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Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում համաշխարհային և 

տեղական մակարդակով ֆինանսական ենթակառուցվածքներում ԱԲ 

կիրառության հիմնական ուղղություններին ու տեխնոլոգիաներին, 

դրանց կողմից ընձեռնված առավելություններին ու մարտահրավերնե-

րին: 

Բանալի բառեր. արհեստական բանականություն, ֆինանսական 

շուկա, բանկային համակարգ, ռիսկերի կառավարում: 

Նախաբանֈ Ներկայումս և՛ համաշխարհային, և՛ տեղական շու-

կաներում արհեստական բանականության հնարավորությունները 

լայնորեն սկսել է կիրառվել բանկային համակարգում: Բանկերի համար 

տվյալներ անհրաժեշտ են գրեթե բոլոր գործընթացների համար՝ ավան-

դի ընդունումից, վարկավորումից մինչև ակտիվների կառավարում: 

Հետևաբար, ինքնավար տվյալների կառավարումը, առանց մարդկային 

ներգրավվածության, առաջարկում է մեծ հնարավորություններ բանկերի 

համար. բարելավում է գործունեության արագությունը, ճշգրտությունը և 

բարձրացնում արդյունավետությունը [3]:     

 Գրականության ակնարկֈ Ըստ English Oxfors Living Dictionary-ի 

[1]՝ «ԱԲ-ը տեսություն է և համակարգչային համակարգերի զարգացում, 

որն ընդունակ է գործելու մարդկային բանականության պես՝ որո-

շումների կայացում, տեսաձայնի ճանաչում, թարգմանություններ 

տարբեր լեզուներով և այլն»ֈ 

Ըստ մեկ այլ սահմանման՝ «ԱԲ-ը համակարգչային գիտության 

ճյուղ է, որը սովորում է բանականության հնարավորությունները՝ սին-

թեզելով  նոր բանականություն» [2]: 
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ԱԲ տեխնոլոգիաներ կիրառվում են արդեն բանկային համակարգի 

տարբեր ստորաբաժանումներում: Օրինակ՝ ֆրոնտ-օֆիսում ավելի շատ 

կիրառվում են չաթ-բոթերը, միջին-օֆիսում՝ վերահսկողության, 

հաճախորդներին իրազեկելու KYC և AML տեխնոլոգիաները, իսկ բեք-

օֆիսում՝ Big data, Blockchain և Smart contracts տեխնոլոգիաները: Այս 

տեխնոլոգիաներից յուրաքանչյուրի կիրառությունը հնարավորություն է 

տալիս կրճատել մի շարք ծախսեր և բարձրացնել բանկային 

գործունեության արդյունավետությունը: Juniper-ի վերլուծաբանները 

կանխատեսում են, որ մինչև 2022թ.-ը այդ թիվը կհասնի տարեկան 8 

մլրդ դոլարի: Միևնույն ժամանակ, ըստ Gartner-ի վերլուծությունների, 

մինչև 2020թ.-ը chatbots-երի կիրառման թիվը կկազմի հաճախորդների 

բոլոր փոխազդեցությունների ավելի քան 85%-ը [4]:  

Վերլուծությունֈ Այսօր բազմաթիվ բանկեր արդեն պարծենում են 

իրենց սեփական զրուցարաններով: Որոշ ֆինանսական հաստատու-

թյունների լուծումները զարմացնում են իրենց նորարարություններով և 

գործունեության արդյունքներով: «PaySpace Magazine»-ն առանձնացնում 

է  TOP-7 բանկ, որոնք հաջողությամբ կիրառել են chatbots-եր  և հասել են 

արդյունավետության [5]: 

1. ԱՄՆ շուկայի առաջատարը՝ «Bank of America»-ն, բջջային բան-

կինգի մեջ  գործի է ներդրել Էրիկա զրուցարան՝ AmErica անունով

[6]: Այս chatbot-ն հստակ  գիտի, թե ինչպես է պետք ծանուցագրեր

ուղարկել հաճախորդներին, տրամադրել ֆիանսական հաշվեկշռի

մասին տեղեկատվություն, կարողանում է գումարներ խնայելու վե-

րաբերյալ խորհուրդներ տալ, վարկային տեղեկատվությունը թար-

մացնել և օգնել հաճախորդներին՝ կատարելու բազմաթիվ ֆինան-

սական գործարքներ:

