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виКОристанІ сКОрОЧеннЯ

АБД	—	адміністратор	бази	даних.
АБС — автоматизована	банківська	система.
АПК — аналітичний	програмний	комплекс.
АРМ — автоматизоване	робоче	місце.
АСОІ	—	автоматизована	система	обробки	інформації.
АТС — автоматична	телефонна	станція.
БД	—	база	даних.
БР — банківський	рахунок.
БР4	—	балансовий	рахунок	4-го	порядку.
ВВ	—	відповідальній	виконавець.
ВРМ	—	виносне	робоче	місце.
ГНИ	—	государственная	налоговая	инспекция.
ДПІ	—	державна	податкова	інспекція.
ЕННПЗП	—	енергонезалежний	напівпостійний	запам’ятовуваль-
ний	пристрій.
ЕОМ — електронна	обчислювальна	машина.
ЕП — електронні	платежі.
ЄС ПМ ФСБ — єдина	система	попереджувального	моніторингу	
фінансового	становища	банків.
ІА — інвестиційне	агентство.
ІБС — інформаційна	банківська	система.
ІС	—	інформаційна	система.
ІСАОД	—	інтегрована	система	автоматизованої	обробки	даних.
ІСКБД	—	інформаційна	система	керування	банківською	діяльністю.
ЛІАЗ	—	локальне	інформаційно-аналітичне	завдання.
ЛОМ	—	локальна	обчислювальна	мережа.
ЛС	—	лицевой	счет.
МБД — міжбанківський	депозит.
МБК	—	міжбанківський	кредит.
МВ РП — мультивалютна	розрахункова	палата.
МРЦ — міжбанківський	розрахунковий	центр.
Нацбанк — Національний	банк	України.
НДІ	—	нормативно-довідкова	інформація.
НПЗП	—	напівпостійний	запам’ятовувальний	пристрій.
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ОДБ	—	операційний	день	банку.
ОЕД	—	обмін	електронними	даними.
ОЗП — оперативний	запам’ятовувальний	пристрій.
ОР	—	особовий	рахунок.
ОС — операційна	система.
ПЗП	—	постійний	запам’ятовувальний	пристрій.
ПІН	—	персональний	ідентифікаційний	номер.
ПК	—	персональний	комп’ютер.
ППЗ	—	прикладні	програмні	засоби.
РД	—	розрахунковий	документ.
РКО — розрахунково-касове	обслуговування.
СЕБ	—	система	економічної	безпеки.
СЕП	—	система	електронних	платежів.
СЗІ	—	система	захисту	інформації.
СКБД	—	система	керування	базами	даних.
СУБ	—	система	управління	банком.
ТЗ — технічне	завдання.
ТІСЗ	—	технічні	інформаційні	системи	і	засоби.
ЦП	—	цінні	папери.
ЦУБ	—	центр	управління	безпекою.
ACK	(Access Control	Key)	—	позитивне	підтвердження	прийому	
повідомлення.
ATM (Automatic Teller Machine)	—	банкомат.
BKE (Banking Key	Exchange)	—	служба	обміну	двосторонніми	клю-
чами.
CASE (Computer Aided Software Engineering)	—	 автоматизація	
розробки	програмного	забезпечення.
CBT	(Computer Bank Terminal)	—	комп’ютерний	банківський	тер-
мінал.
CP	(Communication Processor)	—	процесор	передачі.
DBF (data base format)	—	стандартний	формат	баз	даних.
DTD	(Document Type Definitions)	—	опис	стандартних	визначень	
документа.
EDI (Electronic Data Interchange)	—	обмін	електронними	даними.
EFT (Electronic Funds Transfer)	—	електронні	платежі.
ERM	(entity — relationship models)	—	моделі	“сутність	—	зв’язок”.
IC (Intra Country)	—	внутрішньодержавні	рейтинги.
ISN (Input Serial Number)	—	номери	вхідної	послідовності.
ISO (International Standard Organization)	—	Міжнародна	організа-
ція	стандартизації.
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LAK	 (Login Access Key)	 —	 позитивне	 підтвердження	 запиту	
LOGIN.
LC (Local Currency)	—	місцева	(неконвертована)	валюта.
LNK	 (Login Negative Key)	—	 негативне	 підтвердження	 запиту	
LOGIN.
LSN	 (Login	Serial Number)	—	порядковий	номер	запиту	LOGIN	
(SELECT).
LT	(Local Terminal)	—	місцевий	термінал.
NAK	(Negative Access Key)	—	негативне	підтвердження	прийому	
повідомлення.
OLAP	(On Line Analyses Processing)	—	оперативна	аналітична	об-
робка.
OLTP (On Line Transaction Processing)	—	оперативна	обробка	транс-
акцій.
PIN	(Personal Identification Number)	—	персональний	ідентифіка-
ційний	номер.
POS	(Point Of Sale)	—	точка	продажу.
RAP	(Remote Access Point)	—	віддалена	точка	доступу	до	системи.
RP	(Regional Processor)	—	регіональний	процесор.
RTGS (Real Time Gross Settlement)	—	 брутто-сервер	 реального	
часу.
S.W.I.F.T.	(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni
cations)	—	Міжнародна	міжбанківська	організація	валютних	і	фі-
нансових	розрахунків	по	телексу.
SAP	(System Access Point)	—	точка	доступу	до	системи.
SCC	(System Control	Centre)	—	центр	управління	системою.
SCP	(System Control Processor)	—	процесор	керування	системою.
SET	(Secure Electronic Transactions)	—	безпечні	(або	захищені)	елек-
тронні	трансакції.
SIO	(Senior Inspector	Operations)	—	відділ	головного	інспектора	
системи.
SLS	(Safe Login	Service)	—	служба	безпечного	входу	до	системи	і	
вибору	режиму.
SMC	(System Management	Centre)	—	центр	управління	безпекою.
SP	(Settlement Processor)	—	комутаційний	процесор.
SQL (Structured Query Language)	—	структурована	мова	запитів.
STN	(System Transport Net)	—	транспортна	мережа	системи.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	—	стандар-
тний	протокол	обміну	даними	в	Інтернет.
VIP	(very important person)	—	дуже	важлива	персона.
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Розділ 1

ПОБуДОва ІнфОрмацІйних 
БанКІвсьКих систем

План розділу

Управління банком
Управлінська інформаційна система
Облікова система
Висновки

Резюме
Розділ	присвячено	структурі,	властивостям	і	можливостям	сучас-

ної	інформаційної	банківської	системи.

встуП

Банк	сьогодні	може	збагатитися	тільки	у	результаті	надання	ши-
рокого	спектра	послуг,	вкладаючи	гроші	в	прибуткові	сектори	еко-
номіки.	Для	того	щоб	по-справжньому	заробляти	і	бути	конкуренто-
спроможними,	банкам	необхідно	підвищувати	якість	бізнесу.

Створення	і	підтримка	ефективної	системи	управління	банків-
ськими	бізнес-процесами	—	одне	з	пріоритетних	завдань	стратегіч-
ного	розвитку	кожного	комерційного	банку.	Вирішення	завдання	
ефективного	управління	багато	в	чому	залежить	від	можливостей	
інформаційної банківської системи (ІБС),	впровадженої	в	банку.	
А	якість	її	роботи,	у	свою	чергу,	безпосередньо	пов’язана	з	архітек-
турною	моделлю,	покладеною	в	основу	побудови	системи.	Обробка	
інформації	базується	на	інформаційних	технологіях	—	технологіях,	
що	пов’язані	зі	збиранням,	обробкою,	передачею	та	використанням	
інформації.	Найчастіше	мова	йде	про	комп’ютерні	 інформаційні	
технології	—	обробка	інформації	з	використанням	ЕОМ.	Інструмен-
тами	обробки	здебільшого	є	прикладні	програмні	засоби	(ППЗ),	які	
дають	змогу	здійснювати	певний	набір	операцій	та	дій	над	інфор-
мацією.
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уПравлІннЯ БанКОм

Завдання управління
У	моделі банку	виокремлюють	три	основні	рівні	управління:
	 тактичний;
	 оперативний;
	 стратегічний.
Управлінські	завдання	на	кожному	з	цих	рівнів	різняться.
На	тактичному рівні,	часовий	масштаб	подій	якого	коливаєть-

ся	від	тижня	до	кількох	місяців,	головним	завданням	є	виконання 
планів.

Мета	управління	на	оперативному рівні	—	підвищення ефектив
ності управління	на	попередньому,	тактичному	рівні.	При	цьому	часо-
вий	масштаб	рівня	дещо	більший	—	від	місяця	до	року.

Цілі	і	завдання	управління	на	стратегічному рівні	більш	індиві-
дуальні.	Вони	поділяються	на	внутрішні	і	зовнішні,	причому	внутрішні	
цілі,	як	правило,	підпорядковані	зовнішнім.	Основною	внутрішньою	
метою	стратегічного	рівня	є	узгодження,	 інтеграція	діяльності	всіх	
підрозділів	для	досягнення	зовнішніх	цілей.	Зовнішні	ж	цілі	завжди	
були	і	будуть	індивідуальними	для	кожного	окремо	взятого	банку.

Час прийняття рішень
За	всієї	різноманітності	форм	організації	комерційних	банків	у	їх-

ній	структурі	можна	виокремити	типові	елементи	(рис.	1.1):	підрозді-
ли	front-	і	back-офісу,	бухгалтерії	та	управління	(керівництва).

Рис. 1.1. Управлінські потоки

Front-офіс
Тактичне	управління	—	опе-
ративні	 рішення	на	 основі	
online-обмежень	

Бухгалтерія

Поточні	
дані	щодо	
дій	та	опе-

рацій

Ліміти

Стратегічне	
управління

Сховище	данихКерівництво

Back-офіс

Оперативне	
управління	—	
оптимізація	

якості	
процесів
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Процеси	прийняття	рішень	у	діяльності	кожного	з	цих	підрозділів	
обмежуються	визначеними	інтервалами	часу	—	від	секунд	до	місяців	і	
кварталів.	Для	прийняття	рішення	на	кожному	рівні	управління	(так-
тичному,	оперативному	і	стратегічному)	підрозділам	потрібна	якісно	
відмінна	інформація,	актуальність	якої	також	обмежується	визначе-
ними	термінами.

Виконання	прийнятого	рішення	також	має	конкретні	часові	рам-
ки,	і	залежно	від	рівня	ці	терміни	неоднакові.	Іншими	словами,	для	
кожного	підрозділу	комерційного	банку	характерні	свої	середні	тер-
міни	прийняття	і	виконання	рішень.

уПравлІнсьКа ІнфОрмацІйна система

Основний	принцип	побудови	архітектури	інформаційної	системи	
для	управління	банком	—	“кожному	своє”.	Це	означає,	що	кожний	
учасник	процесу	прийняття	рішення,	його	виконання	і	контролю	має	
доступ	до	потрібної	йому	інформації	в	рамках	загального	інформа-
ційного	простору,	причому	вимоги	до	актуальності	і	надійності	кож-
ної	інформаційної	категорії	неоднакові.

Так,	дилер	повинен	постійно	володіти	актуальною	інформацією	
щодо	угод,	які	укладаються,	лімітів	і	позицій.	Бухгалтер	має	потребу	
в	інформації	за	попередній	банківський	день	і	в	даних	про	операції	
поточного	операційного	дня.	Керівництву	необхідний	доступ	до	всіх	
без	винятку	даних.

Архітектура інформаційної системи банку
Беручи	до	уваги	особливості	процесу	управління	банком,	доцільно	

в	архітектурі	масштабованої	інформаційної	системи	(рис.	1.2)	дотри-
муватися	таких	положень:
	 для	підтримки	прийняття	оперативних	рішень	виділяти	блок	

online-обмежень;
	 відповідно	 до	 відмінностей	 тактичних	 і	 стратегічних	 завдань	

управління	розподіляти	бази	даних	і	функції	облікової	та	звіт-
но-аналітичної	систем;

	 виділяти	 у	 спеціальний	 клас	 робочі	 місця	 керівників,	 які	
використовують	можливості	як	облікової,	так	і	аналітичної	
систем.
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Рис. 1.2. Архітектура інформаційної системи банку

Розглянемо	архітектуру	інформаційної	системи	банку	для	забез-
печення	управління	поточною	роботою	банку.

Робота	банку	з	клієнтами	і	контрагентами	здійснюється	за	допо-
могою	front-додатків,	що	забезпечують	процес	прийняття	рішень	
за	укладеними	угодами.	Фактичні	дані	за	угодами	потрапляють	до	
облікової	бази	даних,	що	забезпечує	функції	back-офісу	і	бухгал-
терії банку.	За	традицією,	облікова	база	даних	є	ядром	інформаційної	
системи	банку.	Саме	звідси	інформація	надходить	до	сховища даних,	
де	накопичуються	всі	показники.

У	розглянутій	архітектурі	логічно	виділено	блок	online-обмежень.	
На	підставі	його	інформації	приймаються	короткострокові	рішення	
за	угодами,	що	укладаються,	наприклад,	у	front-офісі.	Оnlіnе-обме-
ження	—	це	граничні	величини,	що	визначають	критерії	прийняття	
короткострокових	рішень	(наприклад,	ліміти,	позиції,	рівні	овер-
драфту).

