
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

13www.economy.in.ua

ВСТУП
Розвиток вітчизняної економіки протягом останніх

років свідчить про необхідність її системної трансфор$
мації. У цих умовах першочерговим завданням, яке по$
требує вирішення вітчизняними підприємствами різних
сфер діяльності, в першу чергу промисловості, є онов$
лення виробничих потужностей, насамперед техноло$
гічних процесів, з акцентом на інноваційний сценарій,
тобто впровадження технологічних інновацій. Створен$
ня сприятливого інноваційного середовища залежить від
низки чинників, зокрема розвитку не тільки переробних
та складальних виробництв, але й формування науково$
технічних центрів, а також освітніх кластерів, які повинні
будувати економіку, використовуючи не лише чужі тех$
нологічні надбання, а й створюючи свої власні технології.
У всьому цьому одну із ключових ролей повинні відігра$
вати інжинірингові підприємства та інжиніринг як окре$
мий напрямок підприємницької діяльності. Саме інжині$
ринг є своєрідним мостом між створюваними технологі$
ями та їхнім застосуванням у виробництві, відтак це важ$
ливий інструмент стратегічного розвитку будь$якого
промислового підприємства. Щоб його повноцінно вико$
ристовувати для підвищення проектно$конструкторсько$
го та інноваційно$технологічного потенціалу, слід мати
систематизовану інформацію про різні його види, а та$
кож розуміти змістове наповнення кожного із них.

УДК 658.8

О. Є. Кузьмін,
д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України,
директор Навчально�наукового інституту економіки і менеджменту,
завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,
Національний університет "Львівська політехніка"
Н. А. Городиська,
аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,
Національний університет "Львівська політехніка"

ТИПОЛОГІЯ ІНЖИНІРИНГУ ТА ЗМІСТОВА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ВИДІВ

. Kuzmin,
doctor of economics, professor, director of Educational-scientific institute of economy and management,
Lviv Polytechnic National University
N. Gorodyska,
postgraduate of department of management and international enterprise Lviv Polytechnic National University

THE TYPOLOGY OF ENGINEERING AND THE SEMANTIC CHARACTERICTICS OF ITS KINDS

У статті систематизовано і розвинуто типологію інжинірингу, а також надано змістовну характерис/
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Вивчення та узагальнення літературних джерел
дає змогу зробити висновок про те, що сьогодні сфе$
ра інжинірингу включає надзвичайно різноманітні ро$
боти і послуги, що доволі грунтовно розкрили у своїх
роботах чимало вітчизняних і зарубіжних науковців,
серед яких варто виокремити праці І. Альтшулера,
І. Балабанова, Р. Бірбраєра, Б. Данилишина, Є. Закі$
рова, А. Зермінова, Л. Іванова, А. Кирилова, В. Конд$
ратьєва, К. Литвинова, А. Люкшина, О. Редкіна, А. Ру$
мянцева, М. Синиці, Н. Стриха, Л. Таранюка, Д. Тол$
качова, В. Туринського, А. Фахрутдінова, А. Чупри$
ни та багатьох інших. Це призводить до того, що існу$
ють також й різні види інжинірингу, систематизація
яких на сьогодні здійснена недостатньо та не усі види
охарактеризовані. Окрім того, у цій сфері є чимало
суперечностей. Як наслідок, попри беззаперечне виз$
нання важливості інжинірингу для будь$якої держа$
ви, через відсутність цілісної систематизації його
видів відсутні фундаментальні передумови досліджен$
ня цього явища.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є систематизація і розвиток типології

інжинірингу, а також надання змістової характеристи$
ки кожному із його видів, які виокремлені в межах ти$
пології.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Ключовим суб'єктом у сфері реалізації інжинірин$

гових проектів є працівник інжинірингової організації
— інженер. Як визначено у роботі В. Кондратьєва [4, с.
27], сьогодні він виконує роль "вченого$будівельника",
помагає будівельнику чи керує ним. Інженер знає, що
будувати, як це робити і як слід управляти проектом.
При цьому, об'єктом діяльності такого інженера у су$
часних умовах є не тільки будівельні проекти, а й ство$
рення та функціонування транспортних систем, інфор$
маційних, систем управління тощо.

