірингових послуг можна 

визначити як механізм створення кінцевого інженерного продукту або 

послуг, що охоплює різні технологічні стадії виробництва, починаючи від 

інженерної задумки, створення дизайн-концепції, до будівництва і 

виробництва, а також маркетингу і збуту. У ширшому сенсі, участь 

українських інжинірингових компаній у виробничих ланцюгах можна уявити 

як стійкий механізм акумулювання доданої вартості на різних технологічних 
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рівнях у єдиній глобальній системі інжинірингових послуг, що об'єднує 

низку економічних суб'єктів, які можуть перебувати в різних країнах, що, зі 

свого боку, може привести до зміни виробничої парадигми, як від схеми 

«локальне проектування – глобальне виробництво» до «глобальне 

проектування – локальне виробництво», так і навпаки.  

Зважаючи на зростаючу конкуренцію, деякі українські інжинірингові 

компанії, спираючись на світовий досвід, почали розглядати аутсорсинг як 

один із важливих інструментів підвищення ефективності виробничого 

процесу, коли фірми, використовуючи засоби аутсорсингу інженерних 

розробок або послуг, досягають вищого прибутку. Багато авторів визначають 

аутсорсинг як «передачу компанією будь-якого процесу або його частини 

зовнішній організації», або іноді «послуг чи інженерних розробок у 

зовнішнього постачальника з метою зниження витрат».  

Однак не завжди зрозуміло, що означає «зовнішній», ураховуючи як 

міжнародний, так і внутрішній аутсорсинг, що існує в межах України. Якщо 

характеризувати процес транскордонного аутсорсингу як виробничого 

ланцюга, то слід зауважити про перенесення частини інжинірингових послуг 

за межі України. Це передбачає, що діяльність, яка спочатку здійснювалася 

однією фірмою і в Україні, переміщується за кордон й, отже, виходить на 

глобальний ринок, коли фірми розбивають виробничий процес на дрібніші 

складові, кожна з яких розміщується в різній географічний локації.  

При цьому вибір кожної локації залежить від того, де ця частина 

виробництва може бути виконана з найменшими витратами. І ці різні 

складові можуть бути здійснені або однією, або різними фірмами. Дуже 

простим прикладом цьому є виробництво у Китаї побутових кухонних 

витяжок, які були розроблені інженерами в Україні і тепер продаються на 

вітчизняному ринку у великій торговій будівельній мережі «Епіцентр». 

Крім цього, основним мотивом застосування і створення глобальних 

виробничих ланцюгів, або фрагментації виробництва, є використання 

особливостей України з урахуванням її локаційних переваг. Перенесення 
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фрагментів виробничих процесів дасть можливість українським компаніям 

ефективно концентруватися на одному етапі виробничого ланцюга, у той час 

як зарубіжні філії і/чи незалежні субпідрядники будуть спеціалізуватися на 

інших частинах, насамперед трудомістких, капіталомістких, або 

інформаційномістких, що приведе від підвищення ефективності виробництва 

кожної ланки виробничого ланцюга до підвищення ефективності фірми. 

Отже, це дозволить розподілити витрати на інші фірми, щоб при зростанні 

обсягу виробництва і послуг ефективніше використовувати наявні ресурси, 

наприклад, наростити обсяг роботи на менших потужностях, з 

використанням меншої чисельності працівників  тощо.  

Існує ймовірність того, що, оскільки виробництво стає все більш 

капіталомістким і все менш працемістким, то аутсорсинг у країни з дешевою 

робочою силою стає все менш вигідним, а фактор близькості до ринків збуту 

все більш значущим. Таким чином може наступити ера зламу переваг 

інжинірингових БНК, що для розвинених країн означатиме додаткове 

створення робочих місць, повертаючись в епоху промислового ренесансу. У 

зазначеному контексті значення територіального фактора в розвитку України 

безперервно зростає, що, безсумнівно, дозволяє по-новому переосмислити 

вже відомі процеси глобального розвитку інжинірингу.  

