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Тренд №8

Штучний інтелект, робототехніка та автоматизація

6% опитаних наразі 

перебудовують процес роботи та 
активно використовують штучний 
інтелект та робототехніку, задля 
досягнення нових, більш вагомих 
результатів

Важливість людини в епоху 
діджиталізації
Потенціал використання штучного інтелекту 
та робототехніки полягає у знищенні 
рутинних завдань та створенні значущості 
для «унікально людських» навичок 
працівників. Майже половина (47%) 
респондентів цього року стверджують, що 
їх організації активно залучені до проектів 
автоматизації.

68% респондентів з України вважають даний тренд важливим

61% респондентів 

стверджують, що наразі не 
використовують ШІ та 
робототехніку

15% українських респондентів 

уже використовують ШІ та 
робототехніку задля зменшення 
рутинної роботи, уникнення 
дублювань процесів

Натомість 18% опитаних 

свідчать, що робота у їх компанії 
виконується спільними зусиллями 
людей та машин

33% учасників опитування повідомляють, що їх компанії готові 

слідувати даній тенденції
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Інше

Управління ШІ 

Механічне обслуговування ШІ / роботів

Управління масовою робочою силою

Перепідготовка команди для використання ШI / роботів

Програмування роботів

Визначення можливостей для залучення ШІ

Інтеграція великих об'ємів даних у процеси планування та прийняття рішень

Реорганізація роботи в процесі автоматизації

Аспекти інтеграції та управління когнітивними обчисленнями / ШI, що є характерними для організації



Human Capital Trends 2018© 2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт і Туш» 21

Тренд №8

Штучний інтелект, робототехніка та автоматизація
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У нас немає плану 

розвитку цих 
навичок

Ми плануємо 

проводити внутрішнє 
навчання працівників 

для забезпечення 

необхідних навичок

Ми плануємо 

залучати зовнішніх 
експертів

Ми плануємо 

самостійно навчати 
працівників та 

залучати зовнішніх 

експертів

Яким чином організація сприяє розвитку людських навичок, 

необхідних для використання ШI / роботів
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Фізичні здібності

Психомоторні здібності

Сенсорні здібності

Когнітивні здібності

Фундаментальні експертні знання

Навички вирішення комплексних проблем

Соціальні навички

Навички управління процесами

Навички управління ресурсами

Технічні навички

Ступінь важливості навичок в процесі інтеграції ШІ в роботу для респондентів України

Буде зменшуватись Залишиться незмінним Буде збільшуватись

18%

29%

32%

50%

52%

53%

54%

55%

63%

65%

Фізичні здібності

Психомоторні здібності

Сенсорні здібності

Фундаментальні експертні знання

Соціальні навички

Навички управління ресурсами

Навички управління процесами

Когнітивні здібності

Навички вирішення комплексних проблем

Технічні навички

Ступінь важливості навичок в процесі інтеграції ШІ в роботу для 

респондентів в світі

Буде збільшуватись


