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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних знань і отримання практичних умінь і навичок з питань основ 

побудови автоматизованих банківських систем, організації та функціонування 

їх в цілях автоматизації процесів управління банківською діяльністю. 

Завдання дисципліни – сформувати у студентів – майбутніх бакалаврів в 

галузі банківської справи ряд компетентностей з: 

• використання сучасних інформаційних технологій для 

автоматизації бізнес-функцій і бізнес-процесів з управління 

банківською діяльністю; 

• аналізу та моделювання бізнес-процесів з використанням CASE-

засобів; 

• практичного освоєння інтерфейсу і функціональності готових 

програмних продуктів; 

• роботи в якості кінцевих користувачів АБС, тобто з виконання своїх 

функціональних обов'язків у майбутній діяльності за допомогою 

ресурсів АБС; 

• оволодіння певним рівнем інформаційної культури: вміти 

цілеспрямовано працювати з інформацією, орієнтуватися в потоках 

банківської інформації, самостійно отримувати, обробляти і 

передавати інформацію за допомогою сучасних комп'ютерних, 

програмних і комунікаційних засобів; 

• участі в розробці проектних рішень з автоматизації управління 

банківською діяльністю. 

Об’єктом навчальної дисципліни є основи побудови автоматизованих 

банківських систем (АБС) на базі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, що забезпечують отримання повної, своєчасної, актуальної 

інформації на всіх рівнях управління банківською установою і по всіх бізнес-

напрямках банківської діяльності. 
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Предметом навчальної дисципліни є: новітні інформаційні технології 

збору інформації про бізнес-процеси банківської діяльності, нові канали 

надання банківських послуг клієнтам, нові технології оброблення інформації та 

прийняття рішень з управління бізнес-діяльністю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Інформаційні системи і 

технології в банківській сфері" студент повинен: 

знати: 

• концепцію інформаційного суспільства; 

• роль процесів інформатизації при переході від "матеріального" до 

"інформаційного" суспільства; 

• сутність поняття "Економіка знань"; 

• об'єкти і предмети процесів інформатизації та комп'ютеризації; 

• поняття предметної області інформаційної системи; 

• визначення інформаційних технологій та інформаційної системи; 

• місію інформаційних систем (ІС); 

• категорії кінцевих користувачів ІС; 

• характерні риси ери інформаційно-комунікаційних технологій; 

• покоління автоматизованих банківських систем (АБС) та їх 

характеристики; 

• вимоги до АБС; 

• призначення засобів електронних телекомунікацій в АБС; 

• нові канали надання банківських послуг клієнтам; 

• поняття та види дистанційного банківського обслуговування 

клієнтів; 

• призначення і функціональність системи "Клієнт-банк"; 

• призначення і функціональність системи "Інтернет-банкінг"; 

• призначення і функціональність системи "Мобільний банкінг"; 

• загальну характеристику та структуру фінансово-кредитної 

інформації як об'єкта автоматизованої обробки; 

• склад класифікаторів, що використовуються в АБС; 
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• поняття, структуру інформаційного забезпечення АБС; 

• склад позамашинної і внутрішньомашинної інформаційної бази 

АБС; 

• сутність процесного підходу до управління банківською діяльністю 

та його використання при розробці АБС; 

• поняття бізнес-процесу в банківській діяльності; 

• основні, забезпечуючі та управлінські бізнес-процеси: призначення 

та етапи; 

• модель бізнес-процесів організаційної структури банківської 

установи в умовах автоматизації. Склад і призначення блоків: back-

офіс, front-офіс, middle-офіс; 

• функціональну структуру АБС; 

• характеристики основних функціональних модулів ( підсистем) 

АБС; 

• автоматизовані процеси внутрішньобанківських розрахункових, 

касових, кредитних та депозитних операцій; 

• склад модулів CRM-системи та їх характеристики. 