Основне	джерело	цих	обмежень	—	облікова	система	(облікова	
база	даних),	оскільки	там	накопичується	вся	інформація	про	укладені	
угоди	і	стан	особових	рахунків,	на	основі	яких	ці	обмеження	і	розра-
ховуються.	Як	джерела	можуть	використовуватися	дані	за	угодами,	

Звітність	(внутрішня	і	зовнішня)

Зовнішні	бізнеси

Аналітичний	програмний	комплекс

Облікова	система	(OLTP)

Front-додатки

Вхідні	
дані

Online-	
звітність

Інформаційна	банківська	система

Сховище	
даних Керівництво

Аналітичні	додатки

Online-обмеження
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одержувані	безпосередньо	з	front-офісів,	та	(або)	результати	роботи	
аналітичних	додатків,	а	також	безпосередні	рішення	менеджменту	
банку.

Принципова	особливість	архітектури	—	перерозподіл	функцій	між	
аналітичною	та	обліковою	підсистемами.	Усі	складні	звіти	подано	і	в	
аналітичній	системі,	оскільки	за	своєю	суттю	вони	ближчі	до	аналі-
тики	та	становлять	її	значну	частину.	Аналітична	система	доповнює	
складні	звіти	можливостями	аналізу	 і	тим	самим	спрощує	процес	
прийняття	рішень.	Облікова	система	дає	змогу	одержувати	будь-яку	
звітність,	необхідну	як	Нацбанку,	так	і	для	внутрішніх	потреб	банку.	
Аналітичні	додатки	виконують	підготовку	й	оптимізацію	складної	
зовнішньої	та	внутрішньої	звітності,	що	надходить	до	керівників	різ-
них	рівнів	і	в	Нацбанк.	Поточну	(online)	звітність	усі	учасники	про-
цесу	прийняття	управлінських	рішень	одержують	безпосередньо	з	
облікової	(OLTP)	бази	даних.

Доцільність	такого	розподілу	зумовлена	тим,	що	сховище	да-
них	має	у	своєму	розпорядженні	досить	потужні	засоби	подання	
та	інтерпретації	цих	звітів.	Інша	причина	такого	рішення	—	висока	
вартість	одночасного	виконання	OLTP	і	OLAP	при	значних	обсягах	
інформації.

У	системі	повинні	бути	реалізовані	спеціальні	робочі	місця	керів-
ників,	що	агрегатують	облікову	й	аналітичну	інформацію,	необхідну	
для	прийняття	рішення.	Це	своєрідні	панелі	управління,	за	допомо-
гою	яких	менеджери	банку	можуть	аналізувати	роботу	своїх	підроз-
ділів	і	формувати	управлінські	впливи	на	бізнес-процеси.

Таким	чином,	архітектура	дає	змогу	менеджерам	банку	за	допомо-
гою	зручного	і	потужного	інструментарію,	яким	обладнані	їхні	робочі	
місця,	приймати	своєчасні	та	ефективні	рішення:
	 короткострокові	—	на	основі	online-обмежень	і	звітності;
	 середньострокові	 і	довгострокові	—	на	основі	 інтегрованої	 ін-

формації	 з	 облікової	 системи	 та	 висновків,	 отриманих	 аналі-
тичними	додатками	на	базі	єдиного	сховища	даних.

Традиційно	front-офіс,	back-офіс	і	бухгалтерія	поєднуються	в	рам-
ках	облікової	системи	на	загальній	базі	даних	банку.	Функції	обліко-
вої	системи	виконує	ІБС,	орієнтована	на	вирішення	питань	управлін-
ня,	організації	роботи	персоналу	і	контролю	за	діяльністю	підрозділів	
банку.	Сховище	даних	і	аналітичні додатки	входять	до	складу	аналі-
тичного програмного комплексу (АПК).
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Розподілена архітектура ІБС
Якщо	архітектура	ІБС	передбачає	обробку	даних	на	сервері,	то	

саме	надійність	сервера	(якщо	виключити	питання	надійності	каналів	
зв’язку)	визначає	надійність	усієї	системи.	Вибрана	система	керуван-
ня	базами	даних	(СКБД)	повинна	дозволяти	будувати	розподілені	
багаторівневі	рішення	із	серверами	додатків	і	даних	з	індивідуаль-
ною	структурою	прикладних	модулів.	Це	помітно	знижує	витрати	на	
забезпечення	надійності	і	продуктивності	інформаційної	системи	з	
великими	обсягами	даних.

Також	доцільно	використовувати	дублюючі	 схеми	 (створення	
резервної	бази	даних),	що	передбачають	негайне	звернення	до	сер-
вера-двійника	після	перебою	для	підтримання	нормального	режиму	
роботи.	Дублювання	та	розподіл	даних	і	процедур	з	серверів	у	разі	
перебою	одного	з	елементів	банківського	бізнес-процесу	зменшує	
ймовірність	тривалої	перерви	в	роботі.

Бізнес-трансакції
Для	прискорення	відновлення	системи	і	забезпечення	корекції	

помилок	користувачів	доцільно	використовувати	механізм	бізнес-
трансакцій,	що,	на	відміну	від	 звичайних	системних	трансакцій,	
охоплює	триваліші	операції	та	веде	найдокладніший	журнал	при-
кладних	(і	системних)	подій	для	фіксації	всіх	проміжних	станів	біз-
нес-об’єктів	до	завершення	трансакції.	У	разі	переривання	бізнес-
трансакції	за	записами	у	журналі	можна	визначити	момент	перебою	
та	 відновити	 роботу	 інформаційної	 системи	 банку	 з	 потрібного	
моменту.	Журнал	дає	змогу	також	фіксувати	всі	дії	користувачів,	
у	тому	числі	і	невдалі,	що	надзвичайно	важливо	для	забезпечення	
інформаційної	безпеки	банку.

ОБлІКОва система

Облікова	система	є	ядром	інформаційної	системи	управління	
банком.	Очевидно,	що	особливості	процесу	прийняття	рішень	по-
требують	такого:
	 інтегрованості	всієї	інформації,	необхідної	для	прийняття	управ-

лінського	рішення	в	рамках	простору,	доступного	для	керівника;
	 відкритості	до	будь-яких	зовнішніх	джерел	інформації	і	бізнес-

процесів;
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	 гнучкості,	 що	 дає	 можливість	 здійснювати	 своєчасні	 управ-
лінські	впливи	і	настроювання	для	оптимальної	роботи	комер-
ційного	банку	в	поточних	умовах;

	 надійності,	що	дає	змогу	зберегти	працездатність	комерційно-
го	банку	в	різноманітних	позаштатних	ситуаціях;

	 продуктивності,	достатньої	для	прийняття	своєчасних	рішень.

Інтегрованість
Оскільки	інтеграція	інформації	є	однією	з	найважливіших	влас-

тивостей	ядра	інформаційної	системи	управління,	то	підтримується	
відразу	кілька	рівнів	інформаційної	інтеграції	(рис.	1.3):
	 нижній рівень	—	традиційна	 інтеграція	даних.	Єдиний	про-

стір	 даних	 є	 основою	для	прийняття	 управлінських	 рішень.	
У	єдиній	базі	 даних	 зберігається	повна	 інформація,	що	сто-
сується	діяльності	комерційного	банку,	а	також	його	філій;

	 середній рівень —	 простір	 бізнес-процесів	 інформаційної	
системи	 банку,	що	 базується	 на	 принципах	 бухгалтерського	
документообігу.	 Передбачається	 єдність	 інформації	 на	 всіх	
рівнях	 —	 бухгалтерському,	 банківських	 продуктів,	 клієнтів,	
контрагентів,	філій.	Така	єдність	підтримується	за	допомогою	
загальної	 структури	довідників	 і	показників.	Важлива	пере-
вага	єдиного	простору	банківських	бізнес-процесів	полягає	в	
можливості	побудови	наскрізних	 і	прозорих	для	користува-
чів	технологічних	ланцюжків	взаємодії;

	 верхній рівень —	єдиний	простір	автоматизованих робочих 
місць (АРМ).	Усі	елементи	механізму	банківських	бізнес-про-
цесів	подані	в	єдиному	просторі	функціональних	точок,	що	є	
сполучною	 ланкою	 між	 функціями	 системи	 та	 інтерфейсом	
користувача.	Кожне	АРМ	має	можливість	звернутися	до	будь-
якого	 набору	 функціональних	 точок,	 через	 них	—	 до	 бізнес-
процесів	 і	 даних	 інформаційної	 системи	 відповідно	 до	 прав,	
встановлених	через	систему	адміністрування	доступу,	що	про-
низує	всі	рівні	інтеграції	інформації.

Взаємодія	банку	та	його	філій	також	належить	до	інтеграції,	до	
того	ж	важливість	такої	інтеграції	безперечна.	Як	правило,	реалізу-
ються	два	методи	взаємодії	з	філіями:
	 у	режимі	реального	часу	(online),	через	загальний	простір	фун-

кціональних	точок,	бізнес-процесів	і	даних,	що	забезпечує	тим	
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самим	центральному	відділенню	можливість	повного	контро-
лю	над	діями	філій;

	 за	допомогою	універсальної	системи	показників,	настроєної	на	
необхідний	 ступінь	 повноти,	 що	 забезпечує	 самостійну	 (off
line)	роботу	філій	банку	і	дає	можливість	використовувати	не-
дорогі	канали	зв’язку.

Рис. 1.3. Рівні інтеграції ІБС

Багаторівнева	система	 інтеграції	даних,	бізнес-процедур	 і	орг-
структури	банку	дають	змогу	будь-якому	керівникові	одержувати	
всю	інформацію	щодо	банку	і	його	філій	та	здійснювати	результатив-
не	управління	банківськими	процесами.

Відкритість
Інформаційна	система	банку,	як	правило,	взаємодіє	з	іншими	за-

собами	автоматизації,	наприклад,	комплексами	“Банк — Клієнт”,	про
цесинговим	центром	або	із	системою введення платіжних доручень	зі	
сканера	(рис.	1.4).	Інформація	з	цих	джерел	необхідна	для	управління	
банком,	і	при	цьому	важливо	побудувати	інформаційну	систему	у	та-
кий	спосіб,	щоб	втручання	людини	було	мінімальним	і	відбувалось	
тільки	на	етапах	прийняття	рішення.

Велике	значення	має	також	можливість	інтеграції	ІБС	із	зовнішні-
ми	засобами	обробки	інформації	(генераторами	звітів,	аналітичними	
додатками	тощо).

Інтеграція	за	автоматизованими	робочими	місцями	(за	оргструктурою)
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Рис. 1.4.	Відкритість для зовнішніх додатків

Зазвичай	використовують	три	основні	механізми	обміну	даними	з	
зовнішніми	додатками:
	 за	протоколом	обміну,	що	припускає	як	online-,	так	і	offline-

взаємодії:
	 online-обмін	 базується	 на	 стандартному	 протоколі	 TCP/IP і	

дає	змогу	у	режимі	реального	часу	не	тільки	будувати	ланцю-
жок	документообігу	на	рівні	обміну	даних,	а	й	обробляти	до-
кументи	відразу	у	кількох	додатках.	Найпростішим	прикладом	
такої	 взаємодії	 є	 обробка	платежів	клієнтів	 з	 використанням	
зовнішніх	підсистем	“Банк	—	Клієнт”	і	прийом	платіжних	до-
кументів	зі	сканера;

	 offline-обмін	призначений	для	прийому	даних	у	пакетному	ре-
жимі	і	необхідний	у	разі	використання	малопотужних	каналів	
зв’язку;

	 через	SQL-шлюз,	що	дає	можливість	 зовнішнім	додаткам	ви-
користовувати	дані	 інформаційної	 системи	безпосередньо,	 за	
допомогою	стандартного	SQL.	Як	приклад	можна	навести	ви-
користання	 стандартних	 генераторів	 звітів,	 зовнішніх	 аналі-
тичних	додатків	і	навіть	власних	банківських	додатків,	що	пра-
цюють	безпосередньо	з	даними	системи;

	 через	об’єктний	шлюз,	що	дає	змогу	на	базі	зовнішньої	системи	
об’єктів	будувати	власні	додатки.

Зовнішні	додатки

S.W.I.F.T.

“Банк	—	Клієнт”

Введення	платіжних	
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TELEX

Власні	додатки

Аналітичні	додатки

Зовнішні	генератори
звітів

OBJ-шлюз

SQL-шлюз

Online:
TCP/IP
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Файловий	обмін

Транспортні	
протоколи

Зовнішні
джерела

інформації Ядро
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Концепція документообігу
Концепція	використання	електронного	документообігу	як	основ-

ного	механізму	побудови	бізнес-процесів	у	банківських	системах	є	
саме	тим	основним	механізмом,	що	дає	змогу	забезпечити	своєчасне	
прийняття	рішень	і	здійснення	управлінських	впливів.

Документ,	що	з’явився	у	front-офісі	в	результаті	угоди	з	клієнтом	
чи	контрагентом,	“подорожує”	підрозділами	back-офісу	і	бухгалтерії.	
У	результаті	прийнятих	рішень	він	або	змінює	свій	вигляд,	або	пере-
творюється	на	інші	документи.

На	рівні	front-офісу	і	частини	back-офісу	рішення	приймаються	
напівавтоматично	(за	діючими	online-обмеженнями).	Рішення	також	
можуть	бути	прийняті	під	час	ведення	угоди,	відображеної	певним	
набором	схем	документообігу	(на	основі	результатів	роботи	аналітич-
ного	додатка).	Зміна	виконання	угоди	в	результаті	прийняття	рішень	
щодо	переходів	між	документами	та	їх	станами	—	один	з	основних	
методів	керуючого	впливу	менеджера.

Гнучкість
Ще	одна	вимога	до	ядра	системи	управління	банком	—	гнучкість	

(рис.	1.5),	під	якою	розуміють	таке:
	 можливість	 настроїти	 систему	 на	 відображення	 бізнес-про-

цесів	конкретного	банку;
	 один	із	засобів	здійснення	керуючого	впливу	на	банк	у	рамках	

оперативного	рівня	управління.