2. JPMorgan Chase: Ի տարբերություն շատ բանկերի՝ JPMorgan Chase-ը

օգտագործում է chatbots-երը` գրասենյակային աշխատանքները

կատարելու համար: Ըստ JPMorgan Chase-ի՝ բոտը արդեն օգնել է

ավելի քան 360.000 ժամ աշխատանք խնայել [7]:

3. Capital One-ը ներդրել է «Eno» chatbot-ը, որը օգնում է հաճախորդ-

ներին կառավարել իրենց ֆինանսները բջջային հեռախոսների

միջոցով: Eno-ն կարող է նաև տրամադրել ակնթարթային տեղե-

կատվություն հաշվի մնացորդի, գործարքների պատմության և

վարկի սահմանաչափի մասին, ինչպես նաև վճարել տարբեր հա-

շիվներ և կատարել տարբեր փոխանցումներ [8]:
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4. «Ally» բանկ: Ally Bank-ը առաջին բանկերից մեկն էր, որը

գործարկել է զրույցի բոտ: Նրա Ally Assist-ը հայտնվել է բանկի

բջջային հավելվածում դեռևս 2015 թ.-ին: Այն հասկանում է ձայնա-

յին և տեքստային հրամաններ, թույլ է տալիս կատարել վճարում-

ներ, փոխանցումներ, P2P գործարքներ և հնարավորություն է տա-

լիս ներդնել  ավանդներ: Մեքենայական ուսուցման միջոցով Ally

Assist-ը կարող է կանխատեսել հաճախորդի կարիքները` վերլու-

ծելով հաշիվ-ապրանքագրերն ու գործարքները [9]:

5. «USAA» բանկ: USAA-ն առաջ է անցել թվային բանկային ավան-

դական լուծումներից՝ առաջարկելով ոչ թե վանդական բոտ, այլ

Amazon Alexa-ին: Ի տարբերություն Siri-ի, Alexa-ի, Cortana-ի,

Clinc-ի՝  Amazon Alexa-ի մեքենայական ուսուցման հնարավորութ-

յունները թույլ են տալիս հավելվածին ընդլայնել իր գիտելիքների

բազան և բարելավել ցանկացած հայտի պատասխանները՝ հայտ-

նաբերելով և վերլուծելով տասնյակ գործոններ, ինչպիսիք են խոս-

քի ձևերը, խոսքի կառուցվածքը և հուզական տարրերը [10]:

6. HSBC (Հոնկոնգ): Amy-ը հաճախորդների սպասարկման հարթակ է,

որը ձևավորում է HSBC կորպորատիվ բանկային գործի համար

վիրտուալ chatbot օգնական: Amy-ը  պատասխանում է հաճա-

խորդների հարցումներին 24/7 ռեժիմով: Amy-ը հասանելի է բազ-

մաթիվ կազմակերպությունների էջերում, և դրա հասանելիությունը

աստիճանաբար ընդլայնվում է [11]:

7. SEB (Շվեդիա): SEB-ն գործարկել է երկու զրոյական բոտ՝ Aida հա-

ճախորդների և Amelia աշխատակիցների համար: Գործարկումից

հետո առաջին երեք շաբաթվա ընթացքում Amelia-ն ավելի քան

4000 հարցազրույց է անցկացրել 700 աշխատակիցների հետ: Միև-

նույն ժամանակ նա կարողացել է առանց հապաղելու լուծել

խնդիրների մեծ մասը [12]:

8. Scienaptic Systems: Այս տեխնոլոգիան ֆինանսական համակարգի

համար ապահովում է ներքին գրությունների (underwriting)

հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս բանկերին և վարկային

հաստատություններին զգալիորեն կրճատել ծախսերը: Scienaptic-ը

աշխատելով մեկ խոշոր վարկային ընկերության հետ՝ ընդամենը

երեք շաբաթվա ընթացքում արդեն կարողացել էր 151 միլիոն

դոլարի խնայողություն ապահովել [13]:

9. UNDERWRITE.AI: Underwrite.ai-ը վերլուծում է վարկային բյուրոյի

աղբյուրներից ստացված հազարավոր տվյալներ և ըստ դրա՝
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կարողանում է գնահատել սպառողական և փոքր բիզնեսի վար-