вміти: 

• застосовувати процесний підхід до розробки елементів АБС; 

• практично засвоїти інтерфейс і функціональність готових 

програмних продуктів з автоматизації управління банківською 

діяльністю; 

• розробити проектну документацію для автоматизованого вирішення 

на ПК конкретної задачі з управління банківською діяльністю: 

"Опис постановки задачі", 

"Опис інформаційного забезпечення задачі", 

"Опис алгоритму розв'язання задачі"; 

• здійснити моделювання бізнес-процесів, побудову функціональної 

моделі предметної області проектованої задачі з використанням 

CASE-засобів; 
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• аналізувати і удосконалювати бізнес-процеси на основі їх 

комп'ютеризації; 

• розробити бізнес-вимоги і функціональні вимоги до програмного 

продукту, використовуваному для автоматизованого вирішення 

задачі; 

• орієнтуватися в інформаційному фонді АБС з метою використання 

його інформації для прийняття рішень з управління банківською 

діяльністю; 

• використовувати ресурси Інтернет для пошуку необхідної 

інформації для ефективного вирішення задач з управління 

банківською діяльністю. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Інформаційні 

системи і технології у фінансово-кредитних установах» організовуються та 

здійснюється у формі консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних 

систем і технологій у відповідності до затвердженого графіку консультацій 

(одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово-

кредитних установах» 

№ Назва модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Основи побудови інформаційних систем у 

банківській сфері 
1.  Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. 
2.  Системи дистанційного надання банківських послуг клієнтам. 
3.  Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

4.  Інформаційні технології та процеси обробки економічної 
інформації. 

5.  Організація інформаційної бази системи обробки інформації. 

Змістовий модуль 2. Організація функціонування 

автоматизованої банківської системи (АБС) 
6.  Архітектура та структура АБС 
7.  Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, касових, 

кредитних та депозитних операцій. 

8.  Електронна пошта і система міжбанківських електронних 
платежів НБУ. 

9.  Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків 
S.W.I.F.T. 

10. Автоматизація масових платежів. Електронні гроші. 
11. Система управління взаємовідносинами з клієнтами банку. 

 Разом годин: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи побудови інформаційних систем у банківській 

сфері 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.  

1.1. Роль процесів інформатизації при переході до інформаційного 

суспільства.  

Перехід суспільства до інформаційної фази розвитку. Концепція 

інформаційного суспільства. Економіка знань як база нового типу суспільства. 

Роль процесів інформатизації та комп'ютеризації при переході до 

інформаційного суспільства.  

1.2. Загальна характеристика розвитку і використання інформаційних 

технологій та інформаційних систем в управлінні економікою України.  

Використання інформаційних технологій (ІТ) та інформаційних систем 

(ІС) для підвищення ефективності процесів управління банківською діяльністю. 

Місія ІС. Предметна область ІС. Основні поняття предметної області 

автоматизованої банківської системи (АБС ): банківська операція, банківська 

послуга, банківське обслуговування, банківський продукт. Основні аспекти ери 

інформаційно-комунікаційних технологій: об'єднання послуг мобільного 

зв'язку, web-технологій, карткових технологій; інтеграція використовуваних 

бізнес-додатків в середовищі корпоративного інформаційного порталу.  

Поняття і призначення: єдиний інформаційний простір, інтрамережа, 

екстрамережа, система класу WorkFlow, CRM-система, система інтелектуальної 

підтримки бізнесу Business Intelligence.  

1.3. Основні напрями автоматизації управління банківською діяльністю в 

Україні.  

Трьохрівнева система надання банківських послуг на основі засобів 

автоматизації. Стан автоматизації банківської діяльності на рівні НБУ і на рівні 

комерційних банків покоління АБС.  

1.4. Вимоги до АБС.  
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Вимоги до АБС: функціональна повнота, гнучкість, надійність, обробка 

інформації в реальному масштабі часу, інтегрованість, забезпечення 

багатофіліальної роботи, безпека і захист системи.  

 

Тема 2. Системи дистанційного надання банківських послуг клієнтам.  

2.1. Роль засобів електронних комунікацій в автоматизації управління 

банківською діяльністю.  