Рис. 1.5. Гнучкість системи управління
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Надійність
Теза	“Надійність	банківської	системи	—	понад	усе”,	як	і	раніше,	ак-

туальна.	Розглянемо	основні	фактори	ризику	і	архітектурні	рішення	
для	їх	нейтралізації:
	 перебої	 устаткування.	 Як	 захист	 використовуються	 розподі-

лена	багаторівнева	архітектура	і	системні	трансакції,	на	основі	
яких	побудовано	прикладну	систему	бізнес-трансакцій;

	 помилки	 користувачів	 і	 програмістів.	 Блокуються	 системою	
супроводження.

Настроювання системи
Настроювання схем бізнеспроцесів. У	рамках	простору	функціо-

нальних	точок	системи	можливе	настроювання	існуючих	і	створення	
нових	довідників	та	показників	користувача.	Підсистема	“Адміністра-
тор	банку”	дає	можливість	створення	і	редагування	схем	документо-
обігу,	з	яких	формуються	функціональні	модулі	системи.

Настроювання оргструктури. У	рамках	простору	функціональ-
них	точок	можна	сформувати	АРМ	користувача	з	будь-яким	набором	
функціональних	можливостей,	що	конче	важливо	для	підтримки	опе-
ративного	прийняття	рішень.

Настроєні	схеми	бізнес-процесів	банку,	його	оргструктура	і	роз-
поділ	доступу	до	об’єктів	виробничого	процесу	в	сукупності	забез-
печують	настроювання	системи	на	конкретну	технологію	прийняття	
банківських	рішень	у	рамках	наявного	набору	функціональних	точок.	
Програмування	і	створення	власних	звітів	дають	змогу	практично	не-
обмежено	розширювати	набір	і	властивості	функціональних	точок	
системи.

“API ІБС”	— множина прикладних функцій.	Постачання	разом	
із	 системою	набору	засобів	розробки	типу	 “Дизайнер	екранних	
форм”	дає	можливість	програмувати	власні	функціональні	точки	
системи	як	з	нуля,	використовуючи	системні	функції,	так	і	на	осно-
ві	вже	існуючих.

Створення звітів.	 У	 системі	 потрібен	 вбудований	 генератор	
звітів,	що	звертається	до	даних	через	усі	функції.	Крім	того,	внут-
рішній	генератор	вигідно	відрізняється	від	зовнішніх	швидкістю	
роботи	за	рахунок	використання	знання	про	внутрішню	структуру	
платформи	ІБС.
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виснОвКи

Управління,	безумовно,	є	суто	творчим	процесом.	І	програмне	за-
безпечення	не	може,	та	й	навряд	чи	повинно	конкурувати	з	людиною.	
Воно	лише	вирішує	завдання	оперативного	забезпечення	необхідною	
інформацією	для	прийняття	правильного	і	своєчасного	рішення	та	
надає	засоби	для	його	виконання.

Якщо	в	ІБС	реалізовано	зазначені	архітектурні,	технічні	та	органі-
заційні	рішення,	то	в	рамках	створеного	на	основі	системи	єдиного	
інформаційного	простору	менеджмент	банку	одержує	можливість:
	 приймати	коротко-	і	середньострокові	рішення	на	тактичному	

та	оперативному	рівнях	управління;
	 здійснювати	управлінські	впливи	за	допомогою	механізмів	до-

кументообігу	і	завдання	оnlіnе-обмежень;
	 приймати	довгострокові	оперативні	і	стратегічні	рішення,	ви-

користовуючи	аналітичні	методики	АПК;
	 позбутися	зайвої	роботи	щодо	введення	даних	і	збільшити	“ко-

рисний”	час	користувача.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Скільки	 та	 які	 саме	 основні	 рівні	 управління	 виокремлюють	 у	
моделі	банку?

	 2.	 Що	є	основним	завданням	на	тактичному	рівні	управління	банком?
	 3.	 Що	є	метою	оперативного	рівня	управління	банком?
	 4.	 Яка	мета	стратегічного	рівня	управління	банком?
	 5.	 Які	типові	елементи	у	структурі	банків	ви	знаєте?
	 6.	 Для	 чого	 використовується	 блок	 online-обмежень	 у	 структурі	

управління	банком?
	 7.	 Чому	 доцільно	 виділяти	 в	 спеціальний	 клас	 автоматизовані	

робочі	місця	керівників?
	 8.	 Які	додатки	забезпечують	безпосередню	роботу	банку	з	клієнтами	

і	контрагентами?
	 9.	 Що	є	основним	джерелом online-обмежень	в	інформаційній	сис-

темі	банку?
10.	 З	якої	структури	в	 інформаційній	системі	банку	одержують	по-

точну	(online)	звітність	усі	учасники	процесу	прийняття	управ-
лінських	рішень?

11.	 До	 якого	 комплексу	 входять	 сховище	 даних	 та	 аналітичні	
додатки?



12.	 Для	 чого	 потрібна	 інтегрованість	 усієї	 інформації	 в	 межах	
облікової	системи?

13.	 Які	 методи	 взаємодії	 з	 філіями	 зазвичай	 використовують	 для	
інтеграції	інформації	в	інформаційній	системі	банку?

14.	 З	якими	 іншими	засобами	автоматизації,	 як	правило,	взаємодіє	
інформаційна	система	банку?

15.	 Які	механізми	обміну	даними	із	зовнішніми	додатками	зазвичай	
використовуються	в	інформаційній	системі	банку?

16.	 У	чому	полягає	концепція	електронного	документообігу	у	банку?
17.	 У	чому	полягає	гнучкість	інформаційної	системи	банку?
18.	Що	в	сукупності	забезпечує	настроювання	інформаційної	системи	

банку	на	конкретну	технологію	прийняття	банківських	рішень?
19.	 Які	 заходи	 забезпечують	 підвищену	 надійність	 інформаційної	

системи	банку?
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Розділ 2

рОЗрахунКОвО-фІнансОва 
система БанКу

План розділу

Основні положення розрахунковофінансової системи
Основні поняття моделі розрахунків
Модель розрахунків
Реалізація розрахунковофінансової системи
Висновки

Резюме
Розділ	присвячено	детальному	опису	побудови	розрахунково-фі-

нансової	системи	банку.

ОснОвнІ ПОлОЖеннЯ 
рОЗрахунКОвО-фІнансОвОї системи

Модель розрахунків
Розрахунково-фінансова система призначена	для	переказуван-

ня	фінансових	коштів	у	режимі	реального	часу	з	рахунка	відправни-
ка	на	рахунок	одержувача;	для	обробки	масових	платежів	у	звичай-
ному	режимі	та	з	використанням	системи	взаємозаліків	(клірингу);	
для	роботи	з	фінансовими	документами.	Робота	кожної	фінансової	
установи	базується	на	явній	чи	неявній	моделі	здійснення	фінансо-
вих	розрахунків.	Розрахунково-фінансова	система	передбачає	вико-
ристання	такого:
	 електронної	пошти;
	 зберігання	документів	у	базі	даних;
	 введення	документів	з	клавіатури;
	 введення	документів	зі	сканера;
	 електронних	аналогів	заповнюваних	форм;
	 електронних	аналогів	підпису;
	 збереження	історії	проводок	тощо.
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Модель	 розрахунків,	 реалізована	 в	 розрахунково-фінансовій	
системі,	може	підтримувати	як	банківську,	так	і	звичайну	бухгал-
терію.	Відмінність	же	банківської	і	звичайної	бухгалтерії	полягає	
в	тому,	що	в	банківській	бухгалтерії	працюють	тільки	з	коштами,	а	
в	звичайній	—	ще	і	з	матеріальними	цінностями.	Загалом	же	розра-
хунково-фінансова	система	орієнтована	на	роботу	з	фінансовими	
документами,	з	об’єктами,	що	мають	фінансову	цінність.

Користувачі	 розрахунково-фінансової	 системи	 можуть	 вико-
ристовувати	фінансовий	термінал,	що	дає	їм	змогу	протягом	усього	
дня	одержувати	оперативну	інформацію	щодо	стану	свого	рахунка,	
платежів,	які	чекають	у	чергах	на	сплату	за	цим	рахунком,	щодо	про-
ведених	платежів	тощо.	За	узгодженням	з	банком	учасники	можуть	
оперативно	виконувати	окремі	дії	над	своїми	платежами:	змінити	
пріоритет	платежу,	час	очікування,	відкотити	платіж	та	ін.

Система	також	надає	широкі	можливості	як	для	реактивного,	так	і	
для	активного	контролю	за	рухом	фінансових	коштів	з	боку	банку.

Розрахунково-фінансова	система	має	три	рівні:
	 рівень	роботи	з	фінансовими	документами;
	 рівень	об’єктно-орієнтованої	системи	управління	довільними	

документами;
	 рівень	реляційної	бази	даних.
Перший	рівень	підтримує	основні	поняття	банківської	бухгалтерії.	

Робота	із	системою	відбувається	саме	в	термінах	прикладної	сфери	
(кореспондентський	рахунок,	клієнт,	платіжне	доручення,	кліринг	
тощо),	а	не	в	термінах	об’єктно-орієнтованого	програмування	(при-
йнятих	на	другому	рівні)	чи	запитів	до	розподіленої	реляційної	бази	
даних	(як	прийнято	на	третьому	рівні).

Функціональні можливості
Розрахунково-фінансова	система	повинна	забезпечувати	значну	

кількість	сервісних	функцій,	а	саме:
	 контроль	за	рахунками	і	платежами	за	допомогою	гнучкої	сис-

теми	лімітів	(обмежень)	на	здійснення	операцій	з	рахунками;
	 індивідуальний	підхід	до	клієнтів;
	 можливість	обробки	складених	платежів	(коли	кілька	платіжних	

документів	складають	один	платіж	і	передаються	разом	з	ним);
	 розбивку	великого	платежу	на	кілька	дрібних	з	автоматичною	

генерацією	нових	платіжних	документів;



21

	 можливість	 обробки	 платіжних	 документів	 з	 різними	фінан-
совими	 інструментами	 (різні	 типи	 валют,	 цінні	 папери),	 ви-
користовуючи	автоконвертацію	за	встановленим	на	поточний	
день	курсом;

	 потужну	довідкову	систему;
	 розвинену	архівну	систему.
Технічні	особливості	реалізації	розрахунково-фінансової	системи	

повинні	забезпечувати:
	 масштабування	системи	(можливість	поступового	і	планомір-

ного	нарощування	потужності	за	рахунок	розширення	і	збіль-
шення	обчислювальних	ресурсів);

	 багатоплатформність;
	 можливість	використання	розподіленого	середовища	обробки;
	 вбудовану	мову	програмування	високого	рівня	в	поєднанні	 з	

можливістю	 гнучкого	 настроювання	 та	 адміністрування	 без	
програмування;

	 дружній	графічний	інтерфейс	АРМ;
	 модифікацію	відповідно	до	змін	методів	роботи	банку.

Банківські роботи в розрахунково-фінансовій 
системі
Розрахунково-фінансова	система	банку	відображає	в	режимі	ре-

ального	часу	зміни,	що	відбулися	з	рахунком	клієнта	через	списан-
ня	з	нього	коштів,	надходження	на	нього	коштів	від	клієнтів	цього	ж	
банку,	а	також	надходження	на	нього	коштів	з	інших	банків.	В	остан-
ньому	випадку	інформацію	потрібно	негайно	відображати	на	рахунку	
клієнта.

Оперативне	відображення	змін	стану	рахунка	і	перегляд	поточної	
інформації	дають	клієнту	гарантію	того,	що	банк	не	скористається	
практикою,	коли	кошти,	призначені	клієнту,	“зависають”	на	якийсь	
час	на	рахунку	банку,	і	виникає	поширена	ситуація,	коли	клієнт	отри-
мав	кошти,	але	ще	не	одержав	право	скористатися	ними.	Але	якщо	в	
західних	банках	такі	ситуації,	як	правило,	обумовлюються	в	договорі	
між	клієнтом	і	банком	—	вводиться	спеціальна	оцінка	часу,	почина-
ючи	з	якого	клієнт	вправі	одержувати	обумовлені	відсотки	за	те,	що	
банк	користується	його	грошима,	так	само,	як	і	розпоряджатися	гро-
шима,	що	надійшли	знову,	на	його	розсуд.	В	Україні	в	аналогічних	
ситуаціях	затримка	відбувається	цілком	за	рахунок	клієнта.
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Таким	чином,	можна	зазначити,	що	розрахунково-фінансова	сис-
тема	забезпечує	можливість	реального	збільшення	швидкості	пере-
дачі	платіжних	документів,	скорочення	розрахункового	періоду	при	
збереженні	грошової	(касової)	готівки,	спрощення	обробки	банків-
ської	кореспонденції	і	здешевлення	її	вартості,	поліпшення	керова-
ності	банку,	підвищення	безпеки	під	час	проведення	платежів,	тим	
самим	знизивши	в	кінцевому	рахунку	операційні	витрати	кредитної	
установи.

Загалом	розрахунково-фінансова	система	підтримує	практично	
всі	напрями	банківської	діяльності:
	 організацію	платіжного	документообігу;
	 роботу	з	приватними	вкладами;
	 депозитарні	операції;
	 кредитну	роботу;
	 міжбанківську	взаємодію;
	 зв’язок	відділень	і	філій;
	 валютну	бухгалтерію;
	 кредитно-планову	діяльність;
	 аудит;
	 управління	цінними	паперами;
	 операційну	роботу	(у	національній	і	твердій	валюті);
	 роботу	з	кадрами;
	 забезпечення	безпеки	банку;
	 інформаційно-пошукову	систему;
	 бухгалтерську	звітність;
	 планування;
	 аналіз	діяльності	банку;
	 зв’язок	з	іншими	фінансовими	системами	(S.W.I.F.T.	та	ін.);
	 автоматизацію	 канцелярської	 діяльності,	 діловодства	 і	 доку-

ментообігу	(реєстрація	документів	будь-якого	виду,	контроль	
за	їхнім	проходженням,	виконанням,	зберіганням	і	використан-
ням	у	підрозділах).

