Розділ восьмий
зі звіту 2018 Deloitte
Global Human Capital
Trends

2018 Deloitte Global Human Capital Trends

Штучний інтелект, робототехніка
та автоматизація: важливість
людини в епоху діджиталізації

Разом із початком застосування у роботі штучного інтелекту та інших прогресивних
технологій додаткової важливості набирають такі навички, як критичне мислення,
креативність, вміння вирішувати проблеми.

Переосмислення природи роботи

Провідні компанії визнають,
що найвищої ефективності
можна досягнути лише
тоді, коли ці технології
доповнюють роботу
людини, а не заміщують її.

Штучний інтелект, робототехніка та автоматизація швидко стали незамінним помічником в роботі, значно швидше аніж очікувалося.
Поки організації опановують ці технології і все
більшою мірою застосовують їх для автоматизації існуючих процесів, справжні першопрохідці радикально переосмислюють архітектуру
роботи, щоб максимально збільшити цінність
як людей, так і машин, і створюють нові можливості для організації більш ефективної роботи
та перегляду моделі компетенцій для працівників.
Впровадження автоматизації, роботизації
та штучного інтелекту набирає обертів. У цьогорічному дослідженні 41% респондентів оцінили
дане питання як дуже важливе. Майже половина (47%) свідчать, що їхні організації активно
реалізовують проекти з автоматизації, із них
24% повідомили про використання штучного
інтелекту та робототехніки для виконання
рутинних завдань, 16% – для доповнення
людських вмінь та ще 7% – для повної
реструктуризації робочого процесу.

51

2018 Deloitte Global Human Capital Trends

Також спостерігається суттєве зростання очікувань від штучного інтелекту та роботизації.
Цього року відсоток опитаних нами респондентів, які вважають, що протягом 3-5 років в їхніх
організаціях будуть широко використовувати
штучний інтелект, виріс з 38% до 42% у порівнянні з минулим роком. Проте, незважаючи на
такі очікування, чимало організацій все ще опановують потенційні сфери застосування штучного інтелекту. Дійсно, опитування 2017 року,
в якому взяли участь 1 500 керівників компаній, показало, що лише 17% з них були знайомі
як з поняттям штучного інтелекту, так і з його
застосуванням у компаніях.1 Це відповідає
і результатам нашого дослідження: 72% респондентів вважають дане питання важливим та
лише 31% стверджують, що готові його вирішити.

ринг рівня задоволеності працівників.5 Загалом, прогнози стверджують, що інструменти
штучного інтелекту здатні створити близько 3
трильйонів доларів США комерційної цінності
до 2021 року.6
Штучний інтелект та робототехніка відкривають нові можливості для HR. Програмне забезпечення тепер може розпізнавати
обличчя та з’ясовувати стать,7 чути голоси та
визначати настрій,8 декодувати відео-співбесіди для визначення рівня освіти, брехні та
когнітивних здібностей.9 Інструменти аналітики здійснюють інтелектуальний відбір кандидатів,10 визначають можливі варіанти кар’єрного зростання для працівників11 та підказують
менеджерам, які лідерські навички їм необхідно розвивати.12 І потенційні можливості
на цьому не закінчуються: штучний інтелект
використовується для створення так званих
чат-ботів, які можуть взаємодіяти з кандидатами, оцінювати відео-інтерв’ю та розуміти
емоційний стан після проведених опитувань.
Кожна з основних компаній-постачальників
хмарних технологій у сфері управління людськими ресурсами в теперішній час впроваджує алгоритми, що змушує організації зберігати точні дані та ретельно перевіряти такі
інструменти на об’єктивність.