У зв'язку із цим актуальним стає науковий сенс економічного 

становища України. У подібних умовах з нового боку можна розглянути 

феномен регіональної конкурентоспроможності України. Підвищення 

інтегрованості економік є можливістю для прискореного розвитку України та 

підвищення її ролі в системі міжнародних економічних відносин. Подібна 

зовнішньоекономічна активність може виражатися не тільки в залученні 

іноземних інвесторів, але й у вбудовуванні вітчизняних інжинірингових 

підприємств у глобальні виробничі ланцюги. Теперішня інтеграційна модель 

України характеризується такими сприятливими ознаками: 
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 висока концентрація промисловості і виробництва з великим 

відношенням ваги до вартості (важка й об'ємна техніка та обладнання, 

видобуток корисних копалин, збагачення, металургія); 

 наявність різного типу організацій: серед яких самостійні 

підприємства, філії, партнерства, малі і середні фірми тощо; 

 фрагментована організаційна структура; 

 ефективна бізнес-комунікація; 

 ефективна внутрішня логістика; 

 висока концентрація технічних фахівців.  

До переваг міжнародної економічної інтеграції належать: 

 можливості диверсифікації за рахунок збільшення розмірів ринку і 

зростання масштабу виробництва; 

 збільшення конкуренції між інжиніринговими компаніями, що 

створює нові виклики і вимоги зростання професіоналізму та якості послуг; 

 забезпечення кращих умов торгівлі; 

 розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури; 

 поширення новітніх технологій. 

В умовах загальної триваючої трансформації світової економічної 

системи відбуваються тенденції глокалізації, які також приведуть Україну не 

до економічного відокремлення, а до пріоритетної реалізації інтересів 

національних економічних суб'єктів, залучених до процесів глобалізації і 

підлеглих її закономірностям, внаслідок чого посилиться взаємопроникнення 

України у глобальні економічні системи й участь у міжнародному 

аутсорсингу, що сприятиме становленню вітчизняних інжинірингових 

компаній на арені світогосподарчої активності у формі міжнародного поділу 

праці. Це матиме позитивний вплив як на державному рівні, ураховуючи 

процеси економічної глокалізації в поєднанні із факторами 

самоідентифікації, так і на світогосподарському рівні, що в доступному для 

огляду майбутньому може стати для України основою нової інтеграції у 

світовому господарстві й інституційної реалізації багатополярності.  
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Висновки до розділу 3 

Ґрунтуючись на проведеному аналізі шляхів диверсифікації діяльності 

українських компаній на міжнародному ринку інжинірингових послуг, 

необхідно зробити такі висновки: 

1. Ринок інжинірингових послуг в Україні тривалий час залишався на 

стадії становлення, маючи при цьому хоч і технологічно застарілі, але великі 

виробничі потужності, що залишилися у спадок від радянської епохи.  

Проведений порівняльний аналіз рівня розвитку національного  ринку 

інжинірингових послуг свідчить, що в цій сфері Україна демонструє   

слабкий, але більш-менш стабільний рух уперед. Розвиток вітчизняного 

ринку інжинірингових послуг вимагає комплексного підходу, що 

відповідатиме національним, регіональним і глобальним пріоритетам 

розвитку країни. Будівництво інжинірингової галузі є необхідною частиною 

інноваційного розвитку країни, але воно виявиться ефективним лише в 

контексті структурних трансформацій  з метою диверсифікації  національної 

структури економіки. 

2. Перевагами українського ринку інжинірингу є: потужний потенціал 

(виробничі активи, ресурси, розробки тощо); значна галузева присутність 

(наявність пропозицій майже в кожній галузі); висока загальна репутація 

українських інженерів у світі, у деяких випадках – завдяки іміджу 

розвиненого сектору IT-інжинірингу; значний досвід експорту 

інжинірингових послуг у різні країни.  Негативними рисами національного 

ринку інжинірингових послуг в Україні вважаємо: нестачу коштів і ресурсів 

на організацію експорту; відсутність стратегій експорту та професійного 

маркетингу, зокрема в галузі моніторингу можливостей; слабку 

адаптованість пропозиції вимогам висококонкурентних ринків; розрізненість 

і відсутність будь-якої галузевої та міжгалузевої взаємодії; недостатній 

рівень компетенцій приватних експортних агентств. 