Система забезпечення безпеки
Основні	функції	служби	забезпечення	безпеки	в	розрахунково-

фінансовій	системі	такі:
	 адміністративний	 контроль	 за	 доступом	 (аудит)	 і	 виявлення	

проникнення	до	системи;
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	 ідентифікація	та	автентифікація	будь-якого	оператора	чи	ко-
ристувача	системи;

	 шифрування;
	 “мандатний”	доступ	до	системи	чи	доступ	на	розсуд	користу-

вача;
	 концентрація	механізмів	безпеки	(“ядра	безпеки”)	в	одній	час-

тині	документа;
	 менеджмент	конфігурації;
	 формальні	специфікації	і	верифікації	(перевірки).

ОснОвнІ ПОнЯттЯ мОДелІ рОЗрахунКІв

Депозитарій
Депозитарій	—	це	комп’ютерний	аналог	розрахунково-касового	

центру	будь-якої	фінансової	установи.
У	депозитарії	зберігаються	всі	основні	фінансові	об’єкти,	з	якими	

працює	розрахунково-фінансова	система:
	 платіжні	доручення;
	 кореспондентські	рахунки;
	 балансові	рахунки;
	 картки	з	описом	клієнтів;
	 вхідні	і	вихідні	черги;
	 документопотоки;
	 історії	всіх	проводок;
	 опис	фінансових	інструментів.
Якщо	клієнт	фінансової	установи	відкриває	свій	кореспондент-

ський	рахунок,	то	в	депозитарії	створюється	фінансовий	об’єкт	типу	
“розрахунковий рахунок”.	Усі	дії	над	цим	рахунком	(додавання	на	
рахунок,	зняття	з	рахунка,	перевірки)	виконуються	саме	з	цим	фінан-
совим	об’єктом,	що	зберігається	в	депозитарії.

Результат	проводки	платіжних	доручень,	що	надходять	до	розра-
хунково-фінансової	системи,	—	це	зміна	стану	розрахункових	рахун-
ків	у	депозитарії.

Депозитарій	організований	як	дерево сховищ і контейнерів,	у	яких	
зберігаються	різні	фінансові	об’єкти.	Структура	депозитарію	визна-
чається	правилами,	прийнятими	в	конкретній	фінансовій	установі.	Де-
позитарій	може	розташовуватися	на	кількох	комп’ютерах,	з’єднаних	
між	собою	у	локальну	чи	глобальну	мережу	(за	протоколом	TCP/IP).
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Фінансова	установа	може	мати	в	різних	своїх	філіях	кілька	ек-
земплярів	розрахунково-фінансової	 системи	 і,	 відповідно,	 кілька	
екземплярів	депозитарію.	Всі	депозитарії,	що	належать	одній	уста-
нові,	можуть	бути	синхронізовані	за	кореспондентськими	рахунками:	
механізм	підтримки	цілісності	гарантує	синхронність	кореспондент-
ських	рахунків	з	однаковим	номером,	заведених	у	кожній	з	філій	фі-
нансової	установи.

Рахунки
Рахунки	—	це	фінансові	об’єкти,	що	зберігаються	в	депозитарії.
Рахунки	можуть	бути:
	 розрахунковими;
	 балансовими;
	 транзитними;
	 кореспондентськими;
	 технологічними.
Основними	є	балансові	та	кореспондентські	рахунки.
Кореспондентські рахунки	—	це	конкретні	суми	грошей	у	валюті	

чи	цінних	паперах,	що	їх	мають	клієнти	розрахунково-фінансової	
системи.

Балансові рахунки	—	це	суми,	які	розраховуються	за	допомогою	
різних	арифметичних	операцій	над	кореспондентськими	і	балансови-
ми	рахунками,	що	потрібні	тільки	для	аналізу	стану	фінансів	у	депо-
зитарії	та	у	клієнтів.	Кількість	рівнів	балансових	рахунків	не	обмеже-
на	і	визначається	вимогами	існуючого	плану	рахунків.

Розрахунково-фінансова	система	виконує	над	рахунками	різні	дії:	
збільшення	та	зменшення	рахунка,	перегляд	його	стану,	контроль	за	
поведінкою	рахунка.	Збільшення	чи	зменшення	рахунка	відбувається	
як	результат	того,	що	розрахунково-фінансова	система	одержує	різні	
платіжні	документи	і	здійснює	їх	проводку.

Переглядати	 рахунок	може	 тільки	 клієнт	—	 власник	 рахунка,	
клієнти,	яким	власник	рахунка	дозволив	операцію	перегляду,	та	го-
ловні	адміністратори	цієї	розрахунково-фінансової	системи.

Головні	адміністратори	можуть	так	само	накласти	контроль	на	дії	
з	рахунком.	Контроль	може	бути	заборонним	(забороняє	здійснюва-
ти	конкретні	дії	за	певних	умов)	або	попереджувальним	(накладає	
на	рахунок	певні	умови,	а	коли	перевірка	за	цією	умовою	дає	пози-
тивний	результат,	то	виконується	заздалегідь	задана	дія,	наприклад,	
відсилається	лист-повідомлення).
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Кореспондентські	рахунки	з	однаковим	номером	можуть	існувати	
одночасно	в	різних	екземплярах	розрахунково-фінансової	системи,	
у	різних	депозитаріях.	У	цьому	разі	розрахунково-фінансова	систе-
ма	підтримує	синхронність	різних	екземплярів	того	самого	рахунка:	
якщо	в	результаті	будь-якої	операції	стан	рахунка	змінюється,	цю	
операцію	будуть	вважати	виконаною	тільки	після	внесення	відповід-
них	змін	до	всіх	екземплярів	кореспондентського	рахунка	в	усіх	ек-
земплярах	розрахунково-фінансової	системи.

Рахунки	можуть	бути	як	у	різних	валютах,	так	і	в	різних	цінних	
паперах.	Таким	чином,	рахунок	є	водночас	сумою	і	вказівником	на	
грошову	одиницю	зберігання	цієї	суми.	З	кожним	рахунком	може	
зберігатися	історія	дій	над	цим	рахунком.

Клієнти
Клієнти	—	це	фізичні	або	юридичні	особи,	які	відкрили	в	цій	фі-

нансовій	установі	свій	рахунок.	На	кожного	клієнта	в	депозитарії	
заводиться	картка	клієнта,	що	зберігає	про	нього	різні	відомості,	
зокрема	права	доступу.	Клієнт	має	визначені	права	доступу	до	своїх	
рахунків	чи	до	рахунків	своїх	колег	(з	їхнього	дозволу).	Клієнт	може	
давати	доручення	(платіжні	доручення)	фінансовій	установі	викона-
ти	дії	над	його	рахунками.	Ці	дії	вводяться	до	розрахунково-фінансо-
вої	системи	та	обробляються.	Клієнт	може	вводити	різні	нові	доку-
менти	і	прив’язувати	їх	до	тих	чи	інших	платіжних	документів.

Клієнт	може	працювати	з	розрахунково-фінансовою	системою	у	
такий	спосіб:
	 безпосередньо	 через	 спеціальний	 фінансовий	 термінал,	 під-

ключений	до	розрахунково-фінансової	системи;
	 опосередковано:	 через	 електронну	 пошту,	 через	 надсилання	

файлів	на	дискетах	і	платіжних	документів	на	папері	до	офісу	
фінансової	установи.

Клієнти	можуть	створювати	обмінні	пункти	валют	(чи	цінних	па-
перів).	Якщо	у	клієнта	є	рахунки	в	різних	валютах,	то	він	може	дати	
дозвіл	на	купівлю	та/або	продаж	валюти	зі	своїх	рахунків	за	визначе-
ним	ним	курсом.	Курс	може	задаватися	клієнтом	прямо,	з	фінансового	
термінала,	або	прив’язуватися	до	деякого	міжбіржового	курсу	обміну.

Одні	клієнти	можуть	надавати	іншим	клієнтам	можливість	кре-
дитування:	зазначається,	який	рахунок,	якому	клієнту,	на	яку	суму,	в	
який	період	тощо.	Ця	інформація	використовується	сервером	обміну	
при	автокредитуванні	під	час	клірингових	розрахунків.
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Платіжні документи і платіжні доручення
Платіжні документи	—	це	документи,	які	доставлені	до	розрахун-

ково-фінансової	системи	та	змушують	її	виконати	відповідні	фінансові	
дії	над	фінансовими	об’єктами,	що	зберігаються	в	депозитарії.

Основний	вид	платіжних	документів	—	це	платіжне доручення.	
Платіжне	доручення	наказує	розрахунково-фінансовій	системі	зня-
ти	гроші	з	одного	рахунка	і	покласти	їх	на	інший	рахунок.	У	різних	
банках	можуть	використовуватися	різні	форми	платіжних	доручень,	
з	різними	додатковими	полями	(атрибутами).	Відповідно,	різні	ін-
сталяції	розрахунково-фінансової	системи	в	різних	фінансових	ус-
тановах	можуть	настроюватися	на	свої	прийняті	форми	платіжних	
доручень.	Оскільки	може	бути	кілька	різних	екземплярів	(інсталя-
цій)	розрахунково-фінансової	системи,	пов’язаних	між	собою,	то	в	
систему	можуть	надходити	платіжні	доручення	кількох	різних	видів.

Крім	платіжних	доручень,	 система	може	обробляти	 і	платіжні	
документи	іншого	виду.	Наприклад,	якщо	розрахунково-фінансова	
система	настроєна	не	на	банківську	бухгалтерію,	а	на	звичайну,	де,	
крім	рахунків	з	коштами,	може	бути	ще	і	“рахунок	А”	з	матеріальними	
об’єктами,	то	вона	повинна	буде	обробляти	платіжні	документи	типу	
“продати	матеріальні	цінності	X	за	ціною	Y”.

У	зв’язку	з	роботою	сервера	обміну	в	систему	можуть	також	над-
ходити	і	платіжні	документи,	що	наказують	надати	можливість	ав-
токредитування	чи	відкрити	аналог	“пункту	обміну”:	зазначити,	що	
“клієнт	X	може	купувати	фінансовий	інструмент	Y	за	курсом	N	в	об-
мін	на	фінансовий	інструмент	Z”.	Це	теж	платіжні	документи,	тому	
що	вони	істотно	змінюють	стан	фінансових	об’єктів	у	депозитарії.

Щодо	платіжних	доручень	розрахунково-фінансовою	системою	
можна	здійснити	або	проводку,	або	відкіт.	Відкіт	платіжного	дору-
чення	здійснюється	за	наявності	помилки	в	платіжному	дорученні	
або	через	відсутність	достатньої	суми	грошей	на	рахунку.

Проводка	 платіжного	 доручення	—	це	 завжди	як	мінімум	дві 
пов’язані	між	собою	дії:	спочатку	зняття	грошей	з	одного	рахунка,	
потім	додавання	грошей	на	інший	рахунок.	Ці	дві	дії	становлять	біз-
нес-трансакцію.	Розрахунково-фінансова	система	гарантує	ціліс-
ність	трансакцій,	навіть	якщо	під	час	виконання	бізнес-трансакції	
відмовить	той	чи	інший	комп’ютер	або	лінія	зв’язку	між	ними.	У	цьо-
му	разі	бізнес-трансакція	або	виконується	повністю	через	якийсь	час,	
або	повністю	не	виконується.
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Платіжне	доручення	може	бути	вкладеним:	після	того,	як	банк-плат-
ник	прийме	від	клієнта	вхідне	(основне)	доручення,	він	може	додати	до	
цього	платіжного	доручення	свої	необхідні	атрибути.	У	розрахунково-
му	центрі	також	можуть	додавати	свої,	додаткові	атрибути,	і	так	далі.	
Усі	ці	атрибути	зберігаються	(інкапсулюються)	у	цьому	платіжному	
дорученні.	Це	дає	можливість	маршрутизувати	проводки	платіжних	
документів	і	призначати	їм	пріоритети	не	тільки	на	підставі	атрибутів,	
заданих	клієнтом,	а	й	за	атрибутами,	заданими	банком,	розрахунковим	
центром	тощо.

Пріоритети	може	задавати	адміністратор розрахункового	центру.	
Можна,	наприклад,	підвищувати	пріоритет	платежу,	якщо	він	спря-
мований	до	бюджетної	організації	або	якщо	платіж	є	податком.

Платіжне	доручення	також	містить	спеціальний	security-рядок,	
що	ідентифікує	людей	(групу	людей)	в	організації-клієнті,	що	мають	
право	підпису	цього	платежу.	Список	цих	людей	зберігається	як	атри-
бут	для	кожного	рахунка.

Фінансовий інструмент
Фінансовий інструмент	—	це	узагальнення	поняття	“гроші”.	Як	

фінансовий	інструмент	може	виступати	валюта,	цінні	папери	тощо.	
Фінансові	інструменти	мають	назви,	наприклад,	“гривня	України”,	
“рубль	Росії”,	“долар	США”,	“акції	Річфлоту	по	1000	грн”	та	ін.