Роль засобів електронних комунікацій в автоматизації управління 

банківською діяльністю. Використання ресурсів Інтернет в різних напрямках 

діяльності банку.  

Технологія дистанційного банківського обслуговування (ДБО) клієнтів. 

Види ДБО.  

2.2. Система "Клієнт-банк".  

Система "Клієнт-банк": мета, призначення, функціональність; технічна та 

програмна реалізація; структура файлів електронних платіжних документів, 

файлів-квитанцій, файлів-виписок з поточного рахунку клієнта; поняття статусу 

електронного платіжного документа і його зміна в процесі обробки на АРМ-

клієнт і АРМ-банк.  

2.3. Система "Інтернет-банкінг".  

Система "Інтернет-банкінг": мета, призначення, функціональність; 

технічна та програмна реалізація; склад функціональних модулів та їх 

взаємодія; розвиток спектру послуг для клієнтів на прикладі системи 

"Приват24"; переваги для банків і клієнтів.  

2.4. Система "Мобільний банкінг".  

Система "Мобільний банкінг": мета, призначення, функціональність; 

розвиток технологій мобільного банкінгу та їх порівняльна характеристика; 

характеристики систем мобільних платежів, використовуваних українськими 

банками; типи мобільних банківських послуг.  
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Тема 3. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.  

3.1. Поняття фінансово-кредитної інформації, її властивості. 

Класифікація ФКІ.  

Поняття економічної інформації, її види і властивості. Фінансово-

кредитна інформація (ФКІ) як різновид економічної інформації.  

3.2. Структура ФКІ.  

Структура ФКІ.  

3.3. Характеристика засобів формалізованого опису економічної 

інформації.  

Характеристика засобів формалізованого опису ФКІ. Методи класифікації 

та кодування ФКІ.  

 

Тема 4. Інформаційні технології та процеси обробки економічної 

інформації.  

4.1. Поняття і класифікація ІТ.  

Поняття предметної технології, інформаційної технології. Класифікація 

інформаційних технологій за ступенем реалізації предметної технології: 

забезпечуючі і функціональні. Види інформаційних технологій за типом 

оброблюваної інформації.  

4.2. Організація процесів обробки економічної інформації.  

Організація мережевої обробки інформації за технологією "Клієнт-

сервер".  

 

Тема 5. Організація інформаційної бази системи обробки інформації.  

5.1. Особливості та структура інформаційного забезпечення АБС.  

Поняття і структура інформаційного забезпечення АБС. Позамашинна і 

внутрішньомашинна інформаційна база.  

5.2. Організація бази даних АБС.  
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Сучасні технології створення баз даних, її підтримка і забезпечення 

доступу користувачів до інформації бази даних за допомогою СУБД. 

Організація єдиної бази даних АБС.  

5.3. Концепція мережевої обробки інформації.  

Побудова системи обробки інформації за архітектурою "багаторівневий 

клієнт-сервер": клієнтська частина системи, сервер даних, сервер додатків.  

 

Змістовий модуль 2. Організація функціонування автоматизованої 

банківської системи (АБС) 

 

Тема 6. Архітектура та структура АБС.  

6.1. Архітектура АБС.  

Трьохланкова архітектура АБС. Користувальницький інтерфейс системи.  

6.2. Використання процесного підходу при розробці АБС.  

Використання процесного підходу при розробці АБС. Поняття бізнес-

процесу як специфічної складової діяльності банківської установи. Бізнес-

процес як об'єкт автоматизації. Основні бізнес-процеси, забезпечуючі бізнес-

процеси, бізнес-процеси управління. Етапи основного бізнес-процесу надання 

банківської послуги (банківського продукту).  

Модель бізнес-процесів організаційної структури банківської установи в 

умовах автоматизації: front-офіс, back-офіс, middle-офіс.  

Цілі і технології реалізації бізнес-процесів front-офісного, back-офісного, 

middle-офісного блоків.  

6.3. Функціональна структура АБС.  