Чимало видів інжинірингу виокремлено у праці
В.М. Туринського, В.О. Іванова, Г.П. Бондаренка та
В.М. Волощука [12, с. 51], зокрема технологічний, буді$
вельний, комп'ютерний, консультативний, фінансовий,
освітянський, комплексний та реінжиніринг. Недоліком
цього підходу до типології видів інжинірингу є те, що
авторами не наведено класифікаційної ознаки, за якою
ці види виокремлено. Також очевидним недоліком є те,
що змішуються різновиди інжинірингу за різними оз$
наками типології. Наприклад, будівельний інжиніринг
може бути як комплексним, так і частковим. Окрім того,
як свідчить вивчення теорії і практики, варто розрізня$
ти поняття інжинірингу і реінжинірингу. Подібні вис$
новки можемо зробити після вивчення роботи [11], де
авторами виокремлено консультативний, технологіч$
ний, будівельний, фінансовий та повний інжиніринг.
Аналіз змістового наповнення кожного із вказаних
видів інжинірингу дає змогу заперечити доцільність
здійснення такого поділу. Зокрема, вищезгаданими ав$
торами фінансовий інжиніринг розглядається як "роз$
роблення нових фінансових інструментів та операцій$
них схем" [11]. Враховуючи співвідношення понять
"інжиніринг" та "виробничий консалтинг", постає запи$
тання, чи підприємство, яке спеціалізується на розроб$
ленні нових фінансових інструментів чи операційних
схем для суб'єктів господарювання, за інших рівних умов
може називатись інжиніринговим, а його діяльність —
інжинірингом? Цілком очевидно, що в окремих випад$
ках інжинірингове підприємство може в межах реалі$
зації інжинірингового проекту надавати також консуль$
таційні послуги фінансового характеру (зокрема, в ме$
жах комплексного інжинірингу), але самі по собі вони
не є достатніми для того, щоб ідентифікувати організа$
цію як інжинірингову, а вид діяльності — як інжиніринг.

Із урахуванням вищенаведеного, натомість, за рів$
нем комплексності доцільно виокремлювати комплекс$
ний та частковий інжиніринг. Сутність першого поля$
гає у здійсненні усіх необхідних робіт і наданні усіх по$
трібних послуг, що необхідні для підготовки та забез$
печення нормального перебігу виробництва. Такі робо$
ти та послуги і можуть мати різносторонній характер,
зокрема, вони можуть бути інженерно$розвідувальні,
архітектурно$проектні, дослідницькі, розрахунково$
аналітичні, будівельні, фінансові, комп'ютерні тощо. Але
основною їхньою ознакою у цьому випадку буде те, що
усі вони є частиною комплексного інжинірингового про$
екту, для реалізації якого може бути задіяне не тільки
інжинірингове підприємство, але й різноманітні підрядні
і субпідрядні організації. Частковий інжиніринг перед$
бачає здійснення окремих робіт чи надання окремих
послуг інженерного характеру, здебільшого щодо про$
ектування об'єктів, розроблення планів будівництва,
контролювання виконання робіт, надання чи розроблен$
ня технологій, розроблення проектів енергозбережен$
ня, водопостачання тощо.

У результаті огляду літературних джерел [6; 8] та
узагальнення матеріалів діючих інжинірингових під$
приємств доцільно виокремлювати також за суб'єктним
складом внутрішній і міжнародний інжиніринг. Під час
внутрішнього інжинірингу контрагентами (надавачем і
отримувачем інжинірингових послуг) є резиденти однієї
країни. Міжнародний інжиніринг передбачає співпра$
цю суб'єктів господарювання різних країн, один із яких

є інжиніринговим підприємством, а інший — замовни$
ком інжинірингових робіт і послуг.

Вивчення практики функціонування інжинірингових
підприємств, а також огляд і узагальнення літератур$
них джерел [7; 9—10] дає змогу наголосити на необхід$
ності введення такої ознаки типології інжинірингу, як
його спрямованість. З урахуванням цього варто виок$
ремлювати внутрішній, зовнішній та комбінований інжи$
ніриги. Під час внутрішнього інжинірингу усі необхідні
роботи виконуються і послуги надаються власними си$
лами замовника. Відтак, цей вид інжинірингу не перед$
бачає залучення інжинірингового підприємства.
Зовнішній інжиніринг є протилежністю внутрішнього —
інжинірингова організація є ключовим суб'єктом інжи$
нірингового проекту. Під час комбінованого інжинірин$
гу реалізація частини інжинірингового проекту
здійснюється власними підрозділами підприємства, на$
томість іншу його частину виконує інжинірингова орга$
нізація.

