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Підтримка 
 
В останні роки штучний інтелект (ШІ) позиціонується як одна з найбільших 
комерційних можливостей для світової економіки. 
 
За оцінками Департаменту по стратегії бізнесу, енергетики і промисловості (BEIS), до 
2035 року ІІ може додати до економіки Великобританії додаткові 630 млрд фунтів 
стерлінгів. Ця оцінка передує спалаху Covid-19, але ми не бачимо, щоб роль і значення 
ІІ знижувалися. в результаті. 
 
Наскрізна природа ІІ означає, що вплив не буде обмежена одним сектором або тільки 
фірмами, які розробляють інструменти і технології ШІ. 
 



Многие сектора, имеющие стратегическое значение для Великобритании, начали 
выявлять и использовать конкретные возможности использования ИИ для повышения 
производительности в своих специализированных процессах или повышения 
конкурентоспособности за счет разработки новых или улучшенных продуктов, 
процессов и услуг, лучше приспособленных к потребностям клиентов. 
 
Тем не менее, несмотря на эти хорошо документированные возможности и активную 
экосистему запуска ИИ в Великобритании, мы не видели, чтобы принятие ИИ 
происходило такими темпами или масштабами. Необходимость ускорения внедрения 
ИИ не нова, и в Великобритании отмечается, что она на протяжении ряда лет отстает 
от американских и европейских фирм в этой области. 
 
 
Ухвалення ШІ 
 
До спалаху COVID-19 нашу взаємодію з підприємствами в ряді секторів привело нас 
до висновку, що багато підприємств, незалежно від їх розміру, не отримували вигоди 
від впровадження ІІ в свої внутрішні бізнес-процеси, такі як розвиток бізнесу, 
обслуговування клієнтів. , HR і т. Д. 
 
Там, де це давало значну можливість до спалаху, на нашу думку, зараз це буде 
зростаючий ринок. На додаток до продуктивності, конкурентоспроможності та 
оптимізації компанії зміщують акцент на стійкість, оскільки підприємства стикаються 
з проблемами ланцюжка поставок, людськими ресурсами та зв'язком з клієнтами так, 
як це було неможливо уявити кілька місяців тому. 
 
Бізнес-лідери також отримують більше інформації про можливості володіння і 
використання цифрових даних. 
 
Незважаючи на майбутні можливості, які ми бачимо, існують перешкоди для 
усиновлення, і дослідження та інновації мають вирішальне значення для того, щоб 
підприємства, великі і малі, могли їх подолати. 
 
 
Дані, дані всюди … 
 
Компанії витрачають багато часу і коштів на розробку даних - переводячи дані в 
форму, яку можна використовувати для ІІ. До 80% вартості проекту ІІ витрачається на 
отримання, очищення і організацію даних, наприклад, в набори для алгоритмів 
навчання і тестування. 
 
Процес проектування даних також безпосередньо впливає на здатність бізнесу 
розраховувати і демонструвати повернення інвестицій (ROI) - вивчення даних компанії 
є важливим кроком в кількісній оцінці впливу ШІ. 



 
Набори даних повинні розроблятися з урахуванням ІІ, а тривалість набору даних 
повинна розглядатися як стандартна практика ведення бізнесу. 
 
Підвищення продуктивності процесу розробки даних за допомогою спільних 
досліджень і інновацій дозволить скоротити витрати на проекти ШІ і дозволить вченим 
даних приділяти час таких питань, як розуміння або облік вбудованих помилок в 
даних. 
 
Цифрова катапульта, яка фінансується Innovate UK, прагне усунути бар'єри для 
прийняття ШІ через свою програму ШІ. 
 
У недавньому звіті по платформах для машинного навчання міститься огляд поточних 
готових платформ, які можуть підтримувати розробку даних та інші дії, а також поради 
про те, як вибрати правильну. Проте, розробка даних або суперечки як і раніше є 
основними витратами для фірм. 
 
Необхідні навички розвиваються і важко їх подолати 
 
Британська робоча сила потребує низки ключових навичок, щоб скористатися всіма 
перевагами розгортання ІІ. Збереження даних вчені часто привертають до себе 
найбільшу увагу через карколомної зарплати, якої командують на підставі високого 
попиту і дефіциту. 
 
Проте, підприємства також стикаються з нестачею навичок, які мають вирішальне 
значення для успішного впровадження ІІ. 
 
