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Одним із ключових завдань економіки України на шляху до її  динамічного 

та сталого розвитку є інноваційне перетворення виробничих систем різного 

рівня. Вирішення цього важливого завдання неможливо без нормального 

функціонування ринку сучасних інжинірингових послуг. Ці послуги створюють 

важливу частину інфраструктури інноваційної діяльності, значною мірою 

забезпечуючи її результативність та актуалізується в умовах становлення та 

перебудови економіки. 

Протягом останнього десятиліття в нашій країні зросла увага до розуміння і 

використання інжирінгу, який дуже поширений в розвинених країнах і широко 

застосовується практично у будь-якій сфері людської діяльності: аерокосмічна 

галузь, будівництво, економіка, енергетика, інформаційні технології, 

машинобудування, металургія, сільське господарство, фармакологія, хімічна 

галузь та ін. Інжиніринг має за мету отримання найкращих результатів від 

капіталовкладень в реалізацію проектів за рахунок досягнень науки. За 

допомогою інжинірингу можна досягти скорочення термінів здійснення 

проектів, зменшити обсяги інвестицій, знизити виробничі витрати на одиницю 

продукції, а також підвищити ефективність капіталовкладень. [4] 

 Відповідно до частини 14.1.85 статті 14 Податкового кодексу України (далі-

ПКУ) інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних 

завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-

економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з 

будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та 

конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання 

консультації та авторського нагляду під час монтажних та 
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пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із 

такими послугами (роботами). 

Фінансовий інжиніринг -  це конструювання різних фінансових інновацій, в 

першу чергу, з метою ефективного управління ризиками та додаткового 

отримання доходу. [5, с. 21]  

Цілі фінансового інжинірингу у банківській сфері можна сформулювати 

таким чином: 1) створення найсприятливіших умов для вільного руху 

фінансового капіталу як банківського так і його клієнтів; 2) створення 

інноваційних банківських продуктів для отримання додаткового прибутку; 3) 

диверсифікація банківських ризиків; створення пулу спекулятивних операцій 

для отримання додаткового прибутку при мінімальному ризику. 

Таким чином, перед банківським інжинірингом поставлені цільові завдання з 

конструювання таких параметрів банківського продукту, за яких, з одного боку, 

структура банківського продукту і згенерованих ним грошових потоків, 

максимально відповідають основним інтересам емітента, а з іншого, - 

гарантується максимально можлива інвестиційна привабливість продукту, що 

забезпечується за рахунок найкращого співвідношення ризику, прибутковості і 

ліквідності створеного продукту. 

До банківських продуктів, які утворюються в результаті фінансового 

інжинірингу відносяться [6, с.18]: 

• фінансові продукти, в основу яких покладена технологія форвардів, свопів 

та опціонів; 

• фінансові продукти, які утворюються в результаті сек’юритизації активів; 

• цінні папери, в основі яких лежать права на будь-які види ресурсів 

(коносамент, складське свідоцтво); 

• боргові інструменти (облігації, депозитні сертифікати), або інструменти 

участі у капіталі (акції, майнові права). 

Сьогодні в Україні, на відміну від економічно розвинених країн, немає хоча 

б однієї інжинірингової компанії, яка за масштабами своєї діяльності і за 

асортиментом послуг може зрівнятися із західними. Все ж в останні роки в 

Україні ринок інжинірингових послуг розвивається, але чіткого розуміння 

інжинірингу досі немає і процес становлення цієї діяльності ще не закінчився. 

Інжинірингові компанії за кордоном мають потужні інформаційні бази щодо 

постачальників технологій і обладнання, субпідрядників, ліцензіатів, вміння 

організовувати проектне фінансування високого рівня всіх необхідних робіт по 

проекту (в галузі своєї діяльності), розвинену регламентну базу, забезпеченість 

захисту комерційної таємниці, необхідне сучасне програмне забезпечення, 

вміння формувати гнучкі організаційні структури управління проектами; при 

необхідності швидко формувати проектні групи, а також проводити постійний 

моніторинг кожної стадії проекту. Такий комплексний підхід може слугувати 

еталоном для розвитку інжинірингових послуг в Україні. [7] 

Послуги, пропоновані сучасними інженерно-консультаційними фірмами, за 

визначенням Американського товариства інженерів-будівельників ASCE, яка є 

«законодавцем» сучасного інжинірингу, включають в себе наступні вісім груп: 
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• прямі індивідуальні послуги; 

• попередні техніко-економічні дослідження і фінансово-економічні 

порівняння; 

• вивчення потенціалу планування; 

• оцінки і розрахунки витрат; 

• допомога в фінансових питаннях; 

• управління будівництвом; 

• інспектування і випробування обладнання і матеріалів; 

• експлуатаційні послуги. 

