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МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ (FIDIC) 
ПРИЗНАЧАЄ 

Д-РА НЕЛЬСОНА ОГУНШАКІНА, КАВАЛЕРА ОРДЕНУ 
БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, НОВИМ ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ 

 
Після річного пошуку наступника для нинішнього Керуючого директора Енріко Вінка, який 
виходить на пенсію цього року, FIDIC призначила на цю посаду д-ра Нельсона 
Огуншакіна, що на даний момент є Президентом та Генеральним директором Асоціації 
інженерів-консультантів Великобританії. 
 
FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) представляє галузь інженерно-
консультаційних послуг по всьому світі, сприяючи захисту інтересів міжнародних компаній, 
що надають технологічні інтелектуальні послуги для будівництва та природного 
середовища. FIDIC складається зі 104 членських асоціацій з усього світу. 
 
Д-р Нельсон Огуншакін – професійний дипломований інженер, досвідчений представник 
інженерно-консультаційного бізнесу та лобіст, чий досвід роботи у Великобританії та на 
світовій арені налічує 35 років. Нельсон Огуншакін відповідав за трансформацію та 
репозиціонування Асоціації інженерів-консультантів Великобританії (ACE) як 
провідного бізнес-об’єднання, що представляє інтереси понад 450 компаній-консультантів 
та інженерних компаній, із сумарною кількістю персоналу понад 90 000 спеціалістів та 
річним оборотом близько 90 млрд. фунтів стерлінгів. 
 
До цього призначення Нельсон Огуншакін понад 18 років займався професійною 
інженерно-консультаційною діяльністю та вісім років – роботою з контрактами, працюючи 
з основними гравцями світового ринку. На сьогодні він є одним з членів правління 
Управління транспорту міста Лондон, Великобританія, з річним оборотом у 10,5 млрд. 
фунтів стерлінгів, та професором з питань інвестування в інфраструктуру Астонського 
університету Великобританії. В 2010 році отримав Орден Британської імперії від Королеви 
за визначний внесок в розвиток інженерно-консультаційної галузі у Великобританії. 
 
Діючий Президент FIDIC та спів-Голова фірми «Artelia of France» Ален Бентежак 
сказав: «Світова інженерно-консультаційна галузь переживає безпрецедентні за своєю 
масштабністю структурні зміни в поєднанні з новими ринковими факторами. 
Виконавчий комітет FIDIC та я є у надзвичайному захваті від призначення д-ра 
Нельсона Огуншакіна – високопрофесійного спеціаліста, здатного розвивати нове 
бачення галузі FIDIC. 
 
Нельсону вдалося позиціонувати Асоціацію інженерів-консультантів Великобританії як 
лідера в країні, яка успішно впливала на рішення уряду, інвесторів, забудовників та 
зацікавлених осіб стосовно інфраструктури, забезпечуючи стабільне майбутнє нашої 
галузі. 
 
Нельсон поєднує лідерство, професійну кваліфікацію, здатність до співпраці та вміння 
впливати, політичну прозорливість, комерційну та культурну гнучкість, а також 
організаційні здібності, необхідні для досягнення змін, в яких для FIDIC існує нагальна 
потреба. Ми визнаємо значний внесок Нельсона у розвиток Асоціації інженерів-
консультантів Великобританії та вітаємо повну підтримку Правління ACE щодо 
призначення Нельсона цього року на таку нову роль у FIDIC. 
 



Весь Виконавчий комітет FIDIC з нетерпінням чекає можливості попрацювати з 
Нельсоном та досягти подібної трансформації FIDIC для реалізації наших майбутніх 
цілей та задач.» 
 
Д-р Нельсон Огуншакін заявив: 
 
«FIDIC – розвинений світовий бренд, щодо якого існують різноманітні очікування від 
зацікавлених сторін, і цій організації терміново потрібно реагувати на нові виклики, що 
стоять перед інженерами-консультантами в світі. 
 
Перед нашою галуззю постають питання, пов’язані з розвитком китайської економіки, 
мінливістю цін на ринках нафти та енергоносіїв, урбанізацією міст, врахуванням 
цифрових технологічних інновацій, консолідацією ринку та розмиванням кордонів, а 
також економічною та політичною нестабільністю в світі. 
 
На новій посаді моїм пріоритетом буде причинно-наслідковий аналіз діяльності FIDIC, 
починаючи з детального зосередження на її основній роботі та якості її виконання. В 
середньо- та довгостроковій перспективі я з Виконавчим комітетом працюватиму над 
постановкою належних стратегічних задач, пошуку ефективних структур управління, 
оптимальної пропозиції послуг, налагодження тіснішої співпраці між членами FIDIC та 
досягнення ефективності роботи з метою забезпечення належної реакції на мінливу 
динаміку ринку. 
 
З нетерпінням чекаю роботи з Виконавчим комітетом FIDIC, її членськими асоціаціями 
та широким спектром зацікавлених сторін для комплексної зміни способу діяльності 
FIDIC у відповідності до майбутніх потреб.» 
 
Хоча зона відповідальності FIDIC – це весь світ, д-р Нельсон Огуншакін працюватиме в м. 
Женева, Швейцарія, та повністю відповідатиме за всі існуючі та новостворені стратегічні 
регіональні бізнес-одиниці. Директор Енріко Вінк, що піде у відставку, офіційно складе з 
себе повноваження пізніше цього року та після звільнення виступатиме в ролі радника 
організації протягом її перетворення. 
 