Перехід від експериментів з технологіями до їхнього впровадження
Нові технології охоплюють все більше організацій, що стимулює бурхливий розвиток
ринку інструментів на базі штучного інтелекту
та робототехніки. Провідні компанії, як-от
Microsoft, IBM, Facebook та інші технологічні
гіганти, чимало інвестують в дану галузь. Аналітики вважають, що протягом останніх трьох
років більше 6 мільярдів доларів США було
інвестовано у понад 1 000 нових стартапів
у різних галузях, від перевезень до охорони здоров’я, і всі з них – у сфері штучного інтелекту.2
Організації, діяльність яких не пов’язана
з технологічним світом, також просуваються,
хоч і повільно, в напрямку автоматизації.
Для того, щоб прийняти рішення про запуск
Cherry Sprite, Coca-Cola застосувала інструменти
штучного інтелекту для аналізу даних отриманих від автоматів з газованою водою.3 Morgan
Stanley забезпечив 16 000 фінансових консультантів алгоритмами машинного навчання,
які автоматично виконують часто повторювані завдання, звільняючи консультантам час
для більш якісного обслуговування клієнтів.4 У сфері охорони здоров’я штучний інтелект та робототехніка прискорюють обслуговування пацієнтів, оптимізують ведення
медичної документації та здійснюють моніто-

Штучний інтелект у якості підсилення
роботи людини
Провідні компанії визнають, що найбільшої
ефективності можна досягти лише тоді, коли
ці технології доповнюють роботу людини, а не
заміщують її. У компанії Amazon наразі налічується 100 000 роботів,13 завдяки яким було
скорочено час навчання тимчасових працівників до менше ніж двох днів.14 Нещодавно компанія Walmart почала застосовувати технології
віртуальної реальності, щоб вдосконалити підготовку персоналу в магазинах та ефективно
моделювати середовище, у якому відбувається
обслуговування клієнтів.15 Виробники, такі
як Airbus або Nissan, шукають шляхи використання так званих «ко-ботів» (роботи, призначені для фізичної взаємодії з людьми у спільному робочому середовищі), які працюють
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Перехід від реорганізації трудового
процесу до побудови загальної архітектури роботи

поруч із працівниками на фабриках.16
Водночас зростає визнання того факту,
що інструменти штучного інтелекту потребують нагляду з боку людини. За лаштунками
основних технологічних фірм залишаються
десятки тисяч людей, які постійно стежать,
навчають та вдосконалюють свої алгоритми.17
Як зауважує генеральний директор компанії CrowdFlower – стартапу, що створює персоналізовані навчальні матеріали для різних
систем машинного навчання, ефективність
алгоритму залежить від «кількості та якості
навчальних даних, на
яких формується цей
алгоритм».18
Реалізація такої ідеї породила
цілу низку нових професій, зокрема таких як:
«тренер ботів», «фермер ботів» або «куратор
ботів».
Постачальники чат-ботів для підбору персоналу,
як-от Ari, Textrecruit’s,
Mya Hiremya.com та Olivia
Paradox.ai, розширюють
використання
технології обробки природної
мови. Найскладнішим завданням при цьому є
не стільки розшифрувати людську мову, скільки
навчити програмне забезпечення ставити правильні питання, давати правильні відповіді не
відштовхуючи потенційних кандидатів. Один
із постачальників стверджує, що він витратив
більше року, щоб навчити свого чат-бота здійснювати інтелектуальний відбір (скринінг) кандидатів на погодинну роботу.
Потреба в участі людини спростовує припущення про те, що штучний інтелект може автоматизувати все. Зі зростанням потреби розробки, впровадження та перевірки рішень на
базі штучного інтелекту, людські навички стають як ніколи важливими. Тепер, коли фокус
уваги переміщується з автоматизації на перебудову роботи, критично важливим є розуміння
тих унікальних можливостей, які машини та
люди створюють в процесі виконання різнотипних задач.