Один	із	фінансових	інструментів	у	депозитарії	вибирають	як	голов
ний.	Звичайно	це	національна	валюта.	Всі	інші	фінансові	інструменти	
мають	атрибут,	що	дає	змогу	перерахувати	вартість	цього		фінансового	
інструменту	стосовно	головного.	Як	правило,	це	два	атрибути	—	вар-
тість	продажу	певного	фінансового	об’єкта	за	національну	валюту	і	
вартість	купівлі.	Ці	атрибути	істотні	при	підбитті	підсумкових	ба-
лансів	у	фінансовій	установі	за	визначений	період.

Фінансові	інструменти	також	мають	атрибут,	що	описує	емітента	
(тобто	того,	хто	випускає	цей	фінансовий	інструмент).	Зазначення	
емітента	дає	змогу	більш	гнучко	працювати	з	цінними	паперами:	на	
відміну	від	провідних	валют	(типу	доларів	США),	яким	“усі	довіря-
ють”,	цінним	паперам	можуть	довіряти	не	всі,	тоді	зазначення	емітен-
та	визначає	коло	клієнтів,	які	погоджуються	працювати	з	цим	фінан-
совим	інструментом.

Таким	чином,	фінансовий	інструмент	являє	собою	фінансовий	
об’єкт,	який	дає	можливість	описати	одиниці	вартості	платежів	і	вста-
новити	відношення	між	ними	за	вартістю	купівлі	та	продажу	стосов-
но	національної	валюти.



2�

Бізнес-трансакції і трансакції
Усі	дії	над	рахунками	оформляються	як	бізнес-трансакції,	тоб-

то	гарантується	цілісність	системи	навіть	у	разі	відмови	комп’ютерів	
чи	ліній	зв’язку	між	комп’ютерами.	При	будь-якому	перебої	бізнес-
трансакція	або	цілком	виконується	через	якийсь	час,	або	цілком	не	
виконується.	Але	порушення	в	роботі	апаратних	засобів	не	можуть	
призводити	до	втрати	фінансових	коштів	або	до	їхньої	випадкової	
появи.	Якщо	бізнес-трансакцію	не	можна	провести,	то	для	всіх	інших	
операцій	депозитарій	залишиться	в	тому	стані,	в	якому	він	був	до	по-
чатку	бізнес-трансакції.

Зазвичай	до	бізнес-трансакції	оформляється	елементарна	провод-
ка	платіжного	доручення.	Іноді,	наприклад,	при	клірингових	розра-
хунках,	в	одну	бізнес-трансакцію	можуть	бути	розміщені	десятки,	
сотні	проводок	відразу.

Бізнес-трансакції	реалізуються	за	допомогою	звичайних	трансак-
цій	(термін	зі	сфери	програмування	баз	даних)	з	урахуванням	спе-
цифіки	роботи	з	фінансовими	об’єктами.

Брутто-розрахунки
Брутто-розрахунки —	це	розрахунки,	які	виконують	у	рамках	

залишків	на	рахунках,	що	є	в	поточний	момент.	Якщо	розмір	суми,	
що	її	знімають,	перевищує	залишок	на	рахунку,	то	такі	платежі	авто-
матично	перенаправляються	на кліринговий	сервер,	щоб	спробувати	
виконати	цей	платіж	трохи	згодом	або	зовсім	без	урахування	термі-
новості	за	методом	клірингу.

Кожний	платіжний	документ	у	брутто-розрахунку	виконується	як	
окрема	бізнес-трансакція.

Клірингові розрахунки
Клірингові розрахунки —	це	розрахунки,	в	яких	враховуються	не	

тільки	залишки	на	рахунках	у	певний	момент,	а	й	можливі	надход-
ження	на	рахунок	у	платіжних	дорученнях,	які	очікують	черги	на	об-
робку	або	можуть	надійти	в	найближчому	майбутньому.

Кліринговий	розрахунок	застосовується	до	групи	платіжних	до-
ручень	і	розбивається	на	фази	“спроба	виконати”,	“проводка	у	разі	
успіху	спроби”,	“відкіт	у	разі	невдачі	спроби”.

Якщо	спроба	виконати	групу	платіжних	доручень	з	урахуванням	
взаємних	платежів	є	успішною,	тобто	всі	залишки	на	рахунках	зали-
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шаються	активними,	то	ця	група	платежів	проводиться	як	одна	ве-
лика	бізнес-трансакція.	Якщо	спроба	виявляється	невдалою	(окремі	
рахунки	могли	б	стати	пасивними),	то	відбувається	відкіт,	частину	
платіжних	доручень	вилучають	з	групи	і	спробу	повторюють.

Сервер обміну
Сервер обміну	здійснює	два	додаткові	методи	обробки	платіжних	

документів:	автокредитування	(overdraft)	і	конвертацію	(exchange).
Автокредитування	полягає	в	тому,	що	один	з	клієнтів	може	да-

вати	можливість	групі	інших	клієнтів	автоматично	брати	з	його	ра-
хунка	фінансові	кошти	в	кредит.	Під	час	клірингових	розрахунків,	
якщо	якомусь	платіжному	дорученню	не	вистачає	фінансових	коштів	
у	рамках	залишків	на	платежах,	але	клієнт,	власник	платіжного	до-
ручення,	має	можливість	узяти	кредит,	то	розрахунково-фінансова	
система	автоматично	створює	платіжне	доручення	на	одержання	кре-
диту	і	тим	самим	дає	змогу	виконати	вихідне	платіжне	доручення.

При	конвертації	клієнт,	який	має	більше	одного	рахунка	з	різ-
ними	фінансовими	інструментами,	може	дати	вказівку	купувати	
або	продавати	фінансові	інструменти	одного	типу	в	обмін	на	фі-
нансові	інструменти	іншого	типу	відповідно	до	зазначеного	ним	
курсу	обміну.

Якщо	в	системі	є	клієнти,	які	виконують	роль	“обмінних	пунктів”,	то	
у	розрахунково-фінансової	системи	з’являється	додаткова	можливість	
проводити	платіжні	доручення	за	допомогою	автоматичної	конвертації	
фінансових	коштів	з	одного	фінансового	інструмента	в	інший.

Ліміти
Адміністратор	розрахунково-фінансової	системи	може	встановити	

на	визначені	рахунки	ліміти двох	типів:
	 попереджувальні;
	 граничні.
Попереджувальний ліміт —	це	умова,	що	пов’язується	з	одним	із	

атрибутів	фінансового	об’єкта	(наприклад,	розрахункового	рахунка),	
якого	перевіряють	щоразу	під	час	виконання	дій	над	цим	об’єктом.	
Якщо	цієї	умови	в	певний	момент	дотримано	(вона	прийняла	значен-
ня	“істина”),	то	виконується	заздалегідь	пов’язана	з	цим	лімітом	дія,	
наприклад,	відсилається	лист-повідомлення	за	визначеною	адресою.	
Завдяки	попереджувальним	лімітам	можна	організовувати	поперед-
жувальний	контроль	за	станом	депозитарію.
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Граничний ліміт	—	це	умова,	що	також	пов’язується	з	одним	із	атри-
бутів	фінансового	об’єкта,	який	перевіряється	щоразу	перед	виконанням	
дій	над	цим	об’єктом.	Якщо	ця	дія	не	порушує	такої	умови,	вона	вико-
нується,	якщо	порушує,	то	ліміт	забороняє	виконання	цієї	дії.

Сховища і контейнери
Депозитарій	має	ієрархічну	структуру.	Весь	депозитарій	розбива-

ють	на	так	звані	сховища (volumes).	Сховища,	у	свою	чергу,	розбива-
ють	на	контейнери (folders).	У	контейнерах	можуть	міститися	різні	
фінансові	об’єкти,	а	також	інші,	вкладені	контейнери.

Кожне	сховище,	кожен	контейнер,	кожен	фінансовий	об’єкт	мають	
ім’я	і	шлях	ієрархічного	доступу	до	нього.

Користувач або Роль
Роль —	це	сукупність	прав	і	повноважень,	якими	наділяється	кін-

цевий	користувач	системи.	У	розрахунково-фінансовій	системі	існу-
ють	дві	категорії	ролей	—	адміністративні	та	фінансові.	Адміністра-
тивні	 ролі	можуть	 виконувати	 тільки	 адміністративні	функції,	 а	
фінансові	—	тільки	фінансові.

Крім	 ідентифікатора,	пароля	та	 інших	атрибутів	роль	характе-
ризується	такими	параметрами,	як	список	доступних	контейнерів	і	
права	доступу	до	нього.	Таким	чином,	кожна	роль	може	контролю-
вати	тільки	мінімально	необхідний	сегмент	системи.	При	цьому	для	
забезпечення	більшої	безпеки	можна	обмежити	права	доступу	до	від-
повідних	сегментів,	заборонивши	частину	операцій	з	ними,	напри-
клад,	можливість	модифікації	об’єктів,	що	зберігаються	в	певному	
контейнері.	При	цьому	права	доступу	поширюються	на	всі	вкладені	
контейнери	цього	контейнера.

Розглянемо	окремі	з	ролей.
Адміністратор системи. Ця	роль	має	такі	права:
	 відкриття	і	закриття	системи;
	 додавання	і	видалення	користувачів	та/або	груп	користувачів;
	 призначення	пріоритетів	і	прав.
Адміністратор системи	не	має	права	здійснювати	будь-які	фінан-

сові	операції	або	інші	операції	з	рахунками.
Головний бухгалтер. Ця	роль	має	такі	права:
	 відкриття	і	закриття	особових	рахунків;
	 призначення	рахунків	та/або	груп	рахунків	за	Відповідальними 

виконавцями, а	також	їх	переміщення;
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	 контроль	будь-якої	фінансової	трансакції,	тобто	перегляд,	ре-
дагування,	 видалення,	 додавання,	 зміна	 пріоритету,	 місця	 в	
черзі	тощо.

Головний бухгалтер	не	має	жодних	адміністративних	прав,	крім	не-
обхідних	йому	для	здійснення	зазначених	операцій.	Зокрема,	він	не	
має	права	додавати	користувачів	до	системи,	навіть	якщо	надалі	вони	
перебуватимуть	під	його	безпосереднім	контролем.

Відповідальний виконавець. Ця	роль	має	такі	права:
	 контроль	 над	 будь-якою	 фінансовою	 трансакцією,	 що	 нале-

жить	до	керованих	ним	рахунків	та/або	груп	рахунків,	 тобто	
перегляд,	визнання	пріоритету,	зміна	місця	в	черзі	тощо.

Відповідальний виконавець	не	має	права	призначати	собі	чи	іншим	
Відповідальним виконавцям	рахунка	чи	групи	рахунків,	це	функції	Го
ловного бухгалтера.

Операціоніст першого порядку. Ця	роль	має	такі	права:
	 забезпечення	введення	документів	для	всіх	Відповідальних	вико

навців,	крім	тих,	які	мають	своїх	Операціоністів другого порядку.
Операціоніст другого порядку. Ця	роль	має	такі	права:
	 введення	та/або	контроль	фінансових	документів	для	конкрет-

ного	Відповідального виконавця.
Ця	роль	має	сенс	у	разі	великого	документообігу	та/або	високої	

відповідальності	документів	за	якимось	конкретним	рахунком	або	
групою	рахунків,	керованих	Відповідальним виконавцем,	якого	обслу-
говує	цей	Операціоніст другого порядку.

Фінансовий термінал
Фінансовий термінал —	це	спеціальна	програмна	підсистема	

(АРМ),	що	належить	до	розрахунково-фінансової	системи.	Вона	пра-
цює	на	комп’ютері,	підключеному	до	мережі	розрахунково-фінансової	
системи,	і	дає	змогу	клієнту	вводити	платіжні	доручення,	редагувати	
їх,	виконувати	моніторинг	своїх	рахунків,	мати	доступ	до	історії	про-
водок	тощо.

мОДель рОЗрахунКІв

Депозитарій
У	депозитарії зберігаються	фінансові	документи.	Самі	документи	

в	системі	містяться	в	одному	екземплярі,	а	в	необхідні	контейнери	
копіюються	посилання.	Будь-яке	АРМ	працює	не	з	документом,	а	з	
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посиланням	на	нього.	При	документі	зберігається	шлях	проходжен-
ня	його	по	рахунках.	Під	час	перегляду	будь-якого	документа	можна	
побачити	всі	його	проводки,	а	за	будь-якою	чергою	при	будь-якому	
особовому	рахунку	можна	одержати	всі	документи,	що	пройшли	че-
рез	цей	особовий	рахунок.

Цілісність депозитарію і бізнес-трансакції.	Робота	депозитарію	
базується	на	роботі	об’єктно-реляційної	бази	даних	з	підтримкою	
цілісності.	Це	означає,	що	в	процесі	роботи	депозитарію	не	може	бути	
недописаної	 інформації,	незакінчених	фінансових	документів,	не-
закінчених	операцій	чи	проводок.

Система	гарантує,	що	всі	операції	оформляються	як	бізнес-транс-
акції:	навіть	якщо	під	час	операції	перестане	працювати	комп’ютер,	на	
якому	виконується	ця	операція	(чи	один	з	комп’ютерів	у	ланцюжку,	
якщо	операція	виконується	на	кількох	комп’ютерах),	то	кошти	самі	
по	собі,	довільно	не	зникнуть	і	не	з’являться.

Рахунки в депозитарії.	Якщо	клієнтом	розрахункового	центру	є	
фізична	особа,	то	кореспондентський	рахунок	цього	клієнта	в	депози-
тарії	відображає	активні	кошти	клієнта	і	пасив	(боргові	зобов’язання)	
цієї	фінансової	установи	стосовно	клієнта.