3. З метою досягнення  повноцінної інтеграції в міжнародні ланцюги 

постачань, українським інжиніринговим компаніям необхідно налагодити 
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відповідність європейським стандартам якості як самих послуг і продукції, 

так і технологічних процесів. Як альтернативу для інжинірингових компаній 

Україні, поряд із підтримкою на державному рівні, необхідно вживати низку 

заходів для залучення іноземного капіталу і розвитку вітчизняного 

виробництва, а саме: 

 створення промислових кластерів із податковими преференціями; 

 формування сприятливого бізнес-клімату для решорингу; 

 дерегуляція та лібералізація ринку інжинірингу; 

 упровадження державної програми кредитування українського 

інжинірингу; 

 підтримка експорту сучасних українських інжинірингових розробок, 

нових технологій та інженерних ідей; 

 стимулювання кооперації українських інжинірингових фірм у 

процесі реалізації закордонних проектів;  

 завершення процесу приведення виробничих норм і стандартів в 

Україні до вимог ЄС. 

4. У зв'язку зі швидким  розвитком міжнародної торгівлі інженерно-

консультативними послугами особливої актуальності набувають завдання 

створення і забезпечення конкурентних переваг інжинірингових компаній, 

що здійснюють свою діяльність в Україні, а також використання цих переваг 

з метою формування стратегій для виходу на міжнародний ринок. Модель 

порівняльних переваг українського ринку інжинірингових послуг 

складається з таких елементів:  

 Цінова конкуренція. 

 Конкуренція у сфері оплати праці кадрового базису.  

 Орієнтація на експорт й інновації. 

 Міжгалузева співпраця. 

 Обмін досвідом та ноу-хау. 

5. Для реалізації «цифрової» трансформації українських 

інжинірингових підприємств на основі розробки та імплементації  Програми 
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«Індустрія 4.0» доцільно створити інжинірингові кластери, як інструмент 

впливу на промислові інновації, розвиток технологічних інновацій та 

активізацію експортного  маркетингу. Діяльність таких кластерів спрямована 

на пошук і розробку нових промислових продуктів, генерацію ідей, розвиток 

промислового дизайну, що допоможе розвинути індустрію промислового 

інжинірингу в Україні. 

6. Математична модель  прогнозу ступеня і можливості зростання 

інжинірингових послуг на найближчі десять років в Україні засвідчує, що: 

а) у найближчі десять років сектор інжинірингових послуг продемонструє  

стабільне зростання; б) обсяг реалізованих послуг у 2029 р.  збільшиться на 

728 млн 912 тис. дол США, що становить 20,6 % щорічного зростання; в) з 

огляду на значні промислові можливості України, залучення інжинірингових 

послуг для потреб виробництва, з урахуванням їхньої інноваційної ролі і 

цінових переваг, може стати перспективним напрямом розвитку 

зовнішньоекономічної експансії українських інжинірингових компаній на 

світовому ринку. 

7. Розвиток процесів економічної глобалізації та локалізації 

(глокалізація) приведуть Україну не до економічного відокремлення, а до 

пріоритетної реалізації інтересів національних економічних суб'єктів, з 

метою взаємопроникнення України у глобальні економічні системи й участі у 

міжнародному аутсорсингу, що сприятиме становленню вітчизняних 

інжинірингових компаній на арені світогосподарської активності. Це матиме 

позитивний вплив як на державному рівні, ураховуючи процеси економічної 

глокалізації в поєднанні із факторами самоідентифікації, так і на 

світогосподарському рівні, що в доступному для огляду майбутньому може 

стати для України основою нової інтеграції у світове господарство й 

інституційної реалізації багатополярності. 

8. Факторами інтенсифікації розвитку ринку інжинірингових послуг в 

Україні можуть стати: залучення національних й іноземних інвестицій з 

метою виробництва сучасних інжинірингових послуг та інфраструктури на 
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основі й відповідно до світових стандартів і норм; формування чіткої 

законодавчої бази, що відповідає світовим нормам; диверсифікація та 

орієнтація інжинірингових послуг на експорт, упровадження технологічних 

інновацій і технологій управління;   цінова  перевага виробництва послуг 

інжинірингу.  