Функціональна структура АБС.  

Поняття задачі з управління банківською діяльністю, розв'язуваної у 

складі АБС. Характеристика функціональних підсистем АБС:  

"Операційний день банку",  

"Управління кредитними операціями",  

"Управління валютними операціями",  
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"Управління депозитними операціями",  

"Управління цінними паперами",  

"Управління касою",  

"Внутрішньобанківський облік",  

"Звітність банку",  

"Управління картковими операціями",  

"Аналіз діяльності банку".  

 

Тема 7. Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, касових, 

кредитних та депозитних операцій.  

7.1. Автоматизація розрахункових операцій в підсистемі "Операційний 

день банку".  

Підсистема ОДБ (Операційний день банку) як ядро АБС. 

Функціональність підсистеми ОДБ.  

Функції АРМ операціоніста та АРМ технолога в підсистемі.  

7.2. Автоматизація касових операцій банку.  

Автоматизація касових операцій банку в підсистемі "Управління касою". 

Функціональність АРМ касира, АРМ відповідального виконавця, АРМ 

бухгалтера.  

7.3. Автоматизація бізнес-процесів в підсистемі "Управління 

кредитними операціями".  

Основні етапи кредитного процесу. Автоматизація рішення комплексу 

задач в підсистемі "Управління кредитними операціями".  

7.4. Автоматизація бізнес-процесів в підсистемі "Управління 

депозитними операціями".  

Етапи бізнес-процесу залучення коштів на депозитні рахунки. 

Автоматизація вирішення комплексу задач в підсистемі "Управління 

депозитними операціями".  
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Тема 8. Електронна пошта і система міжбанківських електронних 

платежів НБУ.  

8.1. Система електронної пошти НБУ як основа взаємодії між банками 

України.  

Система електронної пошти НБУ як основа взаємодії між банками 

України. Призначення системи ЕП НБУ. Структурна схема ЕП НБУ. Режим 

роботи поштового вузла. Взаємодії між вузлами та користувачами ЕП НБУ.  

8.2. Призначення та принципи функціонування системи міжбанківських 

електронних платежів – СЕП-2.  

Визначення, призначення та принципи функціонування системи 

міжбанківських електронних платежів – СЕП-2.  

8.3. Структурна схема СЕП-2.  

Склад учасників СЕП-2. Програмно-технічні комплекси та їх функції в 

СЕП-2: ЦОСЕП, АРМ-РП, АРМ-СЕП, АРМ-НБУ, система ЕП НБУ. 

Безпаперова технологія електронних міжбанківських розрахунків. Відкриття 

кореспондентських рахунків банкам для проведення міжбанківських 

розрахунків. Ведення технічних кореспондентських рахунків в електронному 

вигляді в центрі обробки СЕП.  

Схема обміну інформацією в СЕП-2.  

Структура міжбанківських електронних розрахункових документів.  

8.4. Технологія інформаційного обміну в СЕП-2.  

Реалізація в СЕП-2 файлового режиму і режиму реального часу. Цикл 

обробки файлів у файловому режимі. Склад файлів, їх призначення.  

8.5. Інформаційний обмін комерційного банку з СЕП-2 протягом 

банківського дня.  

Технологія інформаційного обміну комерційного банку з СЕП-2 протягом 

банківського дня в СЕП-2. Режими головного меню АРМ-СЕП.  

8.6. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку 

комерційного банку в СЕП-2.  
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Поняття консолідованого кореспондентського рахунку. Фактори вибору 

банком моделі Характеристики моделей обслуговування консолідованого 

кореспондентського рахунку банку в СЕП-2.  

 

Тема 9. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків 

S.W.I.F.T.  

9.1. Спільнота міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій 

S.W.I.F.T.  

Мета і призначення спільноти міжнародних міжбанківських фінансових 

телекомунікацій S.W.I.F.T. (Society for World Interbank Financial 

Telecommunication).  

9.2. Загальна архітектура і режими функціонування системи S.W.I.F.T.  