Отже, перелік інжинірингових послуг обмежено переліком, визначеного 

пп.14.1.85 п.14.1 ст.14 р.II ПКУ, незалежно від наявності більш широких 

визначень цього терміну іншими юридично-правовими актами, а тому з метою 

застосування норм р.V ПКУ до інжинірингових послуг можуть бути віднесені 

лише: 

• в галузі будівництва: надання послуг (виконання робіт) із складення 

технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і 

техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з 

будівництва об’єктів; 

• стосовно об’єктів техніки і технології: розроблення технічної 

документації, проектування та конструкторського опрацювання таких об’єктів; 

• під час здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт - надання 

консультацій та авторський нагляд. При цьому самі монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи згідно з пп.14.1.85 п.14.1 ст.14 р. II ПКУ під 

визначення терміну «інжиніринг» не підпадають. [8] 

        Місцем постачання послуг, перерахованих в п.186.3 ст.186 р.V ПКУ, 

зокрема, інжинірингових послуг вважається місце, в якому отримувач послуг 

зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця 

- місце постійного чи переважного його проживання. 

       У разі, якщо постачання платником ПДВ інжинірингових послуг, які 

відповідають визначенню, наданому в пп.14.1.85 п.14.1 ст.14 р.ІІ ПКУ, 

здійснюється нерезиденту, то така операція не підпадає під визначення об’єкта 

оподаткування, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце 

постачання їх за межами митної території України. 

Також, якщо послуги інжинірингу отримуються у нерезидента, то до 

податкових витрат можна включити тільки певну суму. Вона не повинна 

перевищувати 5 % митної вартості обладнання, що імпортується за відповідним 

контрактом. 

Вартість послуг «імпортного» інжинірингу, пов’язаних з будівництвом 

об’єктів або з установкою та експлуатацією обладнання, яке імпортується за 

іншим контрактом або спочатку не імпортувалося, – тобто до витрат не 

включається взагалі. 

     Інжинірингові послуги для об’єкта нерухомості, розташованого на митній 

території України, які не увійшли до переліку, визначеного у пп.14.1.85 п.14.1 

ст.14 р.II ПКУ, є об’єктом оподаткування ПДВ, а місце їх постачання 
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визначається за правилами, встановленими пп.«в» пп.186.2.2 п.186.2 ст.186 р.V 

ПКУ. 

     Отже, операція з постачання платником ПДВ резиденту інжинірингових 

послуг, які відповідають визначенню, наданому в пп.14.1.85 п.14.1 ст.14 р.ІІ 

ПКУ, підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною 

ставкою, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання 

їх на митній території України. 

У законопроєкті «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей оподаткування суб’єктів індустрії інжинірингу та інженерної 

справи» № 3799, передбачається встановлення особливого порядку 

оподаткування за ставкою 9% ПДФО доходів спеціалістам у галузі інженерної та 

інжинірингової справи, які є найманими працівниками (перебувають у трудових 

відносинах) з суб’єктами індустрії інжинірингу та інженерної справи відповідно, 

а також у цей період застосовувати ставку ЄСВ 5% до зарплати таких 

працівників. 

Зважаючи на вищезазначене, суб’єкт індустрії інжинірингу та інженерної 

справи відповідно застосовує ставку оподаткування ПДФО 9% до зарплати та 

інших доходів, що виплачує найманим працівникам, посади яких відповідають 

підкласу 2149 згідно з класифікатором професій (ДК 003:2010) професіонали в 

інших галузях інженерної справи відповідно. Доходи інших найманих 

працівників оподатковуються на загальних підставах. 

У разі встановлення контролюючим органом невідповідності діяльності 

суб’єкта встановленим критеріям, такий платник податків має за весь період 

невідповідності провести перерахунок ПДФО інженерів з застосуванням 

загальних правил, визначених розділом IV Податкового Кодексу України для 

оподаткування доходів фізичних осіб, та сплатити до відповідного бюджету 

недоутриману суму податку. 

Суб'єкти інжинірингу та інженерної справи сплачуватимуть ЄСВ за 

найманих працівників – інженерів у розмірі 5% від їх зарплати. 

При цьому ЄСВ для таких працівників не може бути меншим за ЄСВ за 

ставкою 22% з 2 МЗП (у 2020 році це 2078,12 грн.) та не більшим за ЄСВ, що 

розраховується за ставкою 22% від максимальної бази нарахування ЄСВ – 15 

МЗП (у 2020 р. – 15585,9 грн.). Отже, ЄСВ за ставкою 5% буде сплачуватись з 

заробітних плат від 9 до 66 МЗП ( у 2020 – від 42,5 тис. грн до 312 тис. грн). 

При розрахунку пенсії для таких працівників за відповідні місяці буде 

враховуватись зарплата, що буде розраховуватись виходячи з фактично 

сплаченого ЄСВ та ставки ЄСВ 22 %. 

Наприклад, ЗП – 50 тис. грн., ЄСВ 5% – 2500 грн., ЗП для розрахунку пенсії 

= 2500/22 х 100% = 11364 грн. 

Отже, інжиніринг - потужний інструмент підвищення ефективності бізнесу 

через надання інтелектуальних та професійних послуг проектно-

конструкторського, розрахунково-аналітичного, виробничого характеру.   
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