կերի դիմորդների համար վարկային ռիսկերը: Իր ճշգրտության 

շնորհիվ Underwrite.ai-ն կարող է նվազեցնել նախնական  

կանխավճարները 25-50%-ով [14]: 

10. KAVOUT: Kavout-ը օգտագործում է մեքենայական ուսուցում և

քանակական վերլուծություն` հսկայական տվյալներ մշակելու և

ֆինանսական շուկաներում իրական ժամանակի օրինաչափու-

թյունները որոշելու համար [14]:

11. AYASDI: Այս տեխնոլոգիան օգնում է բանկերին պայքարել փողերի

լվացման դեմ: Այս տեխնոլոգիայի կիրառման վառ օրինակ է

Բրիտանական HSBC բանկը, որը  արհեստական հետախուզական

Ayasdi ստարտափի միջոցով ավտոմատացնում է բանկի միջոցով

փողերի լվացման դեմ պայքարի գործընթացները՝ ռիսկերը և

ծախսերը նվազեցնելու համար [15]:

Հայաստանում ֆինանսական կառույցներից թերևս նորագույն

տեխնոլոգիական լուծումների մշակմամբ և կիրառմամբ առաջատար են 

բանկերըֈ 17 բանկերից 16-ը իրենց հաճախորդներին առաջարկում են 

թվային բանկային ծառայություններֈ 

Առաջին անգամ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում Ամերիա-

բանկն է ներդրել սպառողական վարկերի տրամադրման նոր և ժամա-

նակակից համակարգ, որը գործում է մեքենայական ուսուցման/ ԱԲ 

ալգորիթմների հիման վրա [17]: Մեկնարկային ամսում՝ 2019թ. նո-

յեմբերին, մեքենայական ուսուցման/ ԱԲ մոդելների հիման վրա 

տրամադրվել է ավելի քան 4824 սպառողական (ապառիկ) վարկ, ինչը 

նպաստել է 33%-ով սպառողական վարկերի պորտֆելի աճին: Դեկ-

տեմբերին այդ ցուցանիշը համապատասխանաբար կազմել է 7897, իսկ 

աճը՝ 35%: 2019թ.-ի նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին նոր մոդելով 

սպառողական վարկերի ծավալը կազմել է ավելի քան 3,7 մլրդ դրամ, 

ինչի արդյունքում ապառիկ ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը աճել 

է 46%-ով: Դեռևս 2018թ.-ի նոյեմբերից արդեն իսկ բանկը հաջողությամբ 

գործարկել է նմանատիպ համակարգ իրավաբանական անձանց՝ փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների համար [18]:  

Յունիբանկը 2020թ.-ի մայիսից թարմացրել է անգրավ սպառողա-

կան վարկերի սքորինգային համակարգը (վարկարժանության գնահա-

տական)՝ ներդնելով ԱԲ տեխնոլոգիան [19]: Փորձնական ներդրվել է նոր 

սքորինգային համակարգ՝ հիմնված արհեստական բանականության 
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վրա՝ Microsoft Azure ամպային հարթակի Machine Learning Studio ծա-

ռայության միջոցով՝ օգտագործելով շուրջ 150 հազ. վարկերի տվյալներ: 

Համակարգը ներկա պահին օգտագործում է բացատրող բնութագրիչներ, 

այդ թվում` վերջին երկու տարվա վարկային պատմություն, վարկային 

պատմության երկարություն, առավելագույն մարած վարկ, հաճախորդի 

սեռ ու տարիք: Միևնույն ժամանակ համակարգում առկա է յուրաքանչ-

յուր երեք ամիսը մեկ մոդելի ինքնուսուցման հնարավորություն՝ բա-

վարար չափով նոր, չօգտագործված տվյալներ հավաքելու դեպքում: 

Հասկանալի է, որ նոր սքորինգային համակարգի ներդրման հետ կապ-

ված հնարավոր ռիսկեր առաջացել են մոդելի ընտրության, ինչպես նաև 

տվյալների բազաների հետ կապված (տվյալների սխալ, սխալ ընտրանք 

և այլն), ինչը հնարավորինս նվազագույնի է հասցվել մասնագետների 

կողմից նախաներդրումային փուլում կատարված ուսումնասիրություն-

ների շնորհիվ:  

