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ПитанняПитання, , щощо плануютьсяплануються додо
розглядурозгляду::

1.1. АналітичнийАналітичний поглядпогляд нана станстан
розвиткурозвитку автоматизованихавтоматизованих
банківськихбанківських системсистем ((АБСАБС).).

2.2. СхемиСхеми побудовипобудови АБСАБС..
3.3. СтруктураСтруктура тата характеристикахарактеристика

складовихскладових частинчастин АБСАБС..



1. Автоматизація банківської системи України на рубежі 80-90-х років –
це був програмний комплекс, що встановлювався на окремих
автономних робочих станціях, не пов’язаних в одну мережу;

2.    На другому етапі використовувалась централізована схема побудови
АБС на рівні однієї установи, а між установами робота велась за
консультованою схемою;

3.    АБС RS-банк. Основу даної системи складав менеджер записів, що
дозволив підтримку режимів транзакцій БД на рівні ядра банківської
системи;

4.    АБС, заснована на архітектурі клієнт-сервер, що забезпечував
використання професійних СУБД мереж передачі даних трансакцій;

5.    На п’ятому етапі використовуються професійні СУБД з
використанням SQL – запитів мереж передачі даних;

6.    Структурно представлена система логічно зв’язаних
автоматизованих робочих місць, що використовувалися в роботі
СУБД, web-технологій і тісно зв’язані в мережі Інтернет.

Етапи покоління розвитку АБС



Схеми АБС

Централізована.

Для введення всіх баз
даних використовується
єдиний обчислювальний
комплекс, що
знаходиться в
головному офісі банку. 
Доступ до нього з філій
здійснюється в режимі
термінал-сервіс. А
обробка інформації
здійснюється
центральним
комп’ютером. 

Консолідована.

Розрахунки між
банківськими філіями

здійснюються за
кліринговою схемою. 
Підключення робочих

станцій філій у
визначений час до

центрального комп'ютеру
головної установи, для
клірингу і консолідації

балансу.

Реплікаційна.

Кожна установа банку
має свій

обчислювальний
комплекс, що працює в
автономному режимі. 

Періодично
виконуються сеанси
зв'язку між філіями і
головним банком та
здійснюється повна

актуалізація БД.

Розподільча.

Для коректної роботи
потрібно

використовувати
менеджера

трансакцій, який
ізолює клієнтську

частину від серверної.



КомпонентиКомпоненти діяльностідіяльності сучаснихсучасних
банківськихбанківських установустанов

 ФронтФронт--офісиофіси -- автоматизаціяавтоматизація праціпраці
банківськихбанківських процесівпроцесів нана робочихробочих місцяхмісцях тата
безпосереднябезпосередня взаємодіявзаємодія зз клієнтамиклієнтами чичи
контрагентамиконтрагентами базибази;;

 БекБек--офісиофіси –– призначеніпризначені длядля систематичногосистематичного
тата аналітичногоаналітичного бб//оо документівдокументів;;

 ЯдроЯдро АБСАБС –– єє операційнийопераційний деньдень банкубанку –– цеце
сукупністьсукупність операційоперацій, , якіякі банкбанк проводитьпроводить нана
протязіпротязі встановленоговстановленого регламентомрегламентом роботироботи
часучасу



ГрупиГрупи модулівмодулів діяльностідіяльності
банкубанку

МодульМодуль фронтфронт--офісівофісів

автоматизованийавтоматизований
процеспроцес первинногопервинного
облікуобліку вв банківськійбанківській

діяльностідіяльності вв
залежностізалежності відвід

базовогобазового елементуелементу
системисистеми. . ВзаємодієВзаємодіє зз
клієнтуроюклієнтурою, , іншимиіншими
банкамибанками, , системамисистемами

електронноїелектронної комерціїкомерції..

МодульМодуль бекбек--офісівофісів

автоматизуєавтоматизує процеспроцес
обробкиобробки інформаціїінформації, , 

отриманоїотриманої відвід модулівмодулів
фронтфронт--офісівофісів длядля
облікуобліку банківськоїбанківської

інформаціїінформації, , операційоперацій
нана фінансовихфінансових

ринкахринках. . 



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
Операційний день в банку

Операційний день в банку – є ядром і
базовою підсистемою АБС. 
Основним завданням даної

підсистеми є відображення в
бухгалтерському обліку всіх

проведених банком операцій на
протязі операційного часу



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
Управління касовими

операціями

Призначена для автоматизації
банківських операцій з

готівкою в національній та
іноземній валюті та їх обліку



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
Управління депозитами

Призначена для автоматизації
обслуговування фізичних чи

юридичних осіб при здійсненні
депозитних операцій



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
Управління кредитними

ресурсами
Призначена для автоматизації

функцій працівників
кредитного відділу банку в

процесі підготовки, надання та
повернення кредитів і

процентів за ними



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
Управління операціями з

іноземною валютою

Призначена для автоматизації
сукупності банківських

операцій, що здійснюються з
залученням іноземної валюти



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
УправлінняУправління ціннимицінними паперамипаперами

ПризначенаПризначена длядля автоматизаціїавтоматизації
функційфункцій працівниківпрацівників відділувідділу
ціннихцінних паперівпаперів щодощодо торгівліторгівлі
ціннимицінними паперамипаперами тата облікуобліку

відповіднихвідповідних операційоперацій



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
ОблікОблік внутрішніхвнутрішніх банківськихбанківських

операційоперацій

ПідсистемаПідсистема ««ВнутрібанківськийВнутрібанківський
облікоблік»» включаєвключає додо свогосвого складускладу