9. Реалізація переваг локалізації України відкриває широку можливість 

для активізації процесу інтеграції національних інжинірингових компаній у 

глобальні виробничі мережі. Перенесення окремих фрагментів виробничих 

процесів дасть можливість вітчизняним компаніям ефективно 

концентруватися на основній частині виробничого ланцюга, у той час як 

зарубіжні філії і/чи незалежні субпідрядники будуть спеціалізуватися на 

інших частинах, насамперед трудомістких, капіталомістких або 

інформаційномістких, що приведе до зростання ефективності виробництва 

кожної ланки виробничого ланцюга.  

Основні результати дослідження, проведені в цьому розділі, 

опубліковані в таких роботах автора [38, 41, 42, 44, 45, 203]. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене в дисертації дослідження теоретичних даних і вивчення 

робіт зарубіжних та вітчизняних авторів, а також аналіз практичних проблем 

і ролі інжинірингових послуг на глобальному ринку дозволили реалізувати 

поставлену мету й завдання та зробити такі висновки. 

1.  Інституційна ідентифікація інжинірингових послуг визначається 

сукупністю організаційно-економічних, регуляторних та інфраструктурних 

відносин, що пов'язані з підготовкою виробничого процесу, проведенням 

передпроектних робіт і наукових досліджень, складанням техніко-

економічних обґрунтувань і технічних завдань для реалізації технічних 

проектів у будівництві, промисловості, з конструкторською розробкою 

об'єктів різноманітних технологічних сфер, охоплюючи безпеку й екологію. 

Значення інжинірингових послуг, що сприяють ефективному розвитку 

глобальних інноваційних процесів, визначається не тільки ініціюючою 

функцією, вони також відіграють ключову роль на всіх етапах виробництва – 

від інженерної задумки, до проектування і реалізації нових інженерних 

форматів. Від якості інжинірингових послуг залежить ефективність і 

прибутковість усього інтегрованого взаємозв'язку економічних і виробничих 

систем. Власне, визначення поняття «міжнародного інжинірингу» полягає у 

його розгляді як  сукупності інтелектуальних видів діяльності на 

міжнародних ринках, метою яких є задоволення потреб споживачів у 

високоякісному продукті шляхом надання високотехнологічних інженерно-

технічних послуг, що пов'язані із проектуванням, будівництвом, 

реконструкцією та введенням в експлуатацію промислових об'єктів, 

управлінських і консалтингових послуг та ноу-хау.  

2. Аналіз  генезису інжинірингових  послуг  у національних і 

міжнародних економічних системах виявив синергійний ефект, що 

відображається завдяки: а) відкритому й опосередкованому впливу 

інжинірингових послуг на технологічний та  економічний розвиток країн; б) 

позитивній ролі у зростанні рівня інноваційного показника національного 
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виробництва; в) діалектиці розвитку глобалізації та локалізації виробництва 

інжинірингових послуг; г) інтенсифікації процесів транснаціоналізації 

виробництва та створення можливостей для інжинірингових компаній країн, 

що розвиваються щодо виходу на міжнародні ринки; г) поглибленню  

фрагментації виробництва та розвитку виробничих ланцюгів створення 

доданої вартості 

3. Глобалізація пов'язана з реінтеграцією економічної активності, що 

постійно змінюється,  із трансформуючою просторово-часовою моделлю, що, 

зі свого боку, активізує значення інжинірингових послуг як невід'ємного 

елементу розвитку глобального ринку. Зазначені трансформації пов'язані з 

розвитком сучасної концепції інжинірингових послуг, що втілюються  в 

ефективному управлінні потоками інформації щодо розробки та 

впровадження інновацій, матеріально-виробничими витратами, 

проектуванням, виробництвом і реалізацією. Одним з основних факторів 

розвитку інжинірингових послуг можна вважати стратегію диверсифікації 

економічної діяльності на основі принципу глокалізації, що посилює  

конкуренцію і  стимулює  інжинірингові фірми шукати нові моделі надання 

унікальних технологічних послуг, які, зі свого боку, трансформують 

глобальний ринок.  

