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1 вересня у вищих навчальних закладах України розпочався новий 2016-2017 

навчальний рік. Тисячі молодих людей стали студентами та чи вірне рішення 

вони прийняли щодо своєї майбутньої спеціальності? Про місце і перспективи 

будівельної галузі в світовій економіці, а також про деякі особливості 

української вищої освіти читайте далі… 

 

 

Проблема вибору супроводжує людину впродовж усього життя, але періодично 

зустрічаються доленосні питання, які суттєво впливають на хід багатьох 

наступних десятиліть. 

 

Декілька таких питань виникає майже одночасно: чи варто отримувати вищу 

освіту? Чи варто продовжувати навчання після закінчення школи (або після 

одержання певного освітнього чи кваліфікаційного рівня)? Якщо так, то яку 

професію й, відповідно, яку спеціальність обрати? І взагалі – чого душа бажає? 

Нажаль, абсолютна більшість абітурієнтів – і сьогодні це визнають навіть 

чиновники від освіти – обирають не своє щасливе майбутнє, а бюджетне місце 

у вищому навчальному закладі з гарантованою стипендією. Ці дві нікчемні речі 

стали важливішими за власні думки, вагомішими за бажання батьків. 

Спеціальність відходить на другий план. Власні прагнення та мрії підлітків 

відсуваються ще далі. 

 

Якщо ж батьки майбутнього студента підходять до вибору спеціальності для 

своєї дитини «виважено» та готові оплачувати контракт, то зупиняються на 

стабільно з року в рік дуже популярних юридичних, економічних і 

управлінських спеціальностях, спираючись на старі стереотипи власної 

молодості. Нажаль, вони прагнуть, щоб їхні діти реалізували їх колишні амбіції, 

всіляко доводячи до дитини оптимальність такого вибору й переваги певної 

професії в майбутньому. В той же час уперта статистика каже зворотне. Попит 

на економістів, менеджерів і юристів стрімко впав, вакансій все менше, 

заробітна платня все нижча. Виключенням є хіба що спеціальність «Фінанси», 

яка у світовому масштабі стабільно тримає високу планку. 

 

За даними британської агенції «Capgemini», опублікованими у щорічному звіті 

«World Wealth Report», будівництво разом зі сферою екології та екологічного 

виробництва займає п’яте місце серед галузей, в яких через 10 років буде 

міліонерів більше, ніж в інших галузях промисловості. За прогнозами їх 

випереджають лише фінанси, сфера високих технологій та медицина 

(фармакологія). Але не будемо забувати, що без будівництва не обходиться 

жодна галузь промисловості, жодна сфера діяльності людини. Тим же 

фінансовим забезпеченням будівництва краще займатися, коли знаєш 



особливості будівельної справи, розумієш процеси та явища, що відбуваються 

під час проектування або виробництва продукції будівництва. 

 

Інша проблема пов’язана з адекватністю оцінювання людиною – фахівцем у 

своїй галузі – власної праці у грошовому еквіваленті. 

 

Згідно цьогорічній статистиці середніх заробітних плат в Україні, яка була 

представлена кадровим порталом «Work.ua» на основі порівняння очікуваних 

(за резюме претендентів) і за вакансіями, що пропонуються роботодавцями, 

будівництво та архітектура входять до трійки недооцінених спеціальностей. 

Недооцінених з боку претендентів. Адже українські роботодавці пропонують 

заробітну платню у середньому майже на 20 % більшу, ніж бажають 

претенденти у своїх резюме. Можливо, у такій «низькій самооцінці» й полягає 

корінь недовірливого і зверхнього ставлення замовників, менеджерів з найму, 

роботодавців до працівників і виконавців робіт – ставлення згідно до гідності 

самої людини. 

 

Але найцікавіше не це. Найцікавіше – це середня заробітна платня пересічного 

фахівця, який працює у будівельній галузі України. Виявляється, що за 

діючими нормами оплати праці вона має буде вища за ту, що пропонується у 

вакансіях, ще майже на 20 %, що складає близько 11 000 гривень на місяць. 

 

Останнім часом, виступаючи у ролі генерального підрядника, команда 

Інституту будівництва Запорізької державної інженерної академії зіткнулася з 

тим, що виконавці субпідрядів, як то кажуть, «не можуть скласти собі ціну». 

Суми, заявлені в тендерних пропозиціях, можуть відрізнятися в декілька разів. 

Якщо звернути увагу на європейську та американську практику, то переможця 

тендеру часто визначають якісь там центи. Різниця у вартості робіт в 10…15 % 

у західних колег вже викликає здивування на межі з панікою – а чи зможе 

настільки «дешевий» виконавець забезпечити терміни, якість робіт тощо? 

Тобто, на Заході фахівці звикли виважено підходити до визначення вартості 

своїх послуг, в результаті чого різні виконавці отримують приблизно одну й ту 

ж суму, не даючи можливості замовнику поставити під сумнів кваліфікацію й 

особисті якості виконавця. 

 

Отже, однією з важливих компетенцій інженера-будівельника з будь-якою 

спеціалізацією, має бути здатність адекватно визначити вартість своїх послуг, а 

значить і собі справедливу ціну – независоку, але й незамалу. Ці важливі знання 

мають можливість здобути студенти Інституту будівництва Запорізької 

державної інженерної академії, що зробить їх безумовно якісну технічну освіту 

більш цілісною та пристосованою до реалій і викликів сучасного світу. 

 

Наші студенти проходять стажування в будівельних компаніях США та 

Великобританії, продовжують навчання в університетах Німеччини, Польщі, 

Словаччини, працюють в проектних фірмах і на будівництві у Великобританії, 



ОАЕ (Дубаї), Ізраїлі, Єгипті, країнах Південної та Центральної Америки, 

Середньої Азії тощо. Не кажучи вже про Київ, інші мегаполіси України та 

близького зарубіжжя. 

 

Але не варто забувати про наше рідне місто. Не дивлячись на скрутне 

становище української і регіональної економіки, 2016 рік має бути знаковим 

для будівельної галузі Запоріжжя. Відновлено будівництво двох житлових 

комплексів, зводяться три великих об’єкта в центрі міста, ведеться робота над 

забудовою нового житлового мікрорайону – і це тільки початок. Будівництво – 

значно більша сфера за зведення нових будівель, і сьогодні обсяги робіт з 

реконструкції та капітального ремонту будівель, споруд та інших об’єктів 

міської інфраструктури стабільно високі. Отже кожен студент-будівельник, 

який отримає належну кваліфікацію, обов’язково буде забезпечений роботою за 

фахом. 

 

Вітаємо всіх студентів факультету будівництва та цивільної інженерії Інституту 

будівництва – тих, хто тільки-но вступив до ЗДІА, і тих, хто продовжує 

навчання на старших курсах, у магістратурі, на спеціаліста та в аспірантурі! 

Ваш вибір – стратегічно вірний, і всі викладачі факультету раді й надалі 

передавати досвід і знання новому поколінню фахівців, формувати компетенції, 

конкурентні на світовому рівні! 

 
(Посилання на ресурси-першоджерела: http://forinsurer.com/news/16/04/14/33754 , 

http://www.segodnya.ua/life/education/samye-pribylnye-professii-budushchego-nashi-studenty-

progadali-i-v-etom-godu-743433.html ) 
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