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В останні роки банківська система нашої країни (БС) переживає бурхливий розвиток. 

Не зважаючи на існуючі недоліки українського законодавства, що регулює діяльність банків, 

ситуація неухильно змінюється на краще. Пройшли часи, коли можна було легко заробляти на 

спекулятивних операціях з валютою. Сьогодні все більше банків роблять ставку на 

професійність своїх співробітників і нові технології. 

Однак не слід вважати, що середній банк готовий витрачати величезні суми на 

комп’ютеризацію. Банк є, насамперед, фінансовою організацією, яка призначена для отримання 

прибутку, тому затрати на модернізацію повинні бути співставленими з очікуваною користю 

від її проведення. Відповідно до загальносвітової практики, в середньому затрати банку на 

комп’ютеризацію складають не менше 17% від загальної суми річних витрат. 

Інтерес до розвитку комп’ютеризованих банківських систем визначається, головним 

чином, стратегічними інтересами. Як показує практика, інвестиції в такі проекти починають 

приносити прибуток лише через певний період часу, необхідний для навчання персоналу та 

адаптації системи до конкретних умов.  

Вкладаючи кошти в програмне забезпечення, комп’ютерне і телекомунікаційне 

обладнання та створення бази для переходу до нових обчислювальних платформ, банки, в 

першу чергу, прагнуть до здешевлення і прискорення рутинної роботи та перемоги в 

конкурентній боротьбі. 

Нові технології допомагають банкам, інвестиційним фірмам та страховим компаніям 

змінити відносини з клієнтами і знайти нові засоби для отримання прибутку.  

Як приклад передових технологій, що використовуються в банківській діяльності, 

можна назвати бази даних на основі моделі "клієнт-сервер" (характерним є використання ОС 

Unіx та БД Oracle); засоби міжмережевої взаємодії для міжбанківських розрахунків; служби 

розрахунків, цілком орієнтовані на Іnternet, і багато іншого. 

Основні функції БС (реалізуються у вигляді незалежних модулів однієї системи): 

автоматизація всіх щоденних внутрішньобанківських операцій, ведення бухгалтерії та 

складання підсумкових звітів; комунікація з філіями та іногородніми відділеннями; 

автоматизована взаємодія з клієнтами (так звані системи "банк-клієнт"); аналітичний аналіз 

усієї діяльності банку і вибір оптимальних у даній ситуації рішень; автоматизація роздрібних 

операцій – застосування банкоматів і кредитних карток; автоматизація міжбанківських 

розрахунків; автоматизація роботи банку на ринку цінних паперів; автоматизація процесів 

оперативного отримання необхідної інформації, яка впливає на фінансову ситуацію в режимі 

OLTP. 

Таким чином, будь-яка банківська система є складним комплексом, що об’єднує сотні 

окремих комп’ютерів, LAN, WAN. 

У моделі мережевих обчислень проміжною ланкою між СУБД та клієнтськими 

машинами є сервер процесів, в якості якого використовується брокер об’єктних запитів 

СОRВА 2.0. 

Програмне забезпечення використовує Java Аррlісаtіоns та Аррlеts. При цьому 

клієнтські машини, побудовані за принципом "тонких" клієнтів, можуть знаходитись із 

сервером в одній мережі Іntranet, або звертатись до нього через Internet. 

  