Якщо	клієнтом	розрахункового	центру	є	інша	фінансова	устано-
ва,	то	кореспондентський	рахунок	клієнта	в	цьому	розрахунковому	
центрі	завжди	жорстко	синхронізований	із	внутрішнім	рахунком	да-
ного	клієнта	у	себе	(клієнт	може	мати	свою	автоматизовану	систему	
розрахунків,	наприклад,	ще	один	екземпляр	розрахунково-фінансової	
системи,	зі	своїм	депозитарієм	тощо).

Синхронізація	кореспондентських	рахунків	у	різних	фінансових	
установах	здійснюється	за	допомогою	фінансової	електронної	пош-
ти.	Незважаючи	на	можливі	випадки	відмови	комп’ютерів	чи	мереж	
зв’язку,	програмні	алгоритми	побудовано	так,	що	гарантується	син-
хронізація	одного	кореспондентського	рахунка	в	різних	фінансових	
установах,	з’єднаних	між	собою	фінансовою	поштою.

Розрахунковий	центр	може	також	створювати,	зберігати,	обновля-
ти	в	депозитарії	і	балансові	рахунки.	Програмне	забезпечення	розра-
хунково-фінансової	системи	надає	широкі	і	гнучкі	можливості	для	
аналізу	роботи	такого	центру,	для	відображення	стану	кореспондент-
ських	рахунків	у	різні	види	балансових	рахунків.

Банківські періоди.	Депозитарій	дає	змогу	працювати	як	з	окре-
мим	банківським	днем,	так	і	з	іншими	банківськими	періодами.

Період	визначається	за	сталою	системою	звітності	і	може	бути	
довільної	тривалості:	п’ятиденний,	тижневий,	місячний,	кварталь-
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ний,	річний	та	ін.	У	разі	зміни	системи	звітності	працівники	банку	змі-
нюють	періоди	через	автоматизовані	робочі	місця	депозитарію.

За	необхідності	після	закриття	періоду	інформація	переміщується	
з	основної	робочої	бази	даних	на	оптичні	носії,	на	яких	вона	також	
залишається	відкритою	для	будь-яких	запитів.	Усі	запити	за	всіма	
атрибутами	всіх	платежів	і	всіх	клієнтів	доступні	за	будь-який	період.	
Система	дає	можливість	робити	запити	різної	структури	і	довільної	
складності,	що	її	допускають	використовувані	мови	запитів:	від	най-
простіших	інтуїтивно	зрозумілих	до	тих,	що	потребують	усієї	потуж-
ності	застосовуваного	апарату	запитів.	Через	АРМ	користувача	існує	
можливість	будувати	запити	динамічно	безпосередньо	на	екрані	 і	
відразу	ж	виконувати	їх,	використовуючи	будь-які	відкриті	(публіч-
ні)	атрибути	рахунків,	банків-клієнтів	чи	платіжних	доручень.

Платіжні документи
Доставка.	Доставка	платіжних	документів	до	розрахунково-фі-

нансової	системи	може	здійснюватися	кількома	способами:
	 введення	 платіжних	 доручень	 з термінала. Клієнт	 через	

комп’ютер,	 підключений	 до	 локальної	 чи	 глобальної	 мережі	
розрахунково-фінансової	 системи	 (фінансовий	 термінал),	 за-
пускає	відповідну	сервісну	програму	 (АРМ	прямого	введення	
платіжних	доручень)	і	вводить	платіжне	доручення,	заповнюю-
чи	відповідну	електронну	форму.	Це	платіжне	доручення	про-
ходить	через	ланцюжок	перевірок,	після	цього	воно	надходить	у	
розрахунково-фінансову	систему	і	його	починають	обробляти;

	 доставка	 за	 допомогою	 електронної пошти. Клієнт	 оформляє	
платіжне	доручення	у	вигляді	листа	для	електронної	пошти	з	ура-
хуванням	певних	правил	і	надсилає	його	на	заздалегідь	визначену	
адресу.	Цей	лист	конвертується	у	форму	для	платіжного	доручен-
ня,	проходить	через	ланцюжок	перевірок	і	надходить	у	розрахун-
ково-фінансову	систему,	де	його	починають	обробляти;

	 доставка	на дискетах.	Клієнт	оформляє	своє	платіжне	дору-
чення	у	вигляді	текстового	файлу	з	урахуванням	певних	пра-
вил	 і	 доставляє	 дискету	 до	 офісу,	 де	 розміщується	 термінал	
розрахунково-фінансової	системи.	Операціоніст	конвертує	цей	
файл	у	форму	для	платіжного	доручення	 і	вводить	до	розра-
хунково-фінансової	 системи	 одним	 з	 перших	 двох	 способів	
(через	термінал	або	за	допомогою	електронної	пошти);

	 доставка	у	вигляді	паперового документа.	Клієнт	приносить	
своє	платіжне	доручення	у	вигляді	форми	на	папері	до	офісу,	
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де	 розміщується	 термінал	 розрахунково-фінансової	 системи.	
Операціоніст	сканує	цей	документ	і	перетворює	його	на	текс-
товий	файл.	Після	цього	він	конвертує	цей	файл	у	форму	для	
платіжного	 доручення	 і	 вводить	 до	 розрахунково-фінансової	
системи	одним	з	перших	двох	способів	(через	термінал	або	за	
допомогою	електронної	пошти).

Формати.	Кілька	можливих	способів	доставки	платіжних	дору-
чень	визначають	і	можливі	різні	формати	платіжних	доручень.

Основний внутрішній формат	платіжне	доручення	отримує	відра-
зу	під	час	його	введення	клієнтом	з	термінала.	В	 інших	випадках	
платіжне	доручення	має	різні	текстові	формати.	Це	потребує	наяв-
ності	у	розрахунково-фінансовій	системі	універсального	текстового	
конвертора	платіжних	доручень	з	текстового	формату	в	основний	
внутрішній	формат.	Програмісту	досить	один	раз	описати	спеціаль-
ною	мовою	будь-який	текстовий	формат,	після	цього	такий	тип	тек-
стового	формату	буде	переводитися	в	основний	внутрішній	формат	
автоматично.	Текстовий	формат	—	основний	під	час	введення	через	
електронну	пошту	або	через	дискету	та	проміжний	при	введенні	з	
паперового	документа.	Завдяки	технології	сканування	і	конвертації	
текстового	формату	в	основний	можливий	дуже	широкий	спектр	різ-
них	форматів	на	паперових	носіях.	Для	настроювання	на	конкретний	
формат	треба	створити	інструкцію	для	операціоніста	з	перетворення	
документа	після	сканування	на	текстовий	файл	і	описати	цей	формат	
для	універсального	конвертора.

Поля та атрибути.	Усі	можливі	поля	чи	атрибути	поділяються	на	
два	типи:
	 ключові,	якщо	це	поле	є	складовою	будь-якого	ключа	тієї	чи	ін-

шої	таблиці;
	 неключові	—	в	інших	випадках.
Для	вирішення	проблеми	зміни	розміру	полів	у	зв’язку	з	розвит-

ком	фінансової	системи	держави	(наприклад,	різке	зростання	кількості	
клієнтів	—	збільшення	довжини	поля	номера	рахунка,	інфляції	—	дов-
жини	полів	у	платіжних	дорученнях	тощо)	ключовим	полям	достат-
ньо	мати	розмір	до	32000	символів,	а	неключовим	—	довільний	розмір	
(обмежений	місцем	на	диску).	Це	стосується	всіх	полів	—	як	числових	
(суми,	номери	рахунків),	так	і	текстових	(імена,	адреси,	коментарі).

Складені платіжні документи.	Платіжні	доручення	можуть	бути	
складеними:	кожен	з	клієнтів	розрахунково-фінансової	системи	може	
оформити	деяку	множину	платежів	у	вигляді	посилань	вихідних	з	
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одного	складеного	платіжного	документа.	У	цьому	разі	вся	множина	
платіжних	документів	логічно	становить	один	платіж	і	передається	
разом	з	цим	складеним	платіжним	документом.

Існує	і	зворотна	можливість:	якщо	розрахунково-фінансовій	сис-
темі	не	вдається	опрацювати	один	платіжний	документ	через	те,	що	в	
ньому	є	занадто	велика	сума,	але	це	можна	було	б	зробити,	якби	його	
було	розбито	на	кілька	з	меншими	сумами,	то	система	може	сама	роз-
бити	цей	платіжний	документ	на	частини,	пов’язати	їх	між	собою	поси-
ланнями,	обробити	вроздріб,	потім	з’єднати	в	один	вихідний	платіжний	
документ.	Ця	можливість	використовується	в	такому	випадку.	Якщо	
сума	платіжного	документа	перевищує	суму	залишку	на	рахунку,	але	в	
правилах	обробки	цього	рахунка	зазначено	відповідну	можливість,	то	
система	формує	новий	платіжний	документ	на	суму	залишку,	поміщає	
його	в	чергу	на	проводку,	а	початкову	платіжку	і	платіжку	на	відсутню	
суму	поміщає	в	чергу	відмовлених	платежів	банку-платника.

Перевірка платіжних документів.	Будь-яке	платіжне	доручення	
має	бути	підписане.	У	розрахунково-фінансовій	системі	існує	підсис-
тема	підпису з	несиметричними або	симетричними ключами.

Для	несиметричних	ключів	підпис	є	атрибутом	платіжного	дору-
чення,	і	проводка	не	здійснюється,	якщо	цей	підпис	не	відповідає	під-
пису,	що	зберігається	у	відповідному	рахунку	в	депозитарії.	Це	також	
може	стосуватись	імені	клієнта,	суми	платежу,	його	призначення	та	
залежить	від	вказівок,	що	їх	дає	адміністратор	депозитарію.

Система	симетричних	ключів	більш	тверда	і	базується	на	держ-
стандарті.	Суть	її	зводиться	до	того,	що	з	депозитарієм	пов’язується	
спеціальний	сервер	безпеки,	який	перевіряє	систему	ключів	для	кож-
ного	сеансу	обміну	даними	між	двома	комп’ютерами.

Типи платежів і типи розрахунків
Розрахунково-фінансова	система	забезпечує	гнучкий	підхід:	різні	

типи	платежів	можуть	обробляти	за	різними	алгоритмами.
За	часом	виконання	розрахунки	поділяються	на	такі:
	 розрахунки	реального	часу	(термінові);
	 пакетні	розрахунки	(менш	вимогливі	до	швидкості	виконання).
Вирізняють	також	такі	види	розрахунків:
	 брутто-розрахунки;
	 клірингові	(нетто).
Строкові та масові платежі.	За	свідченням	фахівців,	у	галузі	бан-

ківських	розрахунків	можна	спостерігати	таке	явище:	існує	невелика	
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кількість	платежів	на	дуже	великі	суми	і	багато	платежів	на	малень-
кі	суми	(10	%	платежів	забезпечують	90	%	обороту).	Відповідно,	у	
розрахунково-фінансовій	системі	реалізується	диференційований	
підхід	до	платежів	і	кілька	методів	розрахунків.

Брутто-сервер реального часу	(RTGS — Real Time Gross Settlement)	
підтримує	термінові	платежі,	а	кліринговий сервер	запускається,	коли	
сума	залишків	на	рахунку	не	дає	змоги	відразу	виконати	платіж.	Клірин-
говий	сервер	може	підтримувати	як	термінові,	так	і	пакетні	розрахунки.

Брутто-розрахунки.	Брутто-розрахунки	виконують	у	такий	спосіб.	
Переглядають	чергу	платіжних	документів,	що	надійшли.	З	цієї	черги	
вибирають	ті,	в	яких	сума	платежу	вкладається	в	рамки	поточних	за-
лишків	на	відповідних	рахунках.	Ці	платіжні	документи	обробляють	з	
найвищим	пріоритетом.	Платіжні	доручення,	що	залишилися,	спрямо-
вують	до клірингового	сервера.

Клірингові розрахунки.	Клірингові	розрахунки	виконують	у	кіль-
ка	можливих	етапів.

Система	вибирає	групу	платіжних	документів	і	намагається	про-
вести	відповідні	платежі	“віртуально”	(без	реального	відображення	
в	стані	рахунків),	без	урахування	залишків.	Якщо	всі	залишки	на	
рахунках,	що	беруть	участь	у	цій	операції,	в	остаточному	підсумку	
залишаться	активними,	то	ця	група	документів	проводиться	як	одна	
бізнес-трансакція.

Коли	ж	окремі	рахунки	стали	пасивними,	то	система	виконує	від-
кіт	платежу,	вилучає	рахунки,	які	стали	пасивними,	та	намагається	
“віртуально”	провести	вже	зменшену	групу	платежів.	Якщо	знову	
деякі	рахунки	стали	пасивними,	то	цей	етап	повторюється	в	циклі;	
група	вибраних	платежів	стає	дедалі	меншою.	В	процесі	виконання	
циклу	в	якихось	платежів	може	минути	час	проводки.	Такі	платежі	
переводяться	в	чергу	відмовлених	платежів	(платежів,	які	розрахун-
ково-фінансова	система	не	виконала).	У	ході	виконання	циклу	група	
вибраних	платежів	може	поповнюватися	новими	платіжними	доку-
ментами,	що	надійшли	до	клірингового	сервера.

Якщо	в	результаті	видалення/додавання	платіжних	документів	
утворилася	група	платежів,	де	всі	рахунки	залишились	активними,	то	
така	група	документів	проводиться	як	одна	бізнес-трансакція.

Таким	 чином,	 швидкість	 обробки	 платіжних	 доручень,	 що	
надійшли	до	клірингового	сервера,	залежатиме	від	того,	на	якому	
циклі	клірингу	вони	будуть	прийняті	і	проведені.