Багаторівнева архітектура і режими функціонування системи S.W.I.F.T.  

9.3. Технології формування та передачі повідомлень.  

Технологія формування та передачі електронних повідомлень в 

S.W.I.F.T.: повідомлень для виконання фінансових операцій і системних 

повідомлень. Структура повідомлень.  

 

Тема 10. Автоматизація масових платежів. Електронні гроші.  

10.1. Загальна характеристика і види пластикових карток.  

Загальна характеристика пластикових карток та їх види. Участь банків в 

ринку карткового бізнесу. Використання банками пластикових карток як нового 

платіжного інструменту безготівкових розрахунків.  

10.2. Банківські карткові продукти для фізичних та юридичних осіб.  

Банківські карткові продукти для фізичних осіб: кредитна картка, 

дебетова картка, електронний студентський квиток. Карткові продукти для 

юридичних осіб: корпоративні платіжні картки, зарплатний проект, еквайринг.  

10.3. Інформаційні технології на основі пластикових карток.  

Пластикова картка як технічний елемент інформаційних технологій. 

Система ідентифікації емітентів. Фази життя картки.  
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10.4. Платіжні системи на основі банківських карток.  

Міжнародні платіжні системи на основі банківських карток.  

Технічні засоби забезпечення електронних платежів. Платіжні системи: 

Visa International, MasterCard International, American Express.  

10.5. Національна система масових електронних платежів.  

Національна система масових електронних платежів НБУ (НСМЕП): 

мета, призначення, організаційна структура, смарт-картка як платіжна картка 

НСМЕП, платіжні інструменти картки НСМЕП: електронний чек і електронний 

гаманець.  

Технології роботи комерційного банку в НСМЕП. Основні принципи 

захисту інформації.  

Автоматизовані карткові системи для роботи банків у НСМЕП.  

10.6. Електронні гроші.  

Електронні гроші. Схема платежів за допомогою цифрових грошей.  

 

Тема 11. Система управління взаємовідносинами з клієнтами банку.  

11.1. Клієнт-орієнтована стратегія управління взаємовідносинами з 

клієнтами.  

Клієнт-орієнтована стратегія банку з управління взаємовідносинами з 

клієнтами – стратегія CRM (Customer Relationship Management). Охоплення 

процесів залучення, обслуговування, утримання клієнтів та доставки їм 

банківських послуг.  

11.2. Організація CRM-системи у складі АБС.  

Організація CRM-системи у складі АБС: інструменти CRM, сховище 

даних, канали доставки банківських послуг, технологічна база та архітектура.  

11.3. Функціональні модулі CRM-системи. 

Функціональні модулі CRM-системи: маркетингу, банківського 

обслуговування клієнтів, інформаційної підтримки клієнтів та сервісу. Склад 

комплексу задач модулів. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово-

кредитних установах» проводяться в спеціально обладнаній навчальній 

аудиторії з використанням комп'ютерного устаткування пристосованого до 

начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

 Назва теми 

1 

Розв’язання задач в розділі "Банківська справа" системи 

"ЛІГА:ЗАКОН". Вивчення та освоєння основних функцій та 

елементів інтерфейсу різних видів системи "ЛІГА: ЗАКОН", розділ 

"Банківська справа": пошук документів за індивідуальною 

тематикою; створення закладок різних типів; збереження документів 

і закладок у власному портфелі 

2 

Пошук в Інтернеті бухгалтерської та фінансової звітності, що 

публікується, підприємств і організацій для складання контрольного 

прикладу за задачею "Оцінка кредитоспроможності позичальника – 

юридичної особи 

3 

Аналіз та моделювання бізнес-процесів задач модуля "Управління 

процесом кредитування позичальників – юридичних осіб": побудова 
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функціональної моделі процесів в стандарті IDEF0, контекстної 

діаграми і її декомпозиція з використанням інструментарію CASE-

технологій 

4 

Розв’язання на ПК задачі "Оцінка кредитоспроможності 

позичальника – юридичної особи" на основі даних контрольного 

прикладу 

5 

Освоєння інтерфейсу і функціональних можливостей програмного 

комплексу "1С: Підприємство 8": компонентна структура системи; 

основні об'єкти системи; ведення довідників; реєстрація 

підприємства 

6 

Розв’язання задач управлінського та регламентованого обліку в 

середовищі "1С: Підприємство 8". 

