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Автоматизація дозволяє повністю або частково звільнити людину від виконання циклових 
процесів чи процесів, які виконуються по заданому алгоритму. На даний час дуже важко уявити під-
приємство, що працює без втручання людини, долучаючи її лише у випадку аварійної ситуації. Сво-
го розвитку автоматика дістала завдяки промислово-технічному прогресу. 

Аналіз тематичної літератури [1-3] дозволяє визначити, що побутова автоматика бере свій 
початок на промислових підприємствах, де пріоритет збільшення швидкості процесів сприяв введен-
ню новітніх засобів автоматизації. Автоматизація виробництва надає можливість збільшити кількість 
вільних робочих рук, оптимізувати затрати часу та рівень занятості персоналу, що сприятиме наро-
щенню ресурсного потенціалу підприємства.

Якщо в кінці минулого століття автоматизації відводилась роль виконання рутинних цикліч-
них завдань, то тепер завдяки розвитку програмно-розрахункових засобів автоматизують цілі лінії 
виробництва, що працюють без втручання людини. Однак, недивлячись на всі перераховані пере-
ваги, потрібнозазначити, що власне процес автоматизації потребує значних фінансових вкладень та 
підготовчих зусиль. Це є головною проблемою застою розвитку автоматизації в Україні. На даний час, 
автоматизація в Україні на багатьох підприємствах розвивається з ускладненнями за браком вільних-
грошових коштів, неготовності підприємців приймати рішення щодоосучаснення компанії, а також че-
рез нестачулюдей, що могли б забезпечити реалізацію такої ідеї (рис. 1).

 

Перешкоди розвитку 
автоматизації в Україні 

Кількісної (екстенсивної) 
природи: 

1. Нестача фінансових 
русурсів. 

2. Недостатня кількість 
кваліфікованого персоналу. 

Якісної (інтенсивної )природи: 
1. Недосконале стратегічне 

управління. 
2. Низький рівень інноваційної 

активності. 

Рис. 1. Перешкоди розвитку автоматизації на промислових підприємствах України  
(авторська розробка)

В Україні спостерігається тенденція до зниження потенціалу техніко-технологічної бази під-
приємств. Однак її оновлення є необхідною умовою розвитку як окремого підприємства, так і націо-
нального господарства у цілому. Ця думка збігається із сучасною концепцією                      технологіч-
них устроїв, згідно з якою темпи економічного розвитку як національних економік, так і окремих під-
приємств визначаються фазою життєвого циклу сукупності використовуваних технологій [4, с. 134].

Для того, щоб Україна стала успішною країною дуже важливим кроком є автоматизація під-
приємства. Щоб досягнути успіху в цьому потрібно зробити такі кроки:

1. Поєднати досвід IT и Powered Automation, навчатись у зарубіжних виробників і виходити 
на ринок інших країн.

2. Інформувати світ про свої уміння та навички за рахунок різних рекламних та соціальних 
кампаній.

3. Виносити нааутсорсінг проектування та монтаж.
4. Створювативеб-платформи для обміну інформації щодо проектів, знань та досвіду.
5. Дотримуватися міжнародних стандартів на всіх етапах виробничого циклу.
6.  створення Українського консорціуму промислових інтернет технологій. 
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