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В Україні на даному етапі розвитку соціально-економічних відносин спостерігаються пробле-
ми, що пов’язані зі зменшенням промислового виробництва на багатьох промислових підприємствах. 
Згідно дослідження спеціалістів Державної служби статистики України [1],серед 1521 опитаних під-
приємства лише 37 % відмічають збільшення замовлень у 2016 році порівняно із попереднім періо-
дом. Загалом суб’єктами господарювання відмічаються наступні проблеми ведення діяльності:

- зниження попиту на промислову продукцію;
- нестача робочої сили при неналежному рівні автоматизації бізнес-процесів;
- нестача сировини, матеріалів, устаткування;
- фінансові обмеження.
Важливим питанням є технічне забезпечення вирішення зазначених вище проблем. Безпере-

чно, існує багато факторів не техніко-технологічної природи, що спричинили цю кризу, але всі наше 
дослідження базується саме на автоматизації та її перспективах для України та закордонних країн-
партнерів.

Автоматизація виробництва є вищим рівнем розвитку машинної техніки, коли регулювання 
й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Су-
часний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологіч-
них машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних ма-
шин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інфор-
маційно об'єднаних промисловими мережами [2]. З даного визначення можна виділити декілька ідей:

1. Автоматизоване виробництво використовує сучасні та спеціально розроблені методи. Це 
дає нам можливість кооперації зі спеціалістами з різних країн та галузей. Також це дає можливість 
йти пліч-о-пліч із науково-технічним прогресом. 

2. Створення попиту на ринку автоматизації породжує необхідність у спеціалістах, тому бу-
дуть створені робочі місця для молодих фахівців.

3. Зменшення трудомісткості та матеріаломісткості виробленої продукції та більш висока її 
якість сприятимуть виходу на зовнішні ринки збуту.

Розглянемо приклади застосування автоматизації виробництва та перспективи розвитку цієї 
галузі в Україні.

У нафтогазовидобувній промисловості основним напрямом автоматизації виробництва є ав-
томатизація контролю за роботою нафтових і газових свердловин, в бурінні — спуско-підіймальних 
операцій шляхом впровадження автоматів спуско-підіймання. Дана галузь є досить перспективною 
для нашої країни, оскільки ми не можемо собі дозволити виготовляти неякісну продукцію за рахунок 
величезної кількості. Також слід не забувати, що в Україні присутні навчальні структури, які готують 
майбутніх спеціалістів в даній сфері, студенти яких не можуть вважатися професіоналами без досві-
ду роботи. 

У автомобільній промисловості автоматизація виробництва пов’язана головним чином з про-
цесом збирання автомобілів на конвеєрі. Сучасний конвеєрно-збиральний комплекс у автомобільній 
промисловості — одна з найбільш високоавтоматизованих ланок машинобудування. Прогрес у даній 
області надасть нам можливість запозичити та інтегрувати нові технології та відкрити ринок праці та 
найму для закордонних замовників.

Розвиток автоматизації та попит на ринку праці зумовлять збільшення попиту на мікроелек-
троніку на різноманітні прилади з цієї сфери. Отже, можливість виробничої бази на теренах України 
та збільшення обсягів виробництва для існуючих виробництв принесе конкурентні переваги країні.

Вище зазначений метод технічної боротьби з неефективністю сучасних підприємств можли-
во частково вирішити за допомогою підтримки зі сторони державних органів підприємств, які мають 
план на автоматизоване виробництво. Застосування автоматизації призведе до збільшення обсягів 
виробництва як на внутрішньому ринку країни, так і зовнішнього ринку, що сприятиме економічному 
зростанню промисловості України.
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