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РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

В БОРОТЬБІ З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
 
Боротьба з тіньовою економікою, з легалізацією (відмиванням) 

доходів, отриманих злочинним шляхом, є одним з ключових завдань 
сучасних досліджень та державних і міжнародних стратегій по 
всьому світу. Часом на держаному рівні окремих країн вони носять 
декларативний характер, однак, на міжнародному рівні, у світовому 
масштабі цей напрям відіграє велике значення для досягнення 
справедливості та безпеки, оскільки доходи, отримані злочинним 
шляхом, нерозривно пов’язані з фінансуванням тероризму та 
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. На 
першій лінії цієї боротьби перебувають фінансові установи, через які 
проходять основні фінансові потоки в світі й саме правилам роботи з 
клієнтами в цих установах, як правило, присвячені дослідження та 
нормативні документи у вказаній сфері. Разом з тим зародження 
нелегальних доходів і всі наслідки відбувається як раз на рівні 
підприємств, які шляхом пошуку прогалин в системі оподаткування, 
контролю продовжують знаходити можливості легалізувати доходи, 
отримані злочинним шляхом. Це також відбувається й через 
використання корупції, людських помилок – словом людського 
фактору у прийнятті рішень щодо виявлення під час контролю 
господарської діяльності підприємств зловживань, помилок чи 
прямих порушень законодавства у сфері регулювання діяльності. 

Інструментом, який би міг забезпечити обробку усієї сукупності 
відомостей, відслідковувати усі зміни в суттєвій та важливій, а також 
у несуттєвій та неважливій (яка, однак, також має вплив на об’єкт 
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аналізу) інформації щодо господарської діяльності з метою 
виявлення аномалій, порушень, зловживань й помилок, є штучний 
інтелект. Він не має графіку роботи чи інших обмежень у часі праці, 
тому співставлення та аналіз інформації може здійснювати 
цілодобово, а швидкість обробки даних визначається 
обчислювальною потужністю інформаційних систем, на базі яких він 
функціонує, і є стабільно високою. При цьому завдання штучний 
інтелект готовий виконувати нон-стоп в режимі реального часу до 
відповідної команди про припинення. 

Масштаби проблеми, які могли б бути вирішені завдяки 
беззаперечному дотриманню законодавства у сфері оподаткування, 
через належний, об’єктивний, неупереджений та всебічний контроль, 
що може забезпечити ШІ, можна виміряти конкретними цифрами. 
Так, у США рівень тіньової економіки оцінюється на рівні 5,4% 
ВВП, у Канаді – 9,8%, у Греції – 21,5%, в Україні – 30%. При цьому 
ВВП України складає лише 0,57% від ВВП, наприклад, Сполучених 
Штатів Америки. При цьому рівень тіньової економіки США в  
10 разів більше, ніж сума ВВП України в цілому. Тобто в світовому 
масштабі поза системою оподаткування перебувають мільйони 
мільйонів доларів. Саме ШІ може назавжди вирішити цю проблему 
завдяки не декларативному й теоретичному, а реальному й 
практичному об’єктивному, неупередженому та всебічному 
контролю за господарською діяльністю підприємств. 

Тому питання розробки концепції використання штучного 
інтелекту в системі контролю господарської діяльності є актуальним 
і навіть перспективним через недостатні напрацювання у цій сфері та 
вигоди й результати, які зможе принести для світової економіки 
належний контроль за господарською діяльністю підприємств. 

Розробка такої концепції та її практична реалізація дозволять вже на 
перших етапах вивести практично усі підприємства на абсолютно 
правовий рівень діяльності, що дозволить не лише заощадити кошти, а й 
отримувати їх у вигляді правильно нарахованих податків та зборів, а 
також належного, відповідно до законодавства, їх використання, 
оскільки контроль з боку ШІ може і має здійснюватися на 
підприємствах як приватного так і державного сектору, в організаціях, 
що фінансуються з державного бюджету тощо.  
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