
Протягом останнього десятиліття в нашій країні
зросла увага до розуміння і використання інжи�
нірингу, який дуже поширений в розвинених країнах
і широко застосовується практично у будь�якій сфері
людської діяльності: аерокосмічна галузь, будівницт�
во, економіка, енергетика, інформаційні технології,
машинобудування, металургія, сільське господарст�
во, фармакологія, хімічна галузь та ін. Інжиніринг
має за мету отримання найкращих результатів від ка�
піталовкладень в реалізацію проектів за рахунок
досягнень науки. За допомогою інжинірингу можна
досягти скорочення термінів здійснення проектів,
зменшити обсяги інвестицій, знизити виробничі ви�
трати на одиницю продукції, а також підвищити ефе�
ктивність капіталовкладень.

Постановка проблеми
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 інжинірингов�
их послуг розвивається, але чіткого розуміння
інжинірингу досі немає і процес становлення цієї дія�
льності ще не закінчився. Саме тому вважаю за
доцільне провести аналіз інжинірингу, розглянути
його структуру і виявити можливі шляхи перспекти�
вних напрямків розвитку інжинірингової діяльності
на українському ринку.

Аналіз публікацій
Різним теоретико�методологічним і практичним

аспектам сутності інжинірингу та його видів послуг
присвячено ряд наукових праць. Теоретичні аспекти
інжинірингової діяльності знайшли своє відображен�
ня в роботах таких зарубіжних науковців: Т. Давен�
порт, Дж. Мартін, М. Робсон, Ф. Уллах, М. Хаммер,
Дж. Харінгтон, Дж. Чампі Дослідженнями проблем
розвитку інжинірингу в пострадянських країнах зай�
малися такі вітчизняні вчені: Н.А. Городиська, В.В.
Кондратьєв, К.С. Литвинов, А.О.Лобанов, І.І.Мазур,
С.О.Мішин, Б.М.Рапопорт, Д.В.Рибець, О.Б.Ситник,
О.І. Скубченко, Ю.В.Чубатюк, Н.О.Янковський. Від�
даючи належне дослідженням перерахованих авто�
рів, необхідно зауважити, що багато питань успішно�
го здійснення інжинірингової діяльності в нашій
країні вимагають теоретичного осмислення і подаль�
шого вдосконалення цього виду послуг.

Мета
Полягає у теоретичному узагальненні поняття ін�

жиніринг, його впливу на ефективність діяльності
підприємства, дослідженні стану впровадження і
проблем функціонування інжинірингової діяльності
в Україні на сучасному етапі, масштабів світового
ринку інжинірингових послуг  та виявити можливі
аспекти розвитку інжинірингових послуг в Україні
відповідно до міжнародних вимог.

Виклад основного матеріалу
Термін "інжиніринг" походить від латинського

ingenerare � "створювати, творити" і означало засто�
сування інтелектуальних здібностей людини для
вирішення будь�яких завдань. Різні джерела літера�
тури пояснюють цей термін по�різному. Інжиніринг –
це інженерно�консультаційні послуги, роботи дос�
лідницького, проектно�конструкторського, розра�
хунково�аналітичного характеру, підготовка техніко�
економічного обґрунтування (ТЕО) проектів, надан�
ня рекомендацій в області організації виробництва і
управління, реалізації продукції [1]. Оксфордський
словник трактує інжиніринг як "діяльність по засто�
суванню наукових знань в області проектування, бу�
дівництва з використанням механізмів, конструкцій і
машин". За визначенням Європейської економічної
комісії ООН, "інжиніринг – це особлива діяльність,
пов'язана зі створенням і експлуатацією підприємств
та об'єктів інфраструктури, або, інакше кажучи – су�
купність проектних і практичних робіт і послуг, що
відносяться до інженерно�технічної галузі та необ�
хідних для будівництва об'єкта і сприяння його експ�
луатації" [2]. Американська Рада інженерів з профе�
сійного розвитку (ECPD) дає наступне визначення:
"інжиніринг � творче застосування наукових принци�
пів до проектування і розробки будівель і споруд,
машин, апаратів, виробничих процесів та методів їх
використання окремо або в комбінації; до будівницт�
ва та експлуатації, прогнозів поведінки всього цього
в специфічних умовах експлуатації � все це з ураху�
ванням функціонального призначення, еконо�
мічністю операцій і безпеки для життя та майна".