задачізадачі, , повпов''язаніязані зз облікомобліком уу
самомусамому банкубанку



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
ІнтерфейсІнтерфейс системисистеми

електроннихелектронних платежівплатежів НБУНБУ
ПризначенаПризначена длядля формуванняформування тата

обмінуобміну відповіднимивідповідними типамитипами
файлівфайлів, , щощо узгоджуєтьсяузгоджується зз

певнимипевними стандартамистандартами СЕПСЕП НБУНБУ
уу випадкувипадку здійсненняздійснення

міжбанківськихміжбанківських електроннихелектронних
платежівплатежів



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
УправлінняУправління розрахункамирозрахунками заза

пластиковимипластиковими платіжнимиплатіжними
карткамикартками

ФормуванняФормування формформ іі файлівфайлів
бухгалтерськоїбухгалтерської звітностізвітності тата

статистикистатистики длядля наданнянадання
зовнішнімзовнішнім іі внутрішнімвнутрішнім

користувачамкористувачам



ПідсистемаПідсистема АБСАБС
АналізАналіз діяльностідіяльності банкубанку

ПризначенаПризначена длядля вирішеннявирішення
аналітичниханалітичних задачзадач класукласу OLAPOLAP

щодощодо основнихосновних напрямківнапрямків
діяльностідіяльності банкубанку



РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ
 СтановленняСтановлення тата розвитокрозвиток, , ринкуринку автоматизованихавтоматизованих банківськихбанківських системсистем вв УкраїніУкраїні, , 

здійснювалосьздійснювалось швидкимишвидкими темпамитемпами тата вв декількадекілька етапіветапів. . СьогодніСьогодні ціці етапиетапи
відображенівідображені поколіннямипоколіннями АБСАБС. . ЗЗ метоюметою недопущеннянедопущення нана ринокринок АБСАБС, , якіякі нене
відповідаютьвідповідають вимогамвимогам тата стандартамстандартам банківськогобанківського діловиробництваділовиробництва вв УкраїніУкраїні, , НБУНБУ
взяввзяв нана себесебе функціюфункцію сертифікаціїсертифікації програмнихпрограмних засобівзасобів, , щощо можутьможуть бутибути
використанівикористані вв комерційнихкомерційних банкахбанках. . СамеСаме такатака регулюючарегулююча функціяфункція ринкуринку АБСАБС, , зз
бокубоку НБУНБУ, , нене допустиладопустила використаннявикористання вв комерційнихкомерційних банкахбанках програмногопрограмного
забезпеченнязабезпечення неліцензійногонеліцензійного, , неякісногонеякісного тата функціональнофункціонально недосконалогонедосконалого..

 АБСАБС маємає задовольнятизадовольняти відповіднимвідповідним вимогамвимогам тата стандартамстандартам банківськоїбанківської діяльностідіяльності
вв УкраїніУкраїні. . ОднимОдним зз важливихважливих моментівмоментів єє функціональнафункціональна повнотаповнота АБСАБС досягненнядосягнення
якоїякої можеможе призвестипризвести додо побудовипобудови інтегрованоїінтегрованої автоматизованоїавтоматизованої банківськоїбанківської
системисистеми. . НеНе меншменш важливимважливим моментоммоментом єє оптимальнийоптимальний вибірвибір, , длядля кожногокожного банкубанку, , 
схемисхеми побудовипобудови АБСАБС. . СамеСаме відвід цьогоцього будебуде залежатизалежати якяк АБСАБС будебуде забезпечуватизабезпечувати
одночаснуодночасну роботуроботу багатьохбагатьох користувачівкористувачів, , щощо можутьможуть бутибути іі віддаленимивіддаленими нана
предметпредмет реальногореального часучасу, , оперативностіоперативності тата достовірностідостовірності. . СлідСлід такожтакож пампам''ятатиятати
пропро тете, , щощо масмас бутибути балансбаланс міжміж: : фінансовимифінансовими можливостямиможливостями тата технологічнимитехнологічними
бажаннямибажаннями, , тобтотобто останніостанні маютьмають цілкомцілком випливативипливати ізіз структуриструктури банкубанку, , обоб’’ємівємів
клієнтськоїклієнтської базибази, , операційоперацій тощотощо..

 ЗагаломЗагалом автоматизаціяавтоматизація банківськоїбанківської діяльностідіяльності заснованазаснована нана дослідженнідослідженні тихтих
функціональнихфункціональних обовобов’’язківязків, , якіякі виконуєвиконує персоналперсонал банкубанку, , надаючинадаючи відповіднівідповідні
послугипослуги клієнтамклієнтам тата інформаційнихінформаційних звзв''язківязків, , щощо виникаютьвиникають припри цьомуцьому. . ОдноюОдною зз
найскладнішихнайскладніших проблемпроблем автоматизаціїавтоматизації вв банкахбанках єє функціяфункція управлінняуправління різнимирізними
процесамипроцесами діяльностідіяльності. . АБСАБС маємає забезпечитизабезпечити керівнийкерівний складсклад банкубанку інформацієюінформацією
длядля прийняттяприйняття управлінськихуправлінських рішеньрішень, , аа можливоможливо йй варіантамиваріантами чичи прогнозамипрогнозами
щодощодо найбільшнайбільш оптимальногооптимального варіантуваріанту. . ПерсоналПерсонал банкубанку, , припри наданнінаданні банківськихбанківських
послугпослуг, , можеможе управлятиуправляти данимданим процесомпроцесом, , змінюючизмінюючи йогойого параметрипараметри. . ТакТак можеможе
бутибути досягнутадосягнута певнапевна якістьякість послугипослуги, , щощо надаєтьсянадається..


