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МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕДЖАЙЛ – УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСУ В МІЖНАРОДНИХ 
ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЯХ 

У статті розглянута проблематика сучасного стану інжинірингових компаній України. Розглянуті основні постулати еджайлу, як 
адаптивної моделі управління, та його сучасні тенденції у світі. Вказуються умови, що найбільш підходять, для адаптивної моделі; 
перераховуються принципи адаптивної моделі. Обґрунтовується тезис про те, що адаптивну модель еджайл можна запровадити в 
інжинірингових компаніях, що дасть можливість виробляти інноваційні рішення в нестандартних ситуаціях. Розглянуті передумови для 
розробки адаптивної еджайл-моделі в інжинірингу. 
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В статье рассмотрена проблематика современного состояния инжиниринговых компаний Украины. Рассмотрены основные постулаты 
эджайла, как адаптивной модели управления, и его современные тенденции в мире. Указываются условия, наиболее подходящие для 
адаптивной модели; перечисляются принципы адаптивной модели. Обосновывается тезис о том, что адаптивную модель эджайл можно 
внедрить в инжиниринговых компаниях, что позволит вырабатывать инновационные решения в нестандартных ситуациях. Рассмотрены 
предпосылки для разработки и внедрения адаптивной эджайл-модели в инжиниринге. 
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The article reviews the current state of engineering companies in Ukraine. The basic tenets of agile as adaptive management model and its current 
trends in the world are considered. Most suitable conditions for adaptive model are pointed out; the principles of adaptive model; advantages and 
challenges faced by companies that have implemented agile-model are listed. Examples of the introduction and application of agile management in 
different branches are given. The thesis that agile-approach could be implemented in engineering companies, which would allow to produce 
innovative solutions in unusual situations, is grounded. Conditions for adaptive agile-model development in engineering are considered (based on 
the comparison of the agile in IT). The possibilities of creating engineering agile-teams and the principles of their work and interaction are 
considered. 
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Вступ. На сучасних міжнародних ринках одним із 
поширених видів послуг є інжиніринг – інженерно-
технічні та консультативні послуги щодо створення 
об’єктів промисловості, виробничої та соціальної 
інфраструктур. Ці послуги містять комплекс робіт, який 
включає передпроектні, техніко-економічні дослідження 
та обґрунтування, лабораторні або експериментальні 
дороблення технології чи прототипу, розроблення 
детальних структур проекту, технологічне 
супроводження в процесі освоєння технології чи 
обладнання, консультування в процесі реалізації проекту 
тощо. 

Актуальність. В сучасних умовах інжинірингові 
компанії, що займаються розробкою технічних рішень 
для промислових замовників й стикаються з проблемами 
експлуатації та ремонту обладнання, використовують 
традиційні підходи управління. Ці підходи базуються на 
існуючих технологічних рішеннях, з одного боку, та на 
власних знаннях та досвіді, з іншого. І проблеми 
з’являються тоді, коли реальна ситуація у замовника 
виходить за рамки цих знань та досвіду.  В такому разі 
для вироблення інноваційних або нестандартних рішень 
в більшості ситуацій необхідно залучення спеціалістів зі 
знаннями та досвідом в різних галузях науки та техніки. 
Застосування адаптивних моделей управління та еджайл 
підходу, які вже довели свою ефективність у різних 
галузях діяльності, дозволить інжиніринговим компаніям 
бути більш гнучкими та адаптивними і дасть можливість 
відповідати вимогам і викликам сьогодення. 

Аналіз літератури показав, що питаннями розробки 
і впровадження Agile-методології займалися і 
займаються багато фахівців, таких як: Кент Бек,Мартін 
Фаулер,  Майк Кон,  КенАуер, Рой Міллер,  Роберт 
Мартін,  Хенрик Кніберг, Маттіас Скарін,  Алістер 
Кокберн. Проте на сьогоднішній день, у науковій 
літературі питання впровадження еджайлу в 

інжинірингові компанії ще не розглядалось і літератури, 
що дозволяє кількісно оцінити економію на витратах або 
економію часу необхідного на розробку продукту 
(технічного рішення) в інжинірингових компаніях, які 
адаптували цей підхід немає. На практиці, можливо, 
деякі компанії намагалися тестувати такий підхід або 
впроваджували щось подібне, але при цьому була 
відсутня системність, і переважно мало ситуативний 
характер. 