Результати аналізу літературних джерел свідчать
також про те, що розглядаються і види інжинірингу за
етапами виробничого процесу. Так, у роботі [5] виок$
ремлено передпроектний, проектний, післяпроектний та
спеціальний інжиніринг. Перший різновид інжинірингу
передбачає, наприклад, розроблення транспортної ме$
режі, техніко$економічне обгрунтування майбутнього
проекту, виявлення альтернативних варіантів удоскона$
лення виробництва тощо. Проектний інжиніринг пов'я$
заний, зокрема, із підготовкою генерального плану бу$
дівництва, розроблення технічних специфікацій, проек$
тних креслень тощо. Під час післяпроектного інжині$
рингу може здійснюватись нагляд за виробничим про$
цесом, проведення випробувань та інші заходи. Спец$
іальний інжиніринг, за твердженням джерела, передба$
чає проведення економічних досліджень, юридичні про$
цедури тощо. Вивчення цього підходу до типології інжи$
нірингу також свідчить про те, що змішуються різнови$
ди інжинірингу за різними ознаками типології. Зокре$
ма, це стосується виокремлення спеціального інжині$
рингу. Як свідчить практика, проведення економічних
досліджень чи виконання окремих юридичних процедур
може супроводжувати як передпроектний, так і проек$
тний та післяпроектний інжиніринг. Натомість виокрем$
лення передпроектного, проектного та післяпроектно$
го інжинірингу за етапами виробничого процесу заслу$
говує на увагу та має прикладне значення.

Комплексний, консалтинговий, технологічний, бу$
дівельний, фінансовий та консультативний інжиніринг
виокремлено у роботі Е. Закірова [3, с. 32]. Відсутність
ознаки типології, змішування в одному класі різних
різновидів інжинірингу та інші обставини дають змогу
спростувати авторський підхід до його типізації.

Вивчення міжнародної практики дозволяє зробити
висновок про те, що на міжнародному рівні виокрем$
люють консультаційний, технологічний, будівельний (чи
загальний), а також комплексний інжиніринг [4, с. 40].
Як вже зазначалось вище, у цьому випадку також спос$
терігається виокремлення різних різновидів інжинірин$
гу за відмінними ознаками типізації, зокрема, врахуван$
ня комплексного інжинірингу у цьому переліку. У цій
же роботі автора [4, с. 43] згадано про інжиніринг "під
ключ", інжиніринговий підряд та інжиніринг "під гото$
ву продукцію". Перший, за твердженням автора, перед$
бачає "системну інтеграцію послуг від структурування
проекту та фінансування до створення і експлуатації
об'єкта". Інжиніринговий підряд — це надання замов$
нику платних інжинірингових послуг. Організування
інвестування та створення об'єкта під фінансове забез$
печення і майбутній грошовий потік є основним змістом,
згідно з В. Кондратьєвим, інжинірингу "під готову
продукцію". Недоліком цього авторського підходу до
систематизації інжинірингу є відсутність ознаки типі$
зації. Також незрозуміло, чому надання замовнику
платних інжинірингових послуг (тобто інжиніринговий
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підряд) не може бути складовою інжинірингу "під ключ"
чи інжинірингу "під готову продукцію".

Вивчення літературних джерел дає змогу зробити
також висновок про доцільність виокремлення за спец$
іалізацією галузевого та міжгалузевого інжинірингу.
Якщо реалізуються інжинірингові проекти у конкрет$
но визначеній галузі, а компанії спеціалізуються тільки
на цьому, тоді йде мова про галузевий інжиніринг. По$
ряд із цим є інжинірингові підприємства, які можуть
реалізовувати інжинірингові проекти у різних сферах
економіки, відтак, такий інжиніринг можна назвати
міжгалузевим. Володіючи інформацією про таку озна$
ку типізації, інжинірингові суб'єкти господарювання
можуть обирати, у яких сферах працювати — чи в одній
конкретно визначеній, чи у різних.