Як бачимо з представлених дефініцій інжині�
рингу, це особливий вид діяльності, яка являє собою
науково�технічний та інженерний підходи до втілен�
ня проектів, що має своєю кінцевою метою отриман�
ня оптимальних результатів від капіталовкладень чи
інших витрат. 
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Яким же чином співвідноситься наука та інжи�
ніринг? Який між ними зв'язок? Інжиніринг має
тісний зв'язок з наукою, що полягає в єдиному процесі
створення, апробування та впровадження технічних і
технологічних досягнень, передових рішень і розро�
бок. Наука пізнає, генерує нові ідеї і рішення, а інжи�
ніринг доводить їх до практичного використання [3].
Звідси випливає висновок, що інжиніринг – це перш
за все, діяльність по створенню продукту, яка засно�
вана на наукових знаннях, що склалися в різних
областях. 

Інжиніринг як сектор ринкової економіки виник
півтора століття тому в Великобританії, коли вперше
стали продаватися послуги інженерів (спочатку одно�
осібних, а потім і груп інженерів, об'єднаних в інже�
нерні фірми), затребувані промисловцями при бу�
дівництві нових заводів і модернізації діючих, скла�
лося уявлення про інжиніринг як про діяльність з
надання послуг у сфері будівництва і експлуатації
об'єктів промисловості та інфраструктури [2].

У 40�50�і рр. ХХ століття інжиніринг отримав
значний розвиток. Після закінчення Другої світової
війни почали здійснюватися великі проекти мо�
дернізації об'єктів промисловості, швидкого відновл�
ення післявоєнної Європи, а пізніше почалася
масштабна індустріалізація країн "третього світу". У
зв'язку з цим виникла нова для того часу потреба в
комплексних інженерних послугах з метою реалізації
проектів "під ключ". Нерідко умови контракту перед�
бачали, по необхідності, не тільки будівництво про�
мислових об'єктів, а й надання сприяння замовнику
в їх подальшій експлуатації, допомога в освоєнні
переданих технологій і навчанні кадрів. Як результат –
інжинірингові послуги стали більш різноманітними,
виникли профільні внутрішні (національні) і міжна�
родні ринки. Це призвело до того, що інжиніринг
став поширеною діяльністю.

З другої половини 50�х років ХХ століття інжи�
ніринг виділився в самостійну галузь міжнародної
комерційної діяльності і поєднав у собі технічні кон�
сультації з інженерно�будівними роботами, що безпо�
середньо пов'язані з будівництвом промислових
об'єктів переважно "під ключ" [4]. 

Підприємства, які надають інжинірингові послу�
ги, в своєму еволюціонуванні пройшли три основних
етапи розвитку [2]:

• I етап (XIX–1950) – спеціалізація на проекту�
ванні та експлуатації промислових об'єктів (інжен�
ерні підприємства);

• II етап (1950–1990) – спеціалізація на систем�
ному створенні об'єктів інфраструктури (інжинірин�
гові підприємства та консорціуми);

• III етап (1990 – теперішній час) – спеціалізація
на комплексному вирішенні будь�яких завдань по
створенню об'єктів сучасної інфраструктури (гнучкі
системні інтегратори).

До найважливіших причин стрімкого розвитку
міжнародних операцій з надання інженерно�тех�
нічних послуг та їх виділення в самостійний вид
міжнародної діяльності відносять наступні [5]:

• науково�технічний прогрес, який торкнувся
всіх галузей промисловості спричинив істотні зру�
шення в структурі міжнародної торгівлі у вигляді
зростання темпів торгівлі складними видами облад�
нання. Це зумовило необхідність отримання спеціаль�

них знань для вирішення технологічних і організа�
ційних проблем, починаючи від проектування об'єк�
ту до введення його в експлуатацію;

• високий попит на технічні послуги з боку
країн, які почали етап самостійного економічного
розвитку і не мали достатнього досвіду та кваліфіко�
ваних спеціалістів для такого будівництва;

• поява великого числа інжинірингових компа�
ній з великими оборотами та широкою сферою діяль�
ності, створення численних національних асоціацій
інженерних компаній і міжнародних асоціацій, що
сприяло розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності.