Виклад матеріалу. Законом України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» поняття 
«інжиніринг» трактується як надання послуг (виконання 
робіт) зі складання технічних завдань, проведення 
наукових досліджень, складання проектних пропозицій, 
проведення техніко-економічних обстежень та 
інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, 
розробка технічної документації, проектування та 
конструкторське опрацювання об’єктів техніки і 
технології, консультації та авторський нагляд під час 
монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також 
консультації економічного, фінансового або іншого 
характеру, пов’язані з такими послугами (роботами) [1]. 

Послуги типу «інжиніринг» з’явились в розвинених 
країнах в 60-ті роки і до теперішнього часу одержали 
достатньо широкий розвиток. 

Наданням інжинірингових послуг займаються 
спеціалізовані фірми, великі промислові і будівельні 
компанії, організації. У розвинутих країнах налічується 
багато тисяч фірм і організацій, що надають інженерно-
технічні послуги. Так, у США зареєстровано понад 25 
тисяч фірм різного профілю й обсягу діяльності; у 
країнах Європейського Союзу – близько 10 тисяч. 
Найбільша їх кількість знаходиться в Німеччині, Австрії, 
де ринок представлений дрібними й середніми 
компаніями, а найбільші – у Великій Британії, Швеції, 
Фінляндії, Нідерландах. 
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Розвиток ринку інжинірингових послуг в Україні 
характеризується наявністю багатьох системних 
проблем, найважливішими серед яких є: дефіцит 
кваліфікованих кадрів, неякісне виконання робіт, 
застаріла нормативна база, недосконала система 
визначення вартості проектних робіт, корупційні явища 
на стадії погодження та експертизи документації, 
низький рівень автоматизації проектних робіт. 

В Україні поки ще не створена система 
персонального ліцензування спеціалістів, яка 
практикується у всьому світі. У подальшій перспективі в 
Україні, як і у розвинутих країнах, повинна 
удосконалюватися система навчання фахівців відповідно 
до нових напрямків у діяльності інжинірингових фірм. 
Серйозна увага повинна приділятися підготовці фахівців 
із впровадження інновацій. Вони повинні вміти швидко 
адаптуватися до умов економіки і кон’юнктури ринку 
інжинірингових послуг, що безупинно змінюються. 

У зв’язку зі структурною перебудовою економіки 
«інжиніринг» став у даний час найбільш 
диверсифікованою і «ризиковою» сферою діяльності. 
Тому подальше підвищення кваліфікації персоналу і 
новаторський підхід стають найважливішими 
елементами стратегії інжиніринго-вих фірм. 

На сьогоднішній день, в багатьох основних галузях 
української промисловості існує проблема високого 
рівня морального і фізичного зносу промислового 
обладнання. Все частіше обладнання виходить із ладу, 
виникають аварійні ситуації, інтенсивність проведення 
позапланових ремонтів зростає, а технологічне 
переобладнання та оновлення парку потребує дуже 
великих інвестицій. А в нинішній економічній та 
політичній ситуації в країні залучення інвестицій стає все 
більш проблематичним. В такій ситуації єдиним виходом 
є проведення ремонту обладнання с метою подовження 
терміну його експлуатації. 

Якщо розглядати сегмент ремонту у будь-якій 
галузі промисловості, то всі основні процеси і підходи до 
виконання ремонтних робіт детально розроблені та 
стандартизовані, і передбачають застосування 
конкретних матеріалів та технологічних рішень.Проте 
розвиток технологій дуже швидкий – у світі постійно 
з’являються нові матеріали, нові підходи та технологічні 
рішення, які дозволяють більш ефективно вирішувати 
питання обслуговування  та ремонту промислового 
обладнання, будівель та споруд. 

Окрім того, аварійні ситуації в експлуатації 
обладнання, з якими періодично стискаються 
підприємства різних галузей, вимагають нестандартних, 
а зазвичай і інноваційних підходів та рішень для 
зменшення негативних наслідків, пов’язаних з загрозою 
безпеки життя людей та навколишнього середовища, 
простоями обладнання, фінансовими втратами та 
збитками. 