4. В умовах економічної глобалізації та нових викликів розвитку 

світовому господарству фрагментація виробництва, або глобальні ланцюги 

вартості, є одним з найважливіших факторів, що визначає тенденції розвитку  

міжнародного ринку інжинірингових послуг. Формування ефективної 

системи відносин між елементами виробничої мережі інжинірингових послуг 

відбувається в умовах  зміни виробничої парадигми, а саме поєднання 

матриць  «локальне проектування – глобальне виробництво»  і  «глобальне 

проектування – локальне виробництво». Глобальний ланцюг вартості містить 

повний спектр заходів, якими інжинірингові фірми зобов'язуються вивести 

продукт або послугу від її концепції до кінцевого споживання клієнтом. 

Зазначені заходи передбачають проектування, будівництво, виробництво, 
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маркетинг і підтримку. Інжинірингові компанії дедалі частіше купують, 

виробляють, продають й експортують послуги як інтегровані або супутні 

елементи виробничого процесу.  Допоміжні послуги в ГВМ (будівництво, 

зв'язок, страхування, фінанси, ІТ-інжиніринг та інші бізнес-послуги) 

підтримують створення цільових ланцюгів як продукції, так й 

інжинірингових послуг. 

5. Дослідження тенденцій розвитку міжнародного ринку інжинірингу 

свідчить про те, що індустрія інжинірингових послуг переросла межі 

національних економік, і на сучасному етапі триває процес формування 

глобальної інжинірингової інфраструктури. Основними трендами розвитку 

глобального  ринку інжинірингових  послуг є: а) активний процес злиттів і 

поглинань, що проектується на підвищення рівня транснаціоналізації 

інжинірингової сфери; б) інноваційність інжинірингової  діяльності; в) 

діджиталізація інфраструктури інжинірингу i розвиток ІТ-інжинірингу; г) 

розвиток нових бізнес-моделей для надання інжинірингових  послуг, що 

включають операції на ринках аутсорсингу; д) зростаючий попит на 

інжинірингові послуги з боку держави; е) процес уніфікації та поширення 

загальних стандартів інжинірингових послуг.  

6. Глобалізація та регіоналізація  світових ринків факторів 

виробництва,   товарів і послуг, посилення конкуренції,  фрагментація 

виробництва та зростаючі вимоги клієнтів до якості інжинірингових послуг 

активізували розвиток практики аутсорсингу. Перевагами міжнародного 

аутсорсингу у сфері інжинірингових послуг є: а) економія ресурсів, б) 

зростання ефективності управління активами, в) створення мережі 

дистрибуції продукції, г) швидке реагування на вимоги клієнтів, д) 

вивільнення капітальних вкладень і гнучкість ланцюга поставок. Основний 

недолік від участі в аутсорсинговій діяльності для інжинірингових копаній –    

низький рівень контролю обраних посередників у цільовій країні. 

7. До основних моделей управління міжнародних інжинірингових 

компаній належать такі: а) горизонтальне – управління окремими проектами, 
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до реалізації яких залучають людські й інші ресурси різних підрозділів 

компанії; б) вертикальне – управління функціональними і лінійними 

структурними підрозділами; в) матричне управління – як побудова фірми у 

двох організаційних напрямках (вертикальний і горизонтальний); г) змішана 

(гібридна) структура управління, де одночасно з акцентом на певний 

географічний регіон функції налаштовані на структурні зв'язки 

територіального типу; д) регіональна структура, що часто супроводжується 

еволюцією організаційних структур, викликаних географічною експансією в 

різні країни; ж) глобально-орієнтована регіональна структура,  що спирається 

на дивізіональну структуру; з) функціональна структура, що базується на 

бізнес-процесах і дає можливість реалізовувати стратегічні завдання компанії 

зі створенням додаткової вартості на кожному етапі діяльності (т. зв. підхід 

«value chain»).  

8.  Управління ризиками в інжиніринговій діяльності є важливою 

складовою процесів економічної активності міжнародних корпорацій. 