 
 



ДОДАТОК 
 
Примітки для редакторів: 
 
Про FIDIC 
 
FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) представляє інженерно-
консультаційну галузь по всьому світі. FIDIC сприяє захисту інтересів міжнародних 
компаній, що надають технологічні інтелектуальні послуги для будівництва та природного 
середовища. Абревіатура FIDIC розшифровується французькою мовою як Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils (Міжнародна федерація інженерів-консультантів), яка 
була створена в 1913 році. 
 
FIDIC представляє бізнес-інтереси інженерно-консультаційних та інженерних компаній, що 
працюють в соціальному секторі та з інфраструктурними проектами. Федерація 
складається зі 104 членських асоціацій по всьому світі. 
 
Докладніша інформація міститься на сайті www.fidic.org 
              
 
Резюме професійної кваліфікації та досягнень д-ра Нельсона Огуншакіна протягом 
його роботи на посаді Генерального директора Асоціації інженерів-консультантів 
(ACE) 
 
Кваліфікація 
 

 Запрошений професор з питань інвестування в інфраструктуру Королівської 
академії інженерних наук в Астонському університеті (2017 р.); 

 Доктор інженерних та природничих наук – Астонський університет, м. Бірмінгем 
(2011 р.); 

 Член Гільдії будівельників лондонського Сіті (2010 р.); 

 Почесний член Сертифікованого інституту управління (2008 р.); 

 Акредитований посередник Центру вирішення спорів, Лондон (2006 р.); 

 Член Інституту інженерів-будівельників (2001 р.); 

 Член Сертифікованого інституту арбітрів (1996 р.); 

 Член Сертифікованого інституту маркетингу (1996 р.); 

 Член Інституту директорів (1995 р.); 

 Магістр з бізнес-адміністрування за спеціальністю «стратегічний менеджмент 
та фінансування проектів» в Астонській бізнес-школі (1995 р.); 

 Сертифікований інженер (1991 р.); 

 Магістр інженерних наук за спеціальністю «будівництво та управління проектами» 
- Бірмінгемський університет (1988 р.); 

 Диплом бакалавра цивільного будівництва (з відзнакою) 
 
Досягнення під час обіймання посади Генерального директора Асоціації інженерів-
консультантів (ACE) 
 

 Стратегічне репозиціонування Асоціації інженерів-консультантів при 
підвищенні обороту на 80% шляхом набуття нових членів та диверсифікації 
діяльності для надання додаткових послуг; 

http://www.fidic.org/


 Розробка та реалізація європейських конференцій генеральних директорів та 
директорів з інвестицій, на які зібралося понад 100 генеральних директорів / 
голів правління / директорів з інвестицій. Зосередження на динаміці світових 
ринків, корпоративних стратегічних планах, злитті та поглинанні, операційних та 
фінансових результатах діяльності компаній, а також результатах програми 
міжгалузевого еталонного порівняння. Організація поодиноких заходів: Світової 
конференції FIDIC з питань інфраструктури у Лондоні в 2009 році (FIDIC 
Global Infrastructure London 2009) та святкування сторічного ювілею ACE в 
2013 році; 

 

 Диверсифікація – розробка плану поглинання та подальшої інтеграції Комісії з 
екологічної промисловості (EIC) до ACE. Контроль створення «Victoria Street 
Capital Limited» - комерційного підрозділу ACE. Це включало в себе розробку та 
розгортання діяльності галузевого журналу «Infrastructure Intelligence» в 2013-
2014 роках; 

 

 Співголова Форуму залучення стратегічних партнерів до розвитку 
національної інфраструктури (National Infrastructure Plan Strategic 
Engagement Forum (NIPSEF)) – групи зацікавлених організацій, відповідальної за 
співпрацю з Казначейством для розвитку планів національної інфраструктури 
Великобританії. Розробка проекту змін стилю роботи державних органів Chartered, 
що передбачав оптимізацію співвідношення «ціна – якість» стосовно робіт щодо 
проектів з розвитку інфраструктури та капітального будівництва; 

 

 Дубайська криза – значна роль в стратегічних переговорах на високому рівні щодо 
повернення суверенного боргу на суму 500 млн. фунтів стерлінгів між компанією 
«Nakheel Group», Дубаї, та кількома британськими інженерно-консультаційними та 
будівельними компаніями, залученими до організації постачання послуг. 
Результатом таких переговорів був розрахунок за участі декількох авторитетних 
банків, з виплатою 40% суми грошовими коштами та 60% - шляхом видачі облігацій 
строком на 5 років з щорічною премією у 10%; 

 

 Відстоювання інтересів – успішне лобіювання інтересів державних управлінь та 
приватних і державних замовників з метою створення кращого бізнес-середовища 
для компаній, що надають послуги для будівництва та природного середовища. 
Досягнення широкого визнання ACE на британському, а також міжнародному ринку 
будівельних робіт та інженерно-консультаційних послуг. 

 
Особисті досягнення: 
 

 Визнання – присуджено звання Кавалера Ордена Британської імперії ЇЇ 
Величністю Королевою в ході святкування її дня народження в червні 2010 року, 
на честь внеску Нельсона Огуншакіна у розвиток інженерної та будівельної галузі; 
визнано одним з 100 найвпливовіших керівників бізнесів негритянського 
походження у Великобританії; присуджено звання Почесного доктора природничих 
та інженерних наук в Астонському університеті, 2011 рік. 

 

 Призначення без виконавчих повноважень – у 2015 році призначено Головою 
інвестиційного комітету фонду «ARM-Harith» загальною сумою 250 доларів США 
для інвестицій в інфраструктуру; членом Правління та Заступником Голови 
Комітету з програм та інвестицій Управління транспорту міста Лондон (TfL) з річним 
операційним та інвестиційним бюджетом у 10,3 млрд. фунтів стерлінгів. 