Розглянемо поняття еджайл та історію його 
виникнення. Еджайл – це гнучка методологія розробки 
програмного забезпечення, яка виникла в середовищі ІТ і 
являє собою серію підходів до розробки ПО, 
орієнтованих на використання ітеративної розробки, 
динамічне формування вимог і забезпечення їх реалізації 
в результаті постійної взаємодії всередині 
самоорганізованих робочих груп, що складаються з 

фахівців різного профілю [2].Концепція Еджайл, що 
заснована на принципах поступових, циклічно 
повторюваних удосконалень, коли постійна доробка, 
базується на безперервному зворотному зв'язку від 
клієнта, замінила собою роботу за протоколами 
технічних завдань. До 2001 року накопичилася критична 
маса знань і підходів, закріплених в Маніфесті Agile, що 
опубліковано групою 17 авторитетних розробників.  

Методи адаптивної моделі беруть на озброєння 
багато компаній. У перекладі з англійської мови «Agile» 
означає «живий, рухливий», але частіше перекладають 
його як «гнучкий», незважаючи на наявність прямого 
значення слова «гнучкий» –«flexibility». Методи 
адаптивної моделі повністю змінили інформаційні 
технології: З її допомогою програмісти працюють 
набагато продуктивніше, вона дозволяє мінімізувати 
ризики і більш ефективно взаємодіяти в ІТ-проектах– як 
із замовником, так і всередині команди, оскільки 
створюються зведені самоврядні і орієнтовані на клієнтів 
колективи, які приймають рішення без начальників. 

Щоб працювати з адаптивною моделлю, потрібна 
командаоднодумців. Саме команда самостійно визначає і 
тривалість спринтуі кількість учасників, і трудомісткість 
вимог, які будуть реалізовані в спринті, і черговість 
виконання завдань і т. п, але не приймає рішення, щодо 
вимог, які є пріоритетними (це вирішує Відповідальний 
за продукт). Свої успіхи і помилки члени групи 
визначають в ході мозкового штурму, декоманда 
визначає напрямок вдосконалення продукту в майбутніх 
спринтах і вибирає для вирішення наступного 
першочергового завдання. 

На думку, Д.Рігбі, Дж.Сазерленд і Х.Такеучі: За 
допомогою методів Agile вдалося досягти радикальних 
удосконалень в рішенні задач в IT. Можливості, які несе 
впровадження цих методів в інших корпоративних 
підрозділах, величезні[3]. 

Світовий досвід використання еджайл підходу 
показує, що даний підхід може бути застосований у 
різних галузях – яскравим прикладом є компанія General 
Motors, у якій створена система «замовлення-поставка» 
(Order ТoDelivery - OTD), за допомогою якого 
замовлення кінцевих споживачів, розміщені на веб-сайті 
«BuyerPower» перетворюються в конкретні замовлення 
технологам, які в свою чергу через сторінку «Supply 
Power» перетворюються в замовлення постачальникам в 
рамках всього ланцюга поставок. Таким чином, 
використовується дуже гнучка система, яка дозволяє 
компанії швидко реагувати на потребу замовника – 
кінцевого споживача. Також підхід гнучких ланцюгів 
поставок використовувався такими компаніями як: 
Volkswagen, DELL, Zara, Benetton та ін. 

Еджайл-менеджмент намагаються впровадити 
переважно компанії, діяльність яких здійснюється в 
умовах швидких та непередбачуваних змін, для того щоб 
виробити найбільш ефективну стратегію, яку можна 
успішно використовувати та швидко змінювати для 
вирішення проблем та підвищення ефективності та 
продуктивності підприємства. Особливо бурхливе 
застосування Еджайл-менеджменту має в компаніях, які 
працюють в сфері високих технологій. 

Еджайл-менеджмент є основою цінностей, при-
нципів і практик, що дозволяє менеджерам на всіх рівнях 
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планувати та проектувати роботу та створювати команди 
таким чином, щоб забезпечува-ти високу адаптивність 
бізнесу до мінливих умов ринку та бізнес-середовища 
[4]. Цей підхід застосовується для того, щоб підвищувати 
залученість клієнтів компанії, приймати зміни, 
ефективно взаємодіяти та сприяти досягненню 
результатів. 

В звіті “The 11-th Annual State of Agile Report” 
(Version ONE) [5], відображена інформація щодо 
світових тенденцій застосування еджайл-методів, 
динаміки змін показників. 

Основні тренди еджайл-управління в світі, наведена 
на основі опитування, що проведене серед представників 
компаній, які застосовують еджайл. 

 За останній рік серед компаній, які використовують 
еджайл, спостерігалась тенденція зменшення долі ІТ-
компаній, завдяки зростанню кількості компаній з інших 
галузей. На рисунку 1 приведено територіальне 
розміщення компаній, які використовують еджайл 
методи. 