Узагальнення теоретичного й практичного досвіду
інжинірингу дає змогу також здійснити його типоло$
гію за масштабом змін, які передбачаються під час реа$
лізації інжинірингового проекту. За цією ознакою слід
виокремлювати інжиніринг, що передбачає незначні,
середні і значні зміни виробництва. У першому випадку
можуть, наприклад, покращуватись окремі технологічні
операції, впроваджуватись нове устаткування тощо.
Прикладом середніх змін виробництва може бути, зок$
рема, переобладнання технологічного процесу, його
адаптування до сучасних вимог, зміна його структури
тощо. Значні зміни можуть стосуватись техніко$техно$
логічних параметрів системи виробництва, впроваджен$
ня нових технологічних процесів тощо. Інжиніринг,
який передбачає радикальні зміни виробництва, можна
вважати реінжинірингом.

У результаті вивчення практики вітчизняного й іно$
земного інжинірингу доцільно здійснювати його типо$
логію також за рівнем індивідуалізації інжинірингово$
го проекту на індивідуальний та стандартний. Стандар$
тний інжиніринг характеризується тим, що акцент зроб$
лений на виявлення можливих стандартних проблем і
пропозицію типових шляхів їхнього вирішення. У цьо$
му випадку замовник інжинірингових послуг здебільшо$
го не дуже добре знає, що йому потрібно; його мета —
зробити щось для удосконалення виробництва і для цьо$
го він звертається до інжинірингової компанії, яка по$
винна вказати, де проблеми і як їх можна вирішити. Для
цього в інжинірингового підприємства є розроблені
стандартні технології та методики, за межі яких вийти
воно не береться. Вартість послуг інжинірингових
суб'єктів господарювання такого типу здебільшого є
нижчою, ніж в інших інжинірингових компаній, і вони
використовують працю менш кваліфікованого персона$
лу. Для зниження собівартості послуг стандартного
інжинірингу застосовуються інструменти, що дозволя$
ють це зробити (стандартні шаблони, методології, за$
соби автоматизації тощо).

На відміну від стандартного, індивідуальний інжин$
іринг передбачає індивідуальний підхід до кожного за$
мовника. У цьому випадку інжинірингове підприємство
не тільки виявить існуючі проблеми, а й запропонує інди$
відуальне їхнє вирішення. Індивідуальний інжиніринг не
пов'язаний із типовими проектами, а із унікальними.
Висококваліфікований персонал дає змогу це зробити,
відтак, вартість такого типу інжинірингових проектів
буде значно вищою, ніж у першому випадку.

З прикладної точки зору важливим є типізація інжи$
нірингу за рівнем взаємодії із замовником на інжиніринг
із високим і низьким рівнями взаємодії. Доволі часто
трапляється так, що замовнику не достатньо просто
одержати вирішення наявних у нього проблем. Він хоче
зрозуміти, які у нього альтернативи, що інжинірингове
підприємство робить на тому чи іншому етапі, які при$
чини призвели до проблем, які симптоми наявні, що слід
робити вже, а що можна згодом і т.д. І за це він готовий
платити більшу винагороду. У цьому випадку рівень
взаємодії із замовником буде високим. Якщо ж керів$
ництво суб'єкта господарювання не так цікавить шлях

вирішення проблем, а саме результат, тоді мова йде про
інжиніринг із низьким рівнем взаємодії із замовником.

Наступною ознакою, яку пропонується ввести для
типології інжинірингу, є рівень цілей і завдань, що вир$
ішуються. За цією ознакою пропонується виокремлю$
вати стратегічний і тактичний інжиніринг. Стратегічним
інжиніринг є тоді, якщо він орієнтований на довготри$
валий період часу і його завданням є не так вирішення
існуючих проблем, як запровадження різних дій для за$
безпечення стійких конкурентних позицій у довготри$
валій перспективі. Якщо ж інжинірингові проекти реа$
лізуються перш за все із думкою про покращення ви$
робництва зараз і меншою мірою зорієнтовані на май$
бутнє, такий інжиніринг є тактичним.

За джерелом виникнення необхідності в реалізації
інжинірингових проектів доцільно виокремити інжині$
ринг, необхідність якого зумовлена попитом (ринком),
та інжиніринг, необхідність якого зумовлена пропози$
цією (підприємством). У першому випадку замовник
інжинірингових послуг вдається до них в першу чергу
через те, що цього вимагають споживачі, конкуренти по$
силюють свої позиції тощо. Якщо ж необхідність удос$
коналення виробництва — ініціатива керівництва чи
власників (хоча і так на ринку підприємство є конкурен$
тоспроможним), — це інжиніринг, зумовлений пропо$
зицією.