Сучасний інжиніринг ґрунтується на сукупності
принципів, що забезпечують зацікавленість замов�
ника у послугах інжинірингової фірми, а останньої –
у сталих прибутках. Основними з цих принципів є [3]:

• системний, комплексний, міждисциплінарний
підхід до здійснення проектів (виконання завдань
замовника);

• багатоваріантність технічних, технологічних та
економічних проробок (варіантів виконання проек�
ту), їх фінансової та маркетингової оцінки з вибором
оптимального для замовника варіанта;

• розробка проектів з урахуванням можливості
застосування прогресивних технологій, обладнання,
конструкцій і матеріалів з різних альтернативних
джерел, що найкращим чином відповідають конкрет�
ним умовам та особливим вимогам замовників;

• використання сучасних методів організації та
управління всіма стадіями здійснення проектів.

У 1981 р Американське товариство інженерів�бу�
дівельників (ASCE) випустило "Керівництво з ви�
користання послуг інженерів". У ньому проаналізо�
вана практика інженерного консультування, дана кла�
сифікація інженерних послуг, показана процедура
вибору інженера, висвітлені й інші супутні питання.
Послуги, пропоновані сучасними інженерно�консуль�
таційними фірмами, за визначенням ASCE, яка є
"законодавцем" сучасного інжинірингу, включають в
себе наступні вісім груп [4]:

1. Прямі індивідуальні послуги. До них віднося�
ться послуги окремих консультантів зі спеціальними
знаннями, в тому числі допомога в підготовці юри�
дичних процедур, присутність і виступи в суді, а
також опрацювання інженерно�технічних питань.

2. Попередні техніко�економічні дослідження і
фінансово�економічні порівняння. Ці послуги мож�
уть передувати затвердження проекту і включати
аналіз умов і зіставлення декількох можливих
варіантів. Оцінюється вплив об'єкта на навколишнє
середовище, експлуатаційні витрати, фінансові
аспекти, зокрема очікуваний дохід. Результати служ�
ать основою для висновків і рекомендацій про доціл�
ьність спорудження об'єкта.

3. Вивчення потенціалу планування. Йдеться
про попередні дослідження при створенні генпланів
або довгострокових програм економічного розвитку
регіонів (міст) з урахуванням впливу зовнішніх умов.

4. Оцінки і розрахунки витрат. Ці послуги мож�
уть включати аналіз капітальних, експлуатаційних і
накладних витрат, ставок кредитування.

5. Допомога в фінансових питаннях. Поради та
практичні рекомендації щодо джерел, об'ємів та
термінів фінансування.

6. Управління будівництвом. Дана група послуг
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передбачає застосування техніки управління та
прийняття рішень на різних стадіях будівництва.

7. Інспектування і випробування обладнання і
матеріалів. До цих послуг належать приймання облад�
нання на заводах фірм�виробників і випробування
матеріалів, що застосовуються підрядником для
спорудження об'єкта (на місці будівництва).

8. Експлуатаційні послуги. По завершенні бу�

дівництва інженерно�консультаційна фірма на проха�
ння замовника приймає на себе відповідальність за
початкову експлуатацію об'єкта як автор проекту. 

У зв'язку з тим, що практика надання інжи�
нірингових послуг продовжувала розвиватися, то
виникла необхідність уточнення поняття "інжині�
ринг", систематизації його видів, а також уніфікації
інжинірингових послуг не тільки на національному, а
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Таблиця 1. Різновиди функцій інжинірингової діяльності



й на міжнародному рівні. Як наслідок, в 1970–
1980�і рр. Європейська економічна комісія ООН
розробила "Керівництво по складанню міжнародних
договорів інжинірингу", "Керівництво по складанню
міжнародних договорів консорціуму" і ін. 

Інжиніринг практично завжди являє собою
вирішення конкретної проблеми або їх сукупності,
але в будь�якому випадку при необхідності вирішен�
ня проблеми інжиніринг являє собою процес творчо�
го аналізу, синтезу і моделювання, взаємоузгодження
різних ідей і концепцій з метою створення нового,
оптимального рішення. Хоча проблеми, які вирі�
шуються за допомогою інжинірингу, розрізняються
за масштабом, складності та предметної області, для
їх вирішення застосовуються один і той же, систем�
ний підхід. В якості функцій інжинірингу як науко�
вого підходу для вирішення практичних проблем
можна виділити сім функцій, які ув'язуються в деяку
логіко�часову послідовність:

Сфера інжинірингу надає різноманітні послуги.
На підставі вивчення класифікації форм інжинірин�
гу, яка сформована Європейською економічною
комісією і прийнята інженерним співтовариством
можна відобразити (табл.2) найбільш поширені його
види в міжнародній практиці: 

Джерело: [4].