 

 
Рис. 1 – Територіальна структура  

На рисунку 2 приведена питома вага компаній, які 
використовують еджайл, в залежності від чисельності 
працівників. Опитування проводилось серед керівників 
та працівників компаній з різних країн, які 

використовують еджайл, у 2015-2016 рр.  Для порівняння 
було виділено 4 групи компаній, з численністю 
персоналу: 1) до 1000 робітників, 2) 1001-5000 
робітників, 3) 5001-20000 робітників, 4) 20001 і більше. 

 

 

Рис. 2 – Питома вага компаній, які використовують еджайл, в залежності від чисельності працівників 

Галузева належність компаній, що використовують 
еджайл-підходи до управління в різних галузях 
господарства наведено на рис. 3. Компанії, які приймали 
участь в опитуванні, виділили наступні причини, які 
спонукали їх до впровадження еджайлу у своїй 
діяльності: прискорення поставки продукту, покращення 
здатності керувати змінами пріоритетів, збільшення 

продуктивності, покращення оглядовості проекту, 
покращення бізнесу, зменшення ризиків проекту, 
мотивація та підвищення морального духу команди, 
покращення прогнозованості поставки, покращення 
дисципліни розробки продукту, зменшення проектних 
витрат (рис. 4).  

.
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Рис. 3 – Галузева належність еджайл-компаній 

 
Рис. 4 – Причини впровадження еджайл-управління  

Попри те, що більшість організацій усвідомили 
успіх від застосування еджайл-методів (рис.5), але вони 
визнають, що існують виклики щодо впровадження та 
подальше розширення застосування цих методів. 

Найбільшими викликами стали організаційна культура, 
яка конфліктує з цінностями еджайлу, та відсутність 
навичок або досвіду застосування еджайлу (рис. 6). 

 

Рис. 5 – Переваги запровадження еджайл-управління 

Як видно з рис. 3, у світі, доля компаній сегменту 
професійних послуг (ФПП) становить 12%. Згідно Фон 
Норденфліхта до сегменту професійних послуг належать 
компанії 4 типів [6]:  

- класичні фірми професійних послуг (юридичні та 
бухгалтерські фірми) – які характеризуються високою 
інтенсивністю знань, професіоналізмом персоналу, та 
низькою капіталомісткістю; 

- професійні кампуси (наприклад, лікарні) – які 
характеризуються високою інтенсивністю знань, 
професіоналізмом персоналу та високою 
капіталомісткістю; 

- нео-ФПП (наприклад, управлінські консалтингові 
компанії) – які характеризуються високою інтенсивністю 
знань та низькою капіталомісткістю;
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Рис. 6 – Виклики, з якими стикаються еджайл-компанії

- розробники технологій (компанії галузі науково-
дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок, 
біотехнологій і т.д.) – характеризуються високою 
інтенсивністю знань, професіоналізмом персоналу та 
високою капіталомісткістю. 

Нами пропонується еджайл-модель адаптована до 
умов роботи інжинірингових компаній. Таким чином, 
розглянемо інжиніринг під призмою еджайлу. 

На перший погляд, цей метод здається природним 
для дизайну продукту. Він використовується для 
складних проектів, в яких постійно змінюються потреби і 
вимоги, які не можуть бути повністю передбачені або 
оцінені на початку проекту. 

На другий погляд, потенційний перехід методу від 
розробки програмного забезпечення до дизайну 
продукту піднімає деякі питання. Еджайл підхід вимагає 

колективної роботи, співпраці та адаптації. Він розбиває 
завдання на невеликі ітерації, які не вимагають 
довгострокового планування. Ітерації короткі, а крос-
функціональні команди працюють над усіма частинами 
завдання, включаючи планування, аналіз і проектування. 

Еджайл не в повному обсязі вписується в світ 
інжинірингу. Це обумовлено специфікою цього виду 
діяльності, тому у таблиці 1 розглянемо умови, які 
створюють можливість для застосування еджайл підходу 
на базі досвіду і знань про ефективність еджайлу в 
розробці ПО.  

Таким чином, інжинірингові компанії, які 
займаються розробкою та проектуванням технічних 
рішень для промислових замовників в сегменті ремонту 
обладнання, мають можливість застосовувати еджайл-
підходи для розв’язання складних і нестандартних задач. 