В умовах обмеженості фінансових ресурсів важли$
вим із практичної точки зору можна вважати поділ
інжинірингу за витратами, що мають бути понесені для
реалізації інжинірингового проекту. У цьому випадку
доцільно виокремлювати інжиніринг, що здійснюється
на основі капітальних витрат або поточних витрат. Як
наведено у роботі В.Й. Жежухи [1, с. 70], "витрати на
модернізацію виробництва можуть бути як капітальни$
ми, так і поточними". Зокрема, у "Фінансово$економіч$
ному словнику" зазначено, що капітальні витрати — це
"грошові видатки, пов'язані із вкладеннями в основний
капітал чи в приріст виробничих запасів" [2, с. 250].
Відтак, якщо під час реалізації інжинірингового проек$
ту будуються будівлі, споруди, здійснюється придбан$
ня устаткування, машин і т.д., — це все капітальні вит$
рати, а інжиніринг — такий, що здійснюється на основі
капітальних витрат.

Відповідно до чинного законодавства поточні вит$
рати — це такі, що "визнаються в період їхнього
здійснення та відображаються в обліку за рахунками
витрат". По$іншому, це незначні витрати, які суб'єкт
господарювання може здійснити із власного коштори$
су.

За кількістю виконавців інжинірингового проекту
доцільно виокремити інжиніринг, у якому бере участь
одна організація, чи їхня група.

На підставі вивчення та узагальнення літературних
джерел доцільно також виокремити види інжинірингу
за функціональною спрямованістю. Зокрема, вивчення
теорії і практики дає змогу стверджувати про існуван$
ня консультаційного інжинірингу (як уже зазначалось
вище — складової виробничого консалтингу), за якого
надаються фахові консультації щодо вирішення наяв$
них у замовника проблем чи виявлення шляхів удоско$
налення виробництва без конкретних дій у цьому на$
прямку, та виконавчого. У другому випадку не тільки
надаються фахові консультації, а й здійснюються не$
обхідні для цього дії (у т.ч. розроблення проектів, бу$
дівництво, переналагодження технологічних процесів
тощо).

На основі проведеного дослідження можна запро$
понувати комплексну типологію інжинірингу за низкою
суттєвих та незалежних ознак з урахуванням недоліків
розглянутих вище класифікацій (рис. 1).

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження можна

зробити наступні висновки.
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1. Систематизовано і розвинуто
типологію інжинірингу за рівнем
комплексності, спрямованістю, ета$
пами виробничого процесу, спеціа$
лізацією інжинірингових підпри$
ємств, суб'єктним складом, кіль$
кістю виконавців інжинірингового
проекту, функціональною спрямо$
ваністю, рівнем цілей і завдань, рів$
нем взаємодії із замовником, рівнем
індивідуалізації, масштабом змін,
які передбачаються під час реалі$
зації інжинірингового проекту,
джерелом виникнення необхідності
в реалізації інжинірингових про$
ектів, а також за витратами, що ма$
ють бути понесені для реалізації
інжинірингового проекту.

2. Надано змістовну характери$
стику усім видам інжинірингу, що
виокремлені в межах типології.

Запропонована типологія інжи$
нірингу дає змогу скласти уявлення
про різноманіття його видів та спро$
стити їхній вибір під час прийняття
різних управлінських рішень. Зок$
рема, важливою така типологія є як
для потенційних замовників інжин$
ірингових послуг (які із цього пере$
ліку можуть обрати ті, які їх найб$
ільше цікавлять), так і для самих
інжинірингових підприємств, які
матимуть інформацію про різні
можливості своєї діяльності й роз$
витку.

Перспективи подальших розві$
док у даному напрямку повинні по$
лягати в аналізуванні та конкрети$
зації змістового наповнення кожно$
го окремо взятого виду інжинірин$
гу, а також формування критеріїв
його ефективності.
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Рис. 1. Типологія інжинірингу

 — ознаки типології та види інжинірингу, запропоновані авторами.

Примітка: розроблено авторами.