Порядок	відбору	платежів	задає	головний	бухгалтер.
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Сервер обміну.	Якщо	в	системі	є	клієнти,	що	відіграють	роль	“об-
мінних	пунктів”,	і	якщо	кліринговий	сервер	не	може	виконати	про-
водку	платіжного	доручення	через	невідповідність	валют,	то	він	може	
автоматично	конвертувати	валюту	(фінансовий	інструмент)	за	допо-
могою	одного	з	таких	обмінних	пунктів.

Загальна схема роботи
Алгоритм	розрахунків	під	час	використання	розрахунково-фінан-

сової	системи	можна	подати	у	такий	спосіб.
Формування платіжного доручення.	Платіжне	доручення	клієнта	

надходить	в	банк	і	обробляється	програмою	операційного	дня.	Після	
цього	виконується	серія	проводок	з	метою	переказу	коштів	з	розрахун-
кового	рахунка	платника	на	кореспондентський	рахунок	банку	—	за	
одну	бізнес-трансакцію	відбувається	дебетування	рахунка	платника	і	
кредитування	кореспондентського	рахунка	банку.

Якщо	рахунок	одержувача	перебуває	в	 іншій	фінансовій	уста-
нові,	то	банк,	у	свою	чергу,	на	підставі	платіжного	доручення	клієнта	
формує	своє	платіжне	доручення,	що	передається	в	розрахунковий	
центр.

Первинна обробка платіжних доручень.	Після	цього	платежі	бан-
ків	надходять	до	розрахункового	центру,	де	виконується	первинна	
обробка:
	 контроль	на	відповідність	формальним	параметрам;
	 контроль	на	дійсність.
У	разі	успішного	проходження	контролю	платежі	надходять	до	

депозитарію.
Залежно	від	виду	платежу	(строковий	або	звичайний,	очікує	спе-

ціальних	дій	чи	ні)	він	обробляється	і	розподіляється	у	різні	черги	
відповідно	для	обробки:
	 строкових	платежів;
	 звичайних	платежів	за	традиційною	(кліринговою)	схемою;
	 платежів	зі	спеціальними	діями.
До	платежів зі спеціальними діями належать:
	 платежі	з	виконанням	після	зазначеного	терміну;
	 платежі	з	резервуванням	коштів	на	рахунку	відправника	і	за-

тримкою	до	одержання	додаткових	вказівок	(але	не	більше	за-
значеного	терміну)	тощо,	наприклад,	для	того	щоб	виключити	
можливість	виконання	тільки	половини	угоди,	коли	гроші	бу-
дуть	переказані,	а	цінні	папери	не	отримані,	і	навпаки.
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Тут	можуть	бути	застосовані	різні	алгоритми	реалізації	залежно	
від	потреб	розрахункового	центру	і	можливостей	системи.	Напри-
клад,	спочатку	можна	тільки	відсортувати	платежі	по	чергах,	а	потім	
їх	обробити.	Можливе	і	поєднання	сортування	з	проведенням	стро-
кових	платежів	та	резервуванням	коштів	на	рахунку	відправника	для	
платежів	зі	спеціальними	діями.

Загальний перебіг обробки платежів.	Вибраний	для	 обробки	
платіж	аналізують	на	можливість	проходження.	У	разі	позитивного	
результату	здійснюється	дебетування	кореспондентського	рахунка	
банку-відправника	і	кредитування	кореспондентського	рахунка	бан-
ку-одержувача	в	рамках	однієї	фінансової	трансакції.	Після	завер-
шення	визначеного	терміну	(режим	offline)	чи	відразу	(режим	on
line)	до	банків	відсилається	повідомлення	про	виконані	операції.

Черговість	відбору	платежів	для	обробки	залежить	від	пріорите-
ту	платежу	(встановлюється	відправником),	пріоритету	відправника,	
пріоритету	одержувача	(останні	встановлюються	в	розрахунковому	
центрі).	Під	час	обробки	платежі	можуть	бути	перенесені	до	інших	
вхідних	черг	залежно	від	стану	рахунків	відправника	та	одержувача.	
Методи	обробки	можна	вибирати,	наприклад,	за	такою	схемою:
	 розглядається	 черга	 платежів	 зі	 спеціальними	 діями.	 Якщо	

зазначена	подія	відбулася,	 то	платіж	переміщується	до	черги	
строкових	платежів;

	 для	строкових	платежів,	якщо	платіж	проходить,	то	в	рамках	од-
нієї	трансакції	відбувається	списання	коштів	з	рахунка	відправ-
ника	 і	зарахування	на	рахунок	одержувача,	платіжне	доручен-
ня	переміщується	у	чергу	успішно	оброблених	платежів.	Якщо	
платіж	не	проходить,	то	він	може	бути	поміщений:
-	 у	чергу	відмовлених	платежів	(якщо	він	не	відповідає	атри-
бутам	рахунків	відправника	і	одержувача	або	минув	припус-
тимий	час	перебування	платежу	в	системі);

-	 у	чергу	платежів,	що	чекають	(ще	не	минув	встановлений	час	
для	проходження	платежу,	але	оскільки	в	цей	момент	коштів	
на	рахунку	відправника	немає,	то	платіж	може	зачекати);

-	 у	чергу	клірингових	платежів	(зараз	у	відправника	коштів	не-
має,	але	платіж	може	пройти	в	рамках	взаємозаліків),	при	цьому	
списання	і	резервування	коштів	на	рахунках	не	відбувається;

	 клірингові	 платежі	 проводяться	 на	 технологічний	 рахунок	 і	
підсумовуються.	Формується	внутрішня	системна	проводка	на	
рахунок	одержувача	і,	якщо	вона	проходить,	то	в	рамках	однієї	
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трансакції	 відбувається	 списання	 коштів	 з	 рахунків	 відправ-
ників	і	їх	зарахування	на	рахунок	одержувача,	платіжні	дору-
чення	переміщаються	в	чергу	успішно	оброблених.	Клірингові	
платежі	можна	обробити	як	після	завершення	дня,	так	і	кілька	
разів	протягом	дня	залежно	від	завантаженості	системи;

	 переміщення	платежів	з	черги	очікування	до	черги	строкових	
платежів;

	 завершення	обробки	платежів.
Попередня підготовка до завершення операційного дня. Прийом	

платежів	закінчено.	Платежі	переміщують	з	черги	строкових	і	тих,	що	
очікують,	до	клірингової	черги	і	відповідно	обробляють.	Підраховують	
попереднє	сальдо	та	розсилають	учасникам	системи	розрахунків.	На	
підставі	отриманих	даних	учасники	домовляються	про	кредити	для	по-
гашення	негативного	сальдо.	Відбувається	прийом	цих	платежів.

Підраховують	остаточне	сальдо	і	центральний	банк	розрахунково-
го	центру	дебетує	або	кредитує	рахунки	банків-учасників,	щоб	зали-
шок	на	рахунках	завжди	був	позитивним.

По	завершенні	операційного	дня	банки	одержують	офіційне	пові-
домлення	про	стан	своїх	кореспондентських	рахунків	(інформація	
від	розрахункового	центру	не	має	юридичної	чинності),	після	чого	
можливе	списання	коштів	з	кореспондентських	рахунків	банків	на	
рахунки	клієнтів-одержувачів	відповідно	до	платіжних	повідомлень,	
що	надійшли.

Потоки платежів.	Розрахунково-фінансова	система	охоплює	такі	
потоки	платежів:

1.	Звичайний	кредитовий	платіж:
	 платіж	клієнта;
	 платіж	банку.
2.	Врегулювання	фінансового	ринку:
	 видача	міжбанківського	кредиту;
	 повернення	міжбанківського	кредиту;
	 сплата	відсотків	за	користування	міжбанківським	кредитом.
3.	Врегулювання	ринку	цінних	паперів	(ЦП):
	 повідомлення	про	продаж	ЦП;
	 платежі	покупця	ЦП;
	 підтвердження	щодо	продажу	ЦП;
	 повідомлення	щодо	незадоволення	заявки	на	купівлю	ЦП	і	по-

вернення	покупцеві	переказаних	грошей.
4.	Обслуговування	клірингових	систем	МРЦ	і	сторонніх	систем:
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	 звертання	банку	до	клірингової	палати;
	 звертання	клірингової	палати	до	банку.
5.	Анулювання	платежу,	що	чекає	на	обробку.
6.	Зміна	пріоритетів	платежів,	що	перебувають	у	черзі.
Маршрутизація платежів.	Існують	банківські	правила,	що	задають	

маршрут	пересування	через	певні	проміжні	(технологічні)	рахунки.
У	систему	закладено	схему	фінансової	маршрутизації	платежів	

за	правилами	організації	платіжної	системи.	У	разі	зміни	організації	
платіжної	системи	немає	необхідності	перепрограмовувати	розрахун-
ково-фінансову	систему,	достатньо	за	допомогою	АРМ	адміністрато-
ра змінити	маршрутизацію.	Можна	розробляти	групові	маршрути	за	
допомогою	регулярних	виразів	для	груп	рахунків.

Фінансова пошта
Робота	розрахунково-фінансової	системи	спирається	на	роботу	

спеціального	механізму	під	назвою	“фінансова пошта”.
Розрахунково-фінансова	система	є	розподіленою	системою.	Ра-

хунки,	що	беруть	участь	у	трансакції,	можуть	бути	на	різних	ком-
п’ютерах.	Зв’язок	між	цими	комп’ютерами	здійснюється	через	елек-
тронну	пошту.

Кожний	з	комп’ютерів	може	з	якихось	причин	виявитися	на	пев-
ний	час	виключеним,	сама	лінія	зв’язку	також	може	якийсь	час	бути	не-
працездатною.	Якщо	це	сталося	в	момент,	коли	гроші	з	одного	рахунка	
зняті,	але	на	іншому	ще	не	додалися,	то	в	роботу	включаються	спеціальні	
алгоритми	фінансової	пошти,	що	доведуть	цю	подвійну	бізнес-трансак-
цію	(зняття	грошей	і	додавання)	до	кінця	незалежно	від	факту	поломки	
після	відновлення	працездатності	лінії	зв’язку	чи	комп’ютерів.

Таким	чином,	фінансова	пошта	гарантує	цілісність	депозитарію	
в	умовах	роботи	розрахунково-фінансової	системи	в	розподіленому	
режимі.

Ядро системи і додаткові АРМ
Депозитарій	і	три	основні	розрахункові	сервери	—	брутто-сервер,	

кліринговий сервер	і	сервер обміну	—	складають	основне ядро розра-
хунково-фінансової	системи.	Крім	цього,	у	розрахунково-фінансовій	
системі	є	безліч	додаткових серверів,	що	забезпечують	різні	додаткові	
можливості,	допоміжні	механізми.	Розглянемо	окремі	з	них.

Фінансовий транспортний сервер використовує	електронну	пошту	
для	надсилання	платіжних	документів.	При	цьому	він	додатково	ут-
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ворює	ланцюжок	перевірок	для	платіжних	документів,	які	вводяться,	
стежить	за	цілісністю	бізнес-трансакцій,	здійснює	шифрування	та	ін.

Фінансовий термінал дає	змогу	клієнту	безпосередньо	(через	лан-
цюжок	перевірок)	вводити	платіжні	доручення,	редагувати	їх,	пере-
глядати	свої	рахунки,	історію	проводок	та	ін.

АРМ Технічного адміністратора	та АРМ Фінансового адміністра
тора дають	можливість	настроювати	депозитарій,	відкривати	і	за-
кривати	фінансовий	день	і	фінансовий	період,	включати	і	виключати	
розрахунково-фінансову	систему	та	ін.

АРМ Головного бухгалтера дає	змогу	працювати	з	балансовими	ра-
хунками:	переглядати,	створювати	нові,	видаляти	непотрібні.

АРМ Відповідального виконавця дозволяє	працювати	з	безліччю	клієн-
тів,	заводити	картки	на	клієнтів,	відкривати	для	них	рахунки	тощо.

АРМ Адміністратора RTGS дає	змогу	включати	і	виключати	під-
систему	RTGS,	змінювати	алгоритми	вибірки.

АРМ для роботи з депозитарієм дає	змогу	відкривати	і	закривати	
банківський	день	чи	інші	банківські	періоди.

АРМ Операціоніста дає	можливість	вводити	платіжні	документи	
до	системи,	сканувати	їх	з	паперових	документів,	переглядати	платіж-
ні	документи,	виконувати	запити	з	історії	роботи	розрахунково-фі-
нансової	системи.

Інформаційноаналітичні АРМ дають	змогу	адміністратору	ство-
рювати	запити	як	для	потреб	різних	служб	самого	розрахункового	
центру,	так	і	для	інших	організацій.

АРМ для ведення нормативнодовідкової інформації дає	змогу	пра-
цювати	з	різними	типами	довідників:	переглядати,	створювати	нові,	
видаляти	непотрібні.

АРМ для модифікації атрибутів рахунків дає	змогу	динамічно	(за-
вдяки	об’єктному	підходу	до	організації	структури	рахунка)	додава-
ти,	видаляти,	змінювати	будь-які	атрибути	рахунка.

Оскільки	структура	рахунка	задана	не	жорстко,	а	може	змінюва-
тися	динамічно	(завдяки	об’єктному	підходу	до	її	організації),	є	спе-
ціальний	АРМ,	що	дає	змогу	додавати,	видаляти,	змінювати	будь-які	
атрибути	рахунка.

