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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ «PRO ET CONTRA» 

 
Cучасний світ неможливо уявити без новітніх технологій. Щодня 

вчені працюють над машинами, роботами, програмами, які зможуть 
полегшити життя людині. Процеси автоматизації, кібернетизації, 
комп’ютеризації, роботизації охоплюють все більше сфер нашого життя 
і, відповідно, змінюють звичні соціальні практики та стандарти. Звідси, 
важливим філософським питанням сьогодні постає питання: «Чи зможе 
штучний інтелект замінити людину?». 

«Штучний інтелект» – властивість автоматичних систем брати на 
себе окремі функції інтелекту людини, наприклад, вибирати і приймати 
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оптимальні рішення на основі раніше отриманого досвіду і 
раціонального аналізу зовнішніх впливів [1, с. 1]. Штучний інтелект 
класифікують на 2 типи: слабкий і сильний. Слабкий ще називають 
вузьконаправленим, тому що він може виконувати тільки завдання в 
певних рамках. Такими є всі існуючі на сьогодні розробки на основі 
технології ШІ.  

Сильний штучний інтелект зможе вирішувати будь-які завдання в 
необмеженому спектрі. Нейросистема будується за тим же принципом, 
що і нервова система в живому організмі, звідси і назва. В організмі 
відбувається з'єднання нервових клітин (нейронів), які утворюють 
нервову систему. А в штучній нейросистемі використовуються прості 
процесори – обчислювальні елементи, які з'єднуються і взаємодіють за 
такою ж схемою. 

На відміну від звичайних алгоритмів нейромережі здатні навчатися 
на основі досвіду. Вони аналізують і виявляють зв'язок між даними на 
вході і виході, узагальнюють дані та формують рішення задач. Щоб 
нейромережі могли функціонувати таким чином, використовуються 
методи машинного навчання. Причому у випадку з нейромережами таке 
навчання вимагає багато обчислювальних ресурсів [3]. Чому ви зможете 
навчити нейромережу, залежить від вхідних даних. Чим більше даних, 
тим якісніше буде навчання. Вона зможе відрізняти одні об'єкти від 
інших, порівнювати і прогнозувати, розпізнавати окремі елементи.  

Якщо раніше використання штучного інтелекту було рідкістю, то 
сьогодні майже кожен із нас зустрічався з чат-ботами, розумними 
пилососами, «Siri», «Алісою», гугл-поштою, алгоритмами соціальних 
мереж, і таких прикладів безліч. Незамінним штучний інтелект є і буде у 
сфері медицини, адже роботи чи спеціальні програми надаватимуть 
точні діагнози і призначатимуть ефективне лікування. Незабаром безліч 
апаратів, які наразі ще створюються, піднімуть медичні дослідження на 
високий рівень.  

Наступною сферою є вирішення економічних та соціальних проблем. 
Наприклад, у Стенфорді дослідники використовують ШІ для аналізу 
супутникових зображень, щоб визначити, які області мають найвищий 
рівень бідності. Важка промисловість, де нині тяжко працюють люди, вже 
через пару років буде повністю автоматизована [2]. Не можна не виділити і 
сферу побутового користування. Кожен із нас має свою сторінку в 
соціальних мережах, де може не тільки спілкуватися з друзями, родиною, а 
й із чат-ботами. Сьогодні розробники працюють над їх вдосконаленням, 
щоб наблизити до комунікації з реальною людиною. Якщо згадати про 
сучасну побутову техніку, то вона вже зараз набагато спрощує життя 
людині. Не складно уявити, що і з подальшим розвитком технологій нам 
взагалі не треба буде думати про домашні справи. 
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Але, що стоїть за таким стрімким розвитком? Вже зараз деякі 
системи, у яких ще немає своєї волі або здатності планувати дії, 
практично неможливо вимкнути. Де знаходиться кнопка вимикання 
Інтернету, наприклад? Ми вже не кажемо про те, що носій штучного 
інтелекту, напевно, передбачить спробу його відключення і заздалегідь 
буде вживати необхідних заходів безпеки. І вже точно він зможе знайти 
методи впливу на фізичний світ, щоб маніпулювати волею людей, 
змусити їх працювати на себе або надати доступ до створення власної 
інфраструктури [4]. Прогнозується, що значно зменшиться кількість 
робочих місць, людський розум буде значно відставати від машинного, 
розвиток штучного інтелекту у військовій сфері може призвести до 
неконтрольованих дій, які знищать все навколишнє середовище. Якщо 
машини будуть спілкуватися між собою, то цілком можливо, що це буде 
така мова, яку людина не зрозуміє. Такий приклад був у лабораторії 
компанії «Фейсбук», коли два роботи, комунікуючи між собою, 
створили мову, яка тільки приблизно нагадувала англійську, що було 
зафіксовано на комп`ютерах, які слідкували за перебігом експерименту. 
Тому організатори вирішили його припинити [5].  

Отже, все що створюється нині, й буде створене через роки, – це 
бажання приблизити робота до людини, але ми розуміємо, що ніяка 
машина не зможе відчувати чужу біль, співчувати, вірити, любити і жити 
не генерацією операцій, нехай і найточніших, а людською свідомістю, 
такою специфічною і унікальною. Важко прогнозувати майбутнє, адже, 
як казав Марк Цукерберг : «Любая технология может быть использована 
как во благо, так и во зло. Люди, которые борются за то, чтобы 
замедлить развитие индустрии искусственного интеллекта выступают 
против создания более безопасных автомобилей или против того, чтобы 
врачи быстрее и точнее ставили диагнозы» [5]. Ми вважаємо, що на 
даному етапі в даній індустрії багато факторів залежать від діяльності 
людини, відповідно, які цілі людство буде ставити перед штучним 
інтелектом, таким і буде наше майбутнє. 
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