Концепція політики мінімізації ризиків поділяє її на три послідовні етапи, а 

саме: 1) оцінка ризику, що передбачає прогнозування ймовірності та 

наслідків ризиків; 2) управління ризиком, що полягає у виборі та  реалізації 

стратегій управління ризиками; 3) повторний аналіз ризиків або оцінка 

ефективності ухвалених рішень. Стратегія  управління ризиками має на меті 

мінімізацію  впливу невизначеності на результати інжинірингової діяльності 

завдяки: а) уникненню альтернативних витрат; б) ухилянню від прямих 

витрат; в) запровадженню  запобіжних заходів, що зіставні з ризиками. 

Найвагомішими альтернативними стратегіями управління ризиками в 

діяльності міжнародних інжинірингових компаній є: а) залучення підрядника 

(прийняти ризик); б) залучення підрядника, зберігаючи контроль над бізнес-

процесами (пом'якшити ризик); в) надання послуги самостійно (уникнути 

ризику, пов'язаного із залученням підрядників). 

9. Найефективнішою стратегією розвитку вітчизняної інжинірингової 

індустрії є участь українських інжинірингових компаній в аутсорсинговій 
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діяльності, завдяки якій відбувається: а) отримання результатів бізнес-

процесів зовнішніми силами; б) можливість залучення компетентних 

фахівців,  що здатні професіонально вирішувати вузькоспеціалізовані 

завдання; в) економія грошових ресурсів за рахунок скорочення штату; г) 

можливість концентрації на головних напрямках діяльності; д) підвищення 

ефективності діяльності. 

10. Економіко-математична модель прогнозу реалізації обсягів 

інжинірингових послуг в Україні до 2029 р. демонструє, що у зазначений 

період сектор інжинірингових послуг продемонструє  стабільне зростання на 

рівні 20,6 % щороку; б) обсяг реалізованих послуг у 2029 р.  досягне майже 2, 

3 млрд США; в) з огляду на значні промислові можливості України, 

залучення інжинірингових послуг для потреб виробництва, з урахуванням 

їхньої інноваційної ролі і цінових переваг, може стати перспективним 

напрямом розвитку зовнішньоекономічної експансії українських 

інжинірингових компаній на світовому ринку. 

11. Проведений компаративний аналіз інституційного рівня розвитку 

ринку інжинірингових послуг України дав можливість визначити основні 

напрями розвитку сектору, а саме: а) подолання недостатнього рівня 

підготовленості національної економіки до системної внутрішньої і 

зовнішньої інтеграції; б) запуск єдиної системи оцінки розвитку 

інтеграційних процесів інжинірингу в національній економіці; в) поліпшення 

інфраструктури, особливу увагу приділяючи транспортним системам і 

дорогам, ураховуючи, що ефективність процесу міжнародної економічної 

інтеграції залежить від рівня розвитку інфраструктури; г) проведення 

інституційних реформ з метою підвищення інвестиційної привабливості 

економіки України; д) здійснення ефективних реформ щодо поліпшення 

бізнес-клімату та кардинальної боротьби з корупцією.
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інтернет-конференція «Світ економічної науки», Випуск 17 (м. Тернопіль, 30 

жовтня 2019 р.). 

 

Додаток Б 

Рейтинг корупції E&Y за 2017 р. стор. 190 

Рейтинг 

2017 р. 
Країна 

% 2017 

р. 

% 2015 

р. 

Рейтинг 

L4L 

Рейтинг 

2015 р. 

1.  Україна 88 80 1 7 

2.  Кіпр 82 N/A N/A N/A 

3.  Греція 81 69 2 12 

4.  Словаччина 81 78 3 8 

5.  Хорватія 79 92 4 1 

6.  Кенія 79 90 5 2 

7.  Південна Африка 79 78 6 9 

8.  Угорщина 78 73 7 10 

9.  Індія 78 80 8 6 

10.  Єгипет 75 64 9 15 

11.  Словенія 74 87 10 3 

12.  Нігерія 73 72 11 11 

13.  Італія 71 67 12 14 

14.  Болгарія 68 N/A N/A N/A 

15.  Туреччина 67 63 13 16 
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16.  Росія 66 60 14 18 

17.  Іспанія 64 69 15 13 

18.  Чехія 63 61 16 17 

19.  Португалія 60 82 17 5 

20.  Сербія 57 84 18 4 

 