В сучасних ринкових умовах інжинірингові по�
слуги об'єднані у дві групи: 1) послуги, що пов'язані
з підготовкою виробничого процесу; 2) послуги, що
пов'язані із забезпеченням нормального перебігу
виробничого процесу.

Види послуг та їх сутність приведені в табл. 3.
На підставі аналізу сучасної наукової літератури

доцільно виділити наступні найважливіші переваги
системи інжинірингу [3]:

• підвищення, при інших рівних умовах, ефекти�
вності інвестицій в зв'язку з появою реальних важе�
лів впливу на кошторис/бюджет проекту;

• скорочення термінів виконання робіт і виробн�
ичих витрат;

• привабливість для замовників перспективи
консолідації в одних руках необхідного набору
послуг, які пов'язані із здійсненням інвестиційних
проектів;

• поява реальних передумов для переходу до
ефективного професійного управління в зв'язку із
зосередженням в руках інжинірингової компанії
технічної і вартісної інформації по проекту;

• зниження інвестиційних та інших ризиків для
компанії, що використовує систему інжинірингу;

• підвищення конкурентоспроможності на
вітчизняному та зарубіжних ринках у зв'язку з
визнанням діловим світом ефективності використан�
ня інжинірингу. 

Висновки 
Інжиніринг в розвинених країнах значно

відрізняється від того, який надається деякими під�
приємствами в нашій країні. Головним чином
інжинірингові компанії за кордоном мають потужні
інформаційні бази щодо постачальників технологій і
обладнання, субпідрядників, ліцензіарів, вміння
організовувати високого рівня проектне фінансуван�
ня всіх необхідних робіт по проекту (в галузі своєї
діяльності), розвинену регламентну базу, забезп�
еченість захисту комерційної таємниці, необхідне
сучасне програмне забезпечення, вміння формувати
гнучкі організаційні структури управління проект�
ами; при необхідності швидко формувати проектні

групи, а також проводять постійний моніторинг
кожної стадії проекту [7].

Таким чином, підсумовуючи вищесказане,
можна зробити висновок, що інжиніринг є комп�
лексним підходом до створення і розвитку ідеї про�
екту, а також забезпечення її реалізації, заснований
на раціональному управлінні ресурсами проекту.
Як показує зарубіжний досвід, інжиніринг є
однією з визнаних форм підвищення ефективності
бізнесу, основою якого є технічний і організаційн�
ий потенціал підприємства, що поєднує в собі мож�
ливості технічних, технологічних, організаційних
систем, обладнання та обчислювальної техніки,
маркетингові дослідження, фінансову стійкість
при вирішенні поставленої мети. Практичне засто�
сування інжинірингу дозволяє отримати суттєву
економію коштів замовника, значно впливає на
рівень економічного розвитку країни, досягти
підвищення ефективності і віддачі від інвестицій�
них проектів.
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Таблиця 2. Зміст комплексного інжинірингу в міжнародній практиці
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Таблиця 3. Зміст двох груп інжинірингових послуг
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ОБЩИЕ ОСНОВЫ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В УКРАИНЕ

Аннотация. В последние годы инжиниринг является актуальной темой для отечественных компан(
ий, которые хотят повысить эффективность своей работы. Рассмотрены основные понятия инжи(
ниринга, выделены этапы развития инжиниринговых компаний. Исходя из теории и международной
практики, изложена классификация, функции инжиниринговых услуг, представлены их направления
и виды. 
Ключевые слова: инжиниринг, инжиниринговая деятельность, инновационный бизнес, проект,
развитие, рынок услуг, совершенствование, эффективность деятельности предприятий.

ТУГАЙ Алексей Анатолийевич
д.т.н., професор КИСИ.
ВЛАСЕНКО Татьяна Викторовна
аспирант, КИСИ.

GENERAL BASES OF ENGINEERING ACTIVITY AND ITS MODERN STATE IN UKRAINE

Abstract. n recent years engineering is a hot topic for domestic companies that want to improve the efficien(
cy of their productivity. The basic concepts of engineering are considered, evolution stages of engineering
companies are singled out. Proceeding from the theory and international practice are given; qualification of
engineering services, functions of engineering services are expounded, its directions and types are presented. 
Keywords: development, efficiency of enterprises, engineering, improvement, innovative business,
project, services market.

TUGAY A. A.
Ph.D., Professor KISI.
VLASENKO T. V.
Postgraduate student, KISI.

20

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ №34 2018