Створення штатного розкладу. Налаштування параметрів 

управлінського та регламентованого обліку для проведення 

основних господарських операцій. Регламентований облік кадрів 

7 

Розв’язання задач з розрахунку і виплати заробітної плати (авансу) 

працюючим в середовищі "1С: Підприємство 8" 

8 

Розв’язання задач з обліку і аудиту операцій на поточних рахунках в 

середовищі "1С: Підприємство 8" 

9 

Формування стандартної і регламентованої звітності в середовищі 

"1С: Підприємство 8" 

 

10 

Освоєння інтерфейсу і функціональних можливостей ПП Terrasoft 

CRM для банків. Створення проекту в середовищі Terrasoft CRM для 

банків 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

 

1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.  

2. Системи дистанційного надання банківських послуг клієнтам.  

3. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.  

4. Інформаційні технології та процеси обробки економічної інформації.  

5. Організація інформаційної бази системи обробки інформації.  

6. Архітектура та структура АБС.  

7. Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, касових, 

кредитних та депозитних операцій.  

8. Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів НБУ.  

9. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків S.W.I.F.T.  

10. Автоматизація масових платежів. Електронні гроші.  

11. Система управління взаємовідносинами з клієнтами банку. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Інформаційні системи і технології у 

фінансово-кредитних установах ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання 

виробничих завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці 

у професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Проаналізуйте, чому знання, інформація і способи їх обробки стали вирішальним 

фактором розвитку суспільства. 

2. Сформулюйте концепцію інформаційного суспільства. 

3.  Проаналізуйте, які переваги для України несе перехід суспільства до інформаційної 

фази розвитку. 

4. Чому новий тип суспільства базується на економіці знань? Що означає поняття 

"економіка знань"? 

5. Поясніть сутність поняття "інформаційна культура". 

6. Наведіть визначення процесу інформатизації суспільства. 

7.  Проаналізуйте, до яких змін в організації та веденні бізнесу веде процес 

інформатизації бізнесу. 

8.  Проаналізуйте відмінності між об'єктами і предметами процесів інформатизації та 

комп'ютеризації суспільства. 

9.  Наведіть поняття "інформаційні технології". 

10. Сформулюйте визначення інформаційної системи. Що є технологічною основою ІС? 

11. Наведіть поняття предметної області ІС. 

12. Дайте визначення складових предметної області АБС: банківська операція, банківська 

послуга, банківське обслуговування, банківський продукт. 

13. Сформулюйте місію АБС. 

14. Сформулюйте основні аспекти ери інформаційно-комунікаційних технологій. 

Перелічіть нові канали надання банківських послуг клієнтам. 

15. Наведіть визначення "єдиний інформаційний простір". 

16. Охарактеризуйте корпоративний інформаційний портал як базовий інструмент 

інтеграції бізнес-додатків. Чим викликаний процес їх інтеграції? 

17. Розкрийте суть технології WorkFlow. Чому дану технологію розглядають як 

технологію автоматизації бізнесу? 

18. Охарактеризуйте призначення CRM-системи. Яку стратегію бізнесу вона реалізує? 

19. Розкрийте поняття технологій Business Intelligence. 

20. Охарактеризуйте процеси бізнес-аналізу. 

21. Розкрийте роль аналітичної складової комплексу задач АБС. 

22. Розкрийте сутність вимог до АБС. 

23. Розкрийте призначення електронних телекомунікацій в АБС. 

24. Охарактеризуйте етапи роботи банку в Інтернет. 
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25. Наведіть поняття дистанційного банківського обслуговування (ДБО) клієнтів. 