Էվոկաբանկը 2020թ.-ի սկզբից կիրառում է ԱԲ-ով ռոբոտ-խորհըր-

դատու՝ Robin անվամբֈ Այն հաճախորդներին է ներկայացնում բանկի 

նորությունները, հարց ու պատասխանի միջոցով վեր է հանում նրանց 

կարծիքը բանկի սպասարկման որակի վերաբերյալֈ Շնորհիվ 

ԱԲ-ի՝ Robin-ը շարունակաբար սովորում է մարդկանցից՝ կատարելա-

գործելով իր շփման հմտությունները [19]ֈ Բանկը ներդրել է երկու նոր 

տեխնոլոգիական լուծումֈ Օնլայն տարբերակով քարտի կամ վարկի հա-

մար դիմելիս կամ հաշվի բացման հայտ լրացնելիս հաճախորդի բիո-

մետրիկ նույնականացման գործընթացում ներդրված կենսաչափական 

տվյալների ստուգման համակարգն ԱԲ-ով օժտված ծրագրային լուծում 

է, որը կատարում է համեմատություն՝ տալով դիմող անձի նույնա-

կանացման դրական կամ բացասական եզրակացությունֈ Ըստ բանկի՝ 

այս համակարգի ներդնումը կբարձրացնի հաճախորդների 

սպասարկման որակը և նվազագույնի կհասցնի զեղծարարության 

ռիսկերը [19]: Էվոկաբանկը գործարկել է նաև Հայաստանի առաջին 

ֆունկցիոնալ բանկային բոտը՝ EvocaBot-ը, որը ԱԲ վճարային տերմինալ 

էֈ Բոտի օգնությամբ օգտատերերը կարող են կատարել կոմունալ և 

պետական վճարումներ, համալրել հաշիվները, մարել վարկերը, 

քարտից քարտ արագ գումար փոխանցել [17]ֈ  

Եզրակացությունֈ Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ ԱԲ-ն հա-

ղորդում է ֆինանսական կառույցներին մի շարք առավելություններ՝ 
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 ֆինանսական բազմաթիվ գործառնությունների, բիզնես գործըն-

թացների ավտոմատացման միջոցով ծախսերի կրճատում, եկա-

մուտների ավելացում,

 հաճախորդների կարիքների առավել արդյունավետ գնահատման,

հաճախորդների թիրախավորման, անհատականացված ապրանք-

ների և ծառայությունների առաջարկման միջոցով ռեսուրսների

խնայում, հաճախորդների պահպանում, նորերի ներգրավում:

 Արհեստական բանականության հիման վրա սքորինգային նոր

համակարգ ներդնելը միտված է լուծելու հետևյալ խնդիրները՝

1. նվազեցնել և առավել կառավարելի դարձնել վարկային ռիսկը,

2. անընդհատ կատարելագործել սքորինգային համակարգը՝

նվազագույնի հասցնելով մարդկային գործոնը, և ընդլայնել վար-

կունակ հաճախորդների ընտրությունը,

3. մեծացնել որոշումների ընդունման ճշգրտության աստիճանը:

Այսպիսով՝ վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ այսօր

բոլոր երկրների և ոլորտների, մասնավորապես ֆինանսական հատ-

վածի համար հրամայական է դարձել ԱԲ տեխնոլոգիաների ճանաչումն 

ու կիրառումըֈ Ուստի, ֆինանսական կառույցները անընդհատ ձգտում 

են հարմարեցնել իրենց գործունեությունը նոր պայմաններին,  բիզնեսի 

վարման ավանդական ձևերից անցում են կատարում ավելի 

նորարարական մոտեցումների, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս 

բարձրացնել իրենց գործունեության արդյունավետությունը, կրճատել 

որոշակի ծախսեր և շուկայում բարելավել մրցակցային դիրքներըֈ  

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

Казарян А. Й., Туманян А. Л. 

В этой статье рассматриваются основные области и технологии при-

менения искусственного интеллекта в глобальной и локальной финан-

совой инфраструктуре, их преимущества и проблемы. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, финансовый рынок, 

банковская система, управление рисками. 
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