Таблиця 1 – Умови, придатні для застосування адаптивної моделі 

Еджайл Еджайл в інжинірингу 
- невизначена і складна ситуація на ринку, коли часто 
змінюються уподобання споживачів; 

- невизначеність і непередбачуваність ситуацій, коли  вимоги 
та умови змінюються в залежності від галузі та специфіки 
діяльності замовника; 

- можливість залучення клієнтів до розробок і тісної співпраці з 
ними при наявності швидкого зворотного зв'язку; 

- можливість залучення клієнтів до розробок і тісної співпраці 
з ними при наявності швидкого зворотного зв'язку; 

- можливість новаторства і творчих осяянь шляхом організації 
міжфункціональної співпраці людей в процесі вирішення 
складних, невизначених проблем; 

- можливість розробки інноваційних рішень шляхом 
організації крос- функціональної команди з спеціалістів зі 
знаннями та досвідом в різних галузях науки та техніки, або 
навіть інших сфер людської життєдіяльності; 

- можливість розбиття роботи на окремі модулі, які можна 
виконувати швидкими повторюваними циклами; 

- процес розробки кінцевого технічного рішення можна 
розбити на послідовні етапи. Після кожного етапу розробки, 
рішення  обговорюється з замовником;  

- виявлення помилок призводить розробників до цінних 
висновків. 

- виявлення помилок призводить до цінних висновків. 

 
Гнучкість буде проявлятися в тому, що для 

вирішення конкретної задачі формується команда з таких 
спеціалістів (як із складу компанії, так і з залучених 
фахівців інших галузей), досвід та знання яких дозволить 
найбільш глибоко та широко бачити проблему та 
можливі шляхи її рішення. Сучасні комунікаційні 
технології дозволять залучати спеціалістів не тільки з 
локальної території (одного міста), а і з інших міст, і  
навіть держав. Це мають бути самоорганізовані команди, 
в яких формалізація процесу обговорення та прийняття 
рішення буде зведена до розумного мінімуму. Команда 
самостійно має обирати координатора процесу – того хто 
організовує діяльність команди проекту, але не 
втручається в її роботу, стежить за коректним 
застосуванням принципів еджайл; і усіх процесів, несе 

відповідальність за ефективність. Команда сама визначає 
першочергові завдання, розбиває їх на невеликі модулі 
(тому розробка ведеться короткими циклами), 
співпрацює з замовником в ході всього проекту, вносячи 
зміни в проект, які вітаються і швидко включаються в 
роботу. Координатор лише стежить, щоб команду нічого 
не відволікало, і допомагає їй користуватися 
колективним розумом в процесі щоденних оперативок, 
експериментів, професійної критики і мозкового штурму. 

Проте склад команди у разі необхідності може 
змінюватися на протязі реалізації проекту, в залежності 
від потреб у спеціалістах на різних етапах (ітераціях), 
кожний з яких може закінчуватись аналізом та 
моделюванням, поки технічне рішення не буде прийнято. 
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Слід зазначити, що спеціалісти профільної служби 
замовника (відділи головного механіка, головного 
енергетика, тощо) дистанційно залучаються до роботи 
команди. Такий підхід дозволить команді більш тісно 
працювати зі спеціалістами «на місцях», які мають більш 
широке та повне уявлення про наявну проблему, знають 
усі особливості та нюанси роботи конкретного 
обладнання, і це дозволяє економити час та враховувати 
всі існуючі можливості та ризики.  

В такому разі видача готового технічного рішення 
буде здійснюватись на Технічній раді підприємства-
замовника, до складу якої зазвичай окрім керівників 
технічних та ремонтних служб входять керівники 
виробництва, логістики та економічних служб. В 
залежності від результатів обговорення та захисту 
технічного рішення, інженерній команді можливо буде 
необхідно повторити ряд ітерацій, для внесення змін та 
удосконалення запропонованого рішення. 

Висновки. Таким чином, інженерам, як і всім 
іншим можливо буде складно адаптуватися до змін, 
налагодити гнучкий процес і, напевно, буде вимагати 
пробного запуску в інжиніринговій компанії, якій 
необхідні зміни, котрі може надати еджайл-підхід. 
Розробники ПО знайшли гнучкий підхід до значного 
покращення в порівнянні з раніше  використовуваним 
методом Waterfall тому і інженери можуть знайти теж 
саме.  
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