26. Проаналізуйте, як змінюється технологія взаємодії банку з клієнтом в умовах ДБО. 

27. Розкрийте призначення системи "Клієнт-банк". 

28. Перелічіть технологічні операції з обробки електронних платіжних документів (ЕПД) 

на АРМ-Клієнт і на АРМ-Банк. 

29. Наведіть поняття статусу ЕПД. Проаналізуйте, як змінюється статус ЕПД на АРМ-

Клієнт і на АРМ-Банк. 

30. Розкрийте поняття "Інтернет-банкінг". 

31. Порівняйте системи "Клієнт-банк" та "Інтернет-банкінг" за: функціональністю, 

технічним (апаратним) забезпеченням, програмним забезпеченням. 

32. Наведіть склад модулів системи "Інтернет-банкінг", розкрийте їх функціональність і 

взаємозв'язки. 

33. Проаналізуйте основні рішення по реалізації транзакцій між клієнтом і БД АБС з 

використанням інтернет-технологій. 

34. Покажіть, які переваги від використання системи "Інтернет-банкінг" отримають банки 

і клієнти. 

35. Наведіть поняття системи мобільного банкінгу. 

36. Проаналізуйте еволюцію розвитку технологій мобільного банкінгу, їх переваги та 

недоліки. 

37. Виділіть структурні одиниці фінансово-кредитної інформації (ФКІ). 

38. Наведіть класифікацію ФКІ з позиції технології її обробки. 

39. Розкрийте сутність ієрархічної та фасетної систем класифікації. 

40. Перелічіть системи кодування інформації. Наведіть приклади. 

41. Розкрийте призначення класифікаторів і довідників в АБС. 

42. Перелічіть галузеві (відомчі) і загальнодержавні класифікатори, що використовуються 

в АБС. 

43. Наведіть поняття предметної технології. 

44. Охарактеризуйте автоматизовані інформаційні технології. 

45. Наведіть поняття забезпечуючих і функціональних ІТ. 

46. Наведіть класифікацію ІТ за типом оброблюваної інформації. 

47. Охарактеризуйте архітектуру "дворівневий "клієнт-сервер" і "багаторівневий "клієнт-

сервер", їх переваги та недоліки. 

48. Наведіть поняття інформаційного забезпечення АБС, визначте його структуру. 

49. Наведіть поняття позамашинної ІБ і внутрішньомашинної ІБ. Розкрийте їх структуру. 
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50. Охарактеризуйте технології створення масивів НДІ та оперативних масивів, 

використання цих масивів при вирішенні задач АБС. 

51. Охарактеризуйте серверну і клієнтську частини системи мережевої обробки 

інформації. 

52. Охарактеризуйте сучасну триланкову архітектуру побудови АБС. 

53. Розкрийте суть процесного підходу до розробки АБС. Визначте його переваги 

порівняно з функціональним підходом. 

54. Наведіть визначення бізнес-процесу, його основне призначення і параметри. 

55. Охарактеризуйте основні бізнес-процеси банківської діяльності. 

56. Охарактеризуйте забезпечуючі бізнес-процеси банківської діяльності. 

57. Охарактеризуйте бізнес-процеси управління банківською діяльністю. 

58. Наведіть етапи основного бізнес-процесу надання банківської послуги. 

59. Визначте мету, призначення, склад та технології реалізації front-офісного блоку 

бізнес-процесів. 

60. Визначте мету, призначення, склад та технології реалізації back-офісного блоку 

бізнес-процесів. 

61. Визначте мету, призначення, склад та технології реалізації middle-офісного блоку 

бізнес-процесів. 

62. Наведіть поняття функціональної структури АБС. Розкрийте взаємозв'язки між 

підсистемами АБС. 

63. Охарактеризуйте цілі, функціональність підсистем АБС. 

64. Перелічіть функції АРМ операціоніста в підсистемі ОДБ. 