Як показують дослідження, автоматизація сприяє поліпшенню показників масштабу,
швидкості та якості роботи, але ніяк не здатна
замінити повноцінні робочі місця. Відповідно
до результатів дослідження професора Бостонського університету Джеймса Бессена (James
Bessen), професії з вищим рівнем комп’ютеризації та застосування технологій не уповільнюють, а навпаки прискорюють темпи зростання
зайнятості.19 Більше того,
у багатьох випадках новостворені робочі місця
більш орієнтовані на
обслуговування, пов’язані
з інтерпретацією даних,
або
мають
соціальне
навантаження чи потребують важливих суто
людських якостей, як-от
креативність,
емпатія,
спілкування та вирішення
складних завдань. Наприклад, фахівці
у
сфері продажів можуть використовувати інструменти штучного інтелекту (Salesforce, Einstein),
щоб зосередитися на взаємодії з клієнтами, а
працівники охорони здоров’я можуть застосовувати інтелектуальні машини, щоб звільнити час
для спілкування з пацієнтами.
І дійсно, незважаючи на різке зростання
інтересу до штучного інтелекту та автоматизації,
респонденти цьогорічного опитування передбачають колосальний попит на навички роботи
з людьми, зокрема вміння вирішувати складні
завдання (63%), когнітивні здібності (55%), соціальні навички (52%) та навички управління процесами (54%). Хоча 65% опитаних при цьому
прогнозують високий попит на технічні навички, дослідження показує, що технічні вміння
створювати, встановлювати та обслуговувати
машини є необхідними лише для незначної
частини працівників.20 Цю точку зору підкріплює нещодавно проведене дослідження Всес-

49% респондентів
дослідження зазначили,
що у їхніх компаніях
не передбачено плану
розвитку навичок
майбутнього.
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вітнього економічного форуму, у якому було
визначено 10 найбільш затребуваних компетенцій наступного десятиліття, серед яких важливе місце посідають навички роботи з людьми,
зокрема, критичне мислення, креативність
та управління людьми.21
Іронія полягає у тому, що більшість компаній не фокусуються на залученні працівників,
що на високому рівні володіють навичками
майбутнього та не розвивають такі навички у
власних працівників.
Дане питання сьогодні потребує особливої
підтримки з боку топ-менеджменту, оскільки
грає важливу роль у процесі трансформації
організаційної структури, культури, кар’єрних
можливостей та методів управління ефективністю компанії.
Поява нових машин не приводить до повного
заміщення людей, а швидше змушує змінювати навички та вимоги до персоналу, щоб мати
змогу використовувати нові технології. Разом
з цим відкривається й найбільша можливість –
не просто реорганізувати трудовий процес,
а принципово переосмислити «архітектуру
роботи». Такий крок передбачає декомпозицію робочого процесу на його основні підпро-

цеси, як-от оцінка, виробництво, вирішення
проблем, комунікація, а потім аналіз шляхів
створення нових комбінацій взаємодії машин
та людей. За відсутності вдумливого підходу
організації не лише ризикують не правильно
визначити ті навички, які вони потребують
для ефективного використання технологій, а
й можуть зашкодити своєму персоналу та корпоративному бренду, оскільки може скластися враження про реальне чи ймовірне скорочення робочої сили.
Протягом наступних кількох років одним
із головних завдань керівників компаній та
фахівців HR сфери буде перебудова багатьох
конфігурацій роботи, задля якої їм доведеться
відповісти на головні питання, зокрема: які
робочі завдання та операції можна автоматизувати, які технології застосувати для цього, а
також як у подальшому комбінувати ресурси,
тобто людей та інтелектуальні машини, для
ефективного виконання роботи.22 Особливої
цінності набуває оновлений, креативний підхід розвитку, навчання та кар’єрних можливостей персоналу, а також створення для працівників більш значущої роботи, яка не може
бути замінена машинами.

Висновки
Швидке впровадження та вдосконалення рішень на базі штучного інтелекту, роботизації та
автоматизації починається уже сьогодні. Провідні організації наполегливо працюють задля
забезпечення керівної ролі людини у робочих процесах. В процесі трансформації бізнесу
здійснюється переосмислення архітектури роботи, забезпечується перепідготовка персоналу та
перебудова організації. Основна мета такої перебудови полягає не лише у зменшенні кількості
рутинних завдань та скороченні витрат, а й у створенні цінності для споживачів та значущої
роботи для працівників.
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