Новаторам необхідно з самого початку тісно співпрацювати з дизайнерами та вченими-
соціологами, щоб розробляти ідеї, які є відповідальними, інтуїтивно зрозумілими і 
простими у використанні, а також забезпечують використання ІІ таким чином, який 
відповідає потребам роботодавців, працівників і клієнтів, а також є соціально вигідним 
і екологічно стійким. , 
 
Інвестиції UKRI в Центри з підготовки докторантів (CDT) в галузі штучного інтелекту, 
місця AI Masters в університетах і дослідні стипендії підтримають безліч талантів і 
збережуть найкращі таланти AI в академічних установах Великобританії. 
 
Щоб галузь могла отримати вигоду з цих інвестицій, ми повинні продовжувати 
підтримувати інновації ІІ, засновані на бізнесі, такі як партнерство з передачі знань, 
гарантуючи, що інноваційні підприємства можуть привнести нові навички та отримати 
доступ до останніх академічним ідеям. 
 
 
Інноваційна відповідальність 



 
Однак робота зі штучним інтелектом обов'язково означає також взаємодію з етикою 
ШІ, як для зниження ризиків, так і для можливого конкурентної переваги. Надійними 
підприємствами будуть ті, які можуть продемонструвати, що вони вжили заходів для 
відповідального розвитку і чіткого спілкування. 
 
У свою чергу це означає, що підприємства повинні розуміти, як втілити етичні 
принципи в організаційну практику, і вміти робити це з мінімальними витратами. 
 
Витрати виникають через невизначеність і недостатню зрілість. Обидва можуть бути 
пом'якшені спільними зусиллями зі створення кращих практик та їх впровадження в 
якості стандартів, де це можливо. Існує кілька ініціатив для підтримки новаторів. 
 
Програма роботи Digital Catapult в цій області коротко викладена в звіті «Уроки 
практичної етики ШІ». Digital Catapult також створила прикладну і практичну 
методологію етики машинного навчання ШІ, розроблену для компаній і приватних 
осіб, які бажають мати етичний і відповідальний підхід до розвитку свого машинного 
навчання. 
 
Компанія Innovate UK спільно з Британським інститутом стандартів розробила 
загальнодоступний стандарт (№ 440) по відповідальним інновацій, щоб надати 
керівництво, яке допоможе всім підприємствам досягти переваг своїх інновацій, а не 
тільки ШІ, і при цьому відповідально впроваджувати інновації. 
 
 
Новий погляд 
 
Результати нашої ділової взаємодії показали, що Великобританія, можливо, була більш 
консервативною і схильною до ризику, ніж інші країни-лідери ІІ, що перешкоджало 
нашій здатності прийняти ІІ. 
 
Однак пандемія COVID-19 змінила наш спосіб життя і роботу, що справило значний 
вплив на цифрову трансформацію підприємств будь-якого масштабу. 
 
Всього два місяці тому ми побачили, що високопоставлені особи, які приймають 
рішення, не знають про можливості та обмеження штучного інтелекту, в той час як в 
нинішніх умовах лідери прагнуть використовувати імпульс цифровий трансформації 
для зниження витрат за рахунок автоматизації або вилучення нової цінності зі своїх 
даних, щоб залишатися конкурентоспроможними в мінливих економічних умовах. 
 
Центри Catapult покликані трансформувати можливості Великобританії в області 
інновацій в конкретних областях і здатні підтримувати бізнес в цілому ряді секторів, 
які прагнуть використовувати ІІ. 
 



Подальша підтримка для компаній, які впроваджують інновації в галузі ШІ для 
підключення, доступу до ринків і демонстрації своїх можливостей, доступна через 
мережу передачі знань і мережу Enterprise Europe Network. 
 
 
Наша зацікавленість 
 
Innovate UK і наша велика родина підтримують програми та співробітництво для 
вирішення цих проблем і продовжують шукати нові можливості для підтримки 
інновацій та впровадження AI. Подивіться скільки можливостей! 
 
Автори хочуть висловити вдячність Анат Елхалала і Ліббі Кінсі з Digital Catapult, а 
також Кароліну Чібелуші і Філа Вільямса з Мережі передачі знань за їх внесок в цей 
блог. 
 

 
 
We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 
 

 
Disclaimer: This is not legal advice but general information. We do not advise any party to act based 
on the contents of this article without first consulting a solicitor with regard to the particular facts of 
their case. No liability is accepted by the writers in the event of loss by any party relying and/or acting 
on the contents of this article.    
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