65. Перелічіть функції АРМ технолога на різних етапах операційного дня банку: під час 

відкриття, протягом ОДБ, під час закриття. 

66. Наведіть структуру коду особового рахунку клієнта банку та коду балансового 

рахунку. Проаналізуйте процес автоматичного формування щоденного 

бухгалтерського балансу банку – заключного документа ОДБ. 

67. Охарактеризуйте технологію роботи з касовими документами на АРМ 

відповідального виконавця. 

68. Перелічіть форми звітності по касових операціях, що складаються на АРМ касира. 

69. Виділіть основні етапи кредитного процесу. 

70. Охарактеризуйте комплексний підхід до вироблення та прийняття рішення про 

доцільність видачі кредиту позичальникові – юридичній особі. 
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71. Наведіть складу комплексу задач модуля "Управління процесом кредитування 

позичальників – юридичних осіб". Охарактеризуйте інформаційні зв'язки між 

задачами модуля. 

72. Виділіть етапи бізнес-процесу "Залучення грошових коштів на депозитні рахунки". 

73. Проаналізуйте технологію автоматизованого створення документів з оформлення 

депозитних операцій. 

74. Проаналізуйте інформаційні зв'язки підсистеми "Управління депозитними 

операціями" з іншими підсистемами АБС. 

75. Проаналізуйте роль і функції системи електронної пошти НБУ в системі 

міжбанківських електронних платежів. 

76. Охарактеризуйте способи забезпечення контролю доставки електронних повідомлень 

у системі електронної пошти НБУ. 

77. Порівняйте призначення кореспондентського рахунку та технічного 

кореспондентського рахунку банку в СЕП. Охарактеризуйте зв'язки між рахунками в 

СЕП-2. 

78. Наведіть схему обміну інформацією в СЕП-2. Визначте призначення АРМ-СЕП у цій 

схемі. 

79. Наведіть перелік реквізитів електронного розрахункового документа у СЕП. 

Охарактеризуйте технологію його створення. 

80. Проаналізуйте функціональність та технології реалізації файлового і онлайнового 

режимів основного циклу роботи АРМ-СЕП. 

81. Наведіть склад і охарактеризуйте призначення файлів платежів і технологічних файлів 

СЕП-2. 

82. Охарактеризуйте призначення консолідованого кореспондентського рахунку КБ у 

СЕП-2. 

83. Охарактеризуйте мету і призначення системи S.W.I.F.T. 

84. Охарактеризуйте архітектуру системи S.W.I.F.T.: нижній, регіональний та верхній 

рівні. 

85. Охарактеризуйте режими функціонування системи S.W.I.F.T. 

86. Наведіть структуру повідомлення S.W.I.F.T. 

87. Опишіть технологію передачі повідомлень у системі S.W.I.F.T. 

88. Охарактеризуйте сутність карткового бізнесу, роль і місце банківських установ в 

ньому. 

89. Охарактеризуйте банківські карткові продукти для фізичних осіб. 
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90. Охарактеризуйте призначення корпоративних платіжних карток і опишіть технологію 

їх використання підприємствами. 

91. Охарактеризуйте основні етапи організації зарплатного проекту та процеси взаємодії 

банку і клієнта – юридичної особи при його реалізації. 

92. Наведіть поняття і призначення процесів еквайрингу. 

93. Охарактеризуйте призначення операцій процесингу в платіжній системі і функції 

процесингового центру. 

94. Охарактеризуйте міжнародні електронні платіжні системи: Visa, MasterCard 

International, American Express. 

95. Наведіть характеристики платіжної картки НСМЕП і платіжних інструментів, носіями 

яких вона є. 

96. Наведіть мету, призначення НСМЕП. Охарактеризуйте переваги використання смарт-

технологій в НСМЕП. 

97. Охарактеризуйте моделі роботи комерційного банку в НСМЕП. 

98. Опишіть технологію роботи комерційного банку в НСМЕП. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцін
ка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне 
виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовіл
ьно 

D Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 
35 – 59 Незадо

вільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 

та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 
картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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