Ієрархія розрахункових центрів
Розрахунково-фінансова	система	може	існувати	не	тільки	в	одній	

або	кількох	фінансових	установах	(у	вигляді	кількох	екземплярів),	
зв’язаних	між	собою	по	мережі,	а	й	у	різних	філіях	будь-якої	вели-
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кої	фінансової	установи.	У	кожній	філії	встановлюється	екземпляр	
розрахунково-фінансової	системи	зі	своїм	депозитарієм.	Філії	(ек-
земпляри	системи)	пов’язуються	між	собою	мережею.	У	результаті	
цього	фінансова	установа	може	організовувати	ієрархію	своїх	розра-
хункових	центрів.

Ієрархічність	полягає	в	такому.
Нехай	є	екземпляр	(а)	розрахунково-фінансової	системи	в	яко-

мусь	банку	і	ще	два	екземпляри	(б)	і	(в)	у	його	двох	філіях	(б)	і	(в).	
Нехай	у	філії	(б)	відкрито	кореспондентський	рахунок	(01),	а	у	філії	
(в)	—	рахунок	(02).	У	філію	(б)	надійшло	платіжне	доручення	щодо	
переказу	грошей	з	рахунка	(01)	на	рахунок	(02).

Як	рахунок	(01),	так	і	рахунок	(02)	відкрито	у	всіх	трьох	депози-
таріях	—	(а),	(б),	(в).	Відмінність	лише	в	тому,	що	для	рахунка	(01)	
“головним”	вважається	екземпляр	(б)	розрахунково-фінансової	сис-
теми,	а	для	рахунка	(02)	—	екземпляр	(в).

Це	платіжне	доручення	виконується	за	три	проводки,	при	яких	
гроші	переказують:
	 з	рахунка	(01)	на	рахунок	(02)	у	межах	системи	(б);
	 з	рахунка	(01)	на	рахунок	(02)	у	межах	системи	(а);
	 з	рахунка	(01)	на	рахунок	(02)	у	межах	системи	(в).
Усі	ці	три	проводки	здійснюються	як	одна	бізнес-трансакція.	Якби	

банк	мав	дворівневу	систему	філій,	наприклад,	банк,	регіональні	цен-
три,	обласні	центри,	то	платіжне	доручення	з	переказу	грошей	з	однієї	
області	в	іншу	було	б	виконане	за	п’ять	проводок	у	всіх	п’яти	екземп-
лярах	розрахунково-фінансової	системи,	що	беруть	участь	у	переказу-
ванні	грошей.

Таким	чином,	розрахунково-фінансова	система	дає	змогу	будувати	
ієрархії	розрахункових	центрів	різних	типів.

Інформаційно-пошукова та архівна система
У	розрахунково-фінансовій	системі	є	окрема	інформаційно-по-

шукова	та	архівна	система.	Вона	забезпечує	організацію	ефективної	
роботи	з	будь-якими	формами	документів	як	у	вигляді	паперових	
носіїв,	факсів,	зображень,	так	і	в	комп’ютерному	вигляді	—	прості	
текстові	файли	(ASCII-файли),	дані	в	спеціальних	форматах,	звукові	
(голосові)	дані	тощо.

Інформаційно-пошукова та архівна система виконує	завдання	
архівації	документів,	реєстрації	і	пошуку.	Вона	дає	змогу:
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	 зберігати	документи;
	 відновлювати	і	керувати	образами	документів	у	комбінації	з	їхні-

ми	поточними	додатками	й	індивідуальними	засобами	обробки;
	 поєднувати	тексти,	рукописні	фрагменти,	фотографії,	таблиці	

тощо	в	єдину	систему	з	можливістю	оперативного	доступу	до	
інформації,	що	усуває	паперову	технологію	пошуку	докумен-
тів	у	картотеках,	папках	та	ін.;

	 мати	засоби,	що	допомагають	створювати	офісні	додатки,	по-
шукові	 системи,	 а	 також	 широкомасштабні	 додатки	 з	 вико-
ристанням	середовища	“клієнт	—	сервер”;

	 зберігати	інформацію	на	оптичних	дисках;
	 забезпечувати	інтерфейс	високого	рівня	для	різноманітних	пе-

риферійних	пристроїв,	включаючи	сканери,	лазерні	принтери,	
у	тому	числі	і	мережні,	накопичувачі	на	оптичних	дисках,	фак-
си	тощо;

	 забезпечити	можливість	введення	і	пошуку	інформації	одночас-
но	кількома	операторами;

	 використовувати	 систему	 запитів	 для	 пошуку	 інформації	 за	
індексами,	ключовими	словами,	комбінаціями	ключових	слів	
і	коментарями	до	записів,	сортувати	інформацію,	виконувати	
пошук	за	кількома	індексами.

Можливості контролю
Розрахунково-фінансова	система	дає	можливість	розгалуженого	і	

гнучкого	контролю	за	рухом	платіжних	документів,	за	станом	справ	у	
клієнтів,	за	роботою	всієї	фінансової	установи.

Контроль	може	бути	реактивним	(тобто	реакція	на	відповідну	
дію)	і	активним.

Реактивний контроль	полягає	в	тому,	що	різні	користувачі	або	
адміністратори	можуть	надсилати	до	системи	різноманітні	 інфор-
маційні	запити	та	одержувати	відповіді	на	них.	Мова	запитів	досить	
гнучка	і	дає	змогу	одержувати	аналітичну	інформацію	різного	виду	і	
ступеня	компактності.

Кожен	користувач,	адміністратор,	клієнт	мають	визначені	права	
доступу	на	читання	та	зміну	інформації.	Права	доступу	на	читання	
не	дозволяють	рядовим	клієнтам	одержувати	конфіденційну	інфор-
мацію	про	стан	справ	у	банку	чи	в	інших	клієнтів.	Права	доступу	на	
зміну	гарантують,	що	кожен	користувач	зможе	змінювати	тільки	свої	
дані	і	не	може	втручатися	в	роботу	клієнтів.
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Розрахунково-фінансова	система	жорстко	дотримується	розмежу-
вання	прав	доступу	і	зміни	інформації.

Активний контроль	полягає	в	тому,	що	адміністратор	розрахун-
ково-фінансової	системи	може	встановлювати	граничні	та	поперед-
жувальні	ліміти	на	ті	чи	інші	параметри	рахунка	або	картки	клієнта.

При	настанні	граничного	ліміту	можливі	такі	методи	реагування:
	 помістити	платіжне	доручення	у	чергу	очікування;
	 спробувати	виконати	автокредитування;
	 у	 разі	 відмінностей	 фінансових	 інструментів	 —	 спробувати	

вдатися	до	механізму	автоконвертації	 з	використанням	тран-
зитних	чи	інших	рахунків.

Попереджувальні	ліміти	не	впливають	на	дію,	але	мають	побіч-
ні	 ефекти,	наприклад,	надсилають	лист	електронною	поштою	ад-
міністратору.	За	допомогою	лімітів	можна	організовувати	різноманіт-
ні	гнучкі	форми	контролю	за	поводженням	депозитарію.	Наприклад,	
встановити	обмеження	за	максимальним	або	мінімальним	оборотом	
(чи	залишком)	рахунка;	обмеження	за	кількістю	проводок	за	певний	
період;	обмеження	за	кратністю	проведених	сум.	Може	бути	також	
сформований	список	рахунків,	на	які	дозволено	чи	заборонено	надси-
лати	кошти.	Ліміт	може	бути	встановлений	і	негативний.

реалІЗацІЯ рОЗрахунКОвО-фІнансОвОї 
системи

Три рівні реалізації
Розрахунково-фінансова	система	функціонує	і	працює	з	користу-

вачами	в	термінах	цієї	предметної	сфери	—	банківської	бухгалтерії	і	
звичайної	бухгалтерії,	а	не	в	термінах	програмування.	Ця	досить	важ-
лива	особливість	системи	реалізується	на	трьох	рівнях:

1.	Депозитарій	—	сховище	фінансових	документів.	На	цьому	рівні	
система	підтримує	такі	поняття,	як	платіжне	доручення,	кореспон-
дентський	рахунок,	бізнес-трансакція,	кліринг	та	ін.

2.	Об’єктно-орієнтована розподілена база даних	—	сховище	
довільних	документів.	На	цьому	рівні	система	підтримує	такі	понят-
тя,	як	документ,	контейнер,	сховище,	трансакція,	спеціалізований	
сервер	обробки	документів,	потік	документів	та	ін.

3.	Індустріальна розподілена реляційна база даних	—	сховище	
таблиць,	що	складаються	з	кортежів	(записів	або	рядків	таблиці).	На	
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цьому	рівні	система	підтримує	такі	поняття,	як	таблиця,	рядок	таб-
лиці,	стовпець	таблиці,	ключове	поле,	зв’язок	таблиць	за	ключовим	
полем,	програма	обробки	та	ін.

Завдяки	першому	рівню	підтримується	робота	з	бухгалтерськи-
ми	об’єктами,	які	можуть	бути	реалізовані	на	основі	об’єктно-орієн-
тованого	підходу.	Другий	рівень	реалізації,	відповідно,	переводить	
об’єкти,	характерні	для	сховища	документів,	на	нижчий	рівень	—	рі-
вень	реляційної	бази	даних.	Третій	рівень	переводить	логіку	роботи	
реляційної	бази	даних	у	команди	комп’ютера.

Три	рівні	реалізації	дають	змогу	організувати	єдину	систему	кон-
тролю	доступу	до	фінансових	об’єктів	(чи	до	довільних	документів),	
підтримку	цілісності	на	всіх	рівнях.

Система	контролю	доступу	дає	можливість	зазначити,	що	люди-
на	M	має	право	виконувати	функції	F1	—	Fx	над	об’єктами	O1	—	On	у	
період	часу	T	за	допомогою	програмних	засобів	P1	—	Pm.

Адміністратор	задає	ці	бізнес-правила	для	депозитарію.	Перший	рі-
вень	реалізації	відображає	їх	у	правила	доступу	на	другому	рівні	тощо.

Багаторівнева об’єктно-орієнтована модель 
“Клієнт — Сервер”
Технічна	модель,	прийнята	для	реалізації	розрахунково-фінансо-

вої	системи,	називається	“Багаторівнева	об’єктно-орієнтована	Клієнт-
Сервер	модель”.	В	основі	її	функціонування	використано	розподіл	
програм	на	Клієнтів і	Сервери.

Сервер	—	це	програма,	що	виконує	ті	чи	інші	важливі	дії	з	обробки	
фінансових	об’єктів.	Інші	програми	виступають	відносно	цієї	програ-
ми	як	Клієнти:	вони	надсилають	запит	серверу	на	виконання	тих	чи	
інших	дій.	Запити	надсилаються	або	в	межах	одного	комп’ютера,	або	
в	межах	локальної	мережі	або	в	рамках	кількох	екземплярів	розра-
хунково-фінансової	системи	електронною	поштою.

За	кількістю	рівнів	розрізняють	такі	моделі:
	 дворівневу;
	 розширену	дворівневу;
	 багаторівневу.
У	дворівневій моделі програми-клієнти	виконують	усю	логіку	при-

кладної	предметної	галузі,	а	програми-сервери	беруть	на	себе	тільки	
роботу	з	базою	даних	(з	розподіленою	базою	даних).

У	розширеній дворівневій моделі частина	логіки	прикладної	галузі	
переходить	до	програм-серверів.	Програми-сервери	не	тільки	підтри-
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мують	роботу	з	базою	даних,	а	й	мають	у	собі	процедури,	що	викону-
ють	прикладні	функції.

У	багаторівневій моделі, крім	серверів,	що	працюють	з	базою	да-
них,	вводяться	прикладні	сервери,	в	яких	зберігаються	процедури	ро-
боти	з	прикладною	галуззю.	У	цьому	разі	програми-клієнти	спочатку	
звертаються	до	прикладних	серверів,	а	ті,	у	свою	чергу,	звертаються	
до	сервера	бази	даних	(або	до	інших	прикладних	серверів).	Такий	під-
хід	дає	змогу	розподілити	логіку	обробки	прикладного	завдання	за	
різними	серверами,	а	також	контролювати	права	доступу	і	заванта-
ження	серверів.

Технічна модель	реалізації	є	об’єктно-орієнтованою:	програми-
сервери	є	класами,	що	інкапсулюють	у	собі	визначені	функції.	Кожен	
сервер	моделює	певний	об’єкт,	поняття	або	дію	зі	сфери	банківської	
чи	звичайної	бухгалтерії.

Апаратна платформа, ОС і СКБД
Розрахунково-фінансова	система	є	розподіленою:	вона	працює	у	

системі	з	множиною	PC-сумісних	комп’ютерів	(з	можливістю	підклю-
чення	mainframe),	з’єднаних	між	собою	або	локальною	мережею,	або	
глобальною	мережею	(Х400	або	Інтернет),	знову	ж	таки	на	основі	
протоколу	TCP/IP.

Кожна	зі	складових	розрахунково-фінансової	системи	може	працю-
вати	як	на	одному	комп’ютері,	так	і	на	кількох,	пов’язаних	між	собою	
електронною	поштою	або	прямим	з’єднанням	(on-line).	Потужність	
центрального	сервера	(чи	кількох	серверів)	може	бути	довільною.	Від	
потужності	сервера	залежатиме	продуктивність	системи,	але	не	сама	
можливість	її	функціонування.	Кожен	сервер	може	працювати	у	своїй	
власній	ОС,	яка	найкраще	відповідає	його	призначенню.

Над	операційною	системою	розміщується	система	керування	базами	
даних	(СКБД).	Вона	також	може	бути	практично	будь-якою	—	Informix,	
Oracle,	DB2,	Watcom	SQL	чи	Microsoft SQL Server,	потрібно	лише,	аби	вона	
підтримувала	стандарт	SQL.

виснОвКи
Розрахунково-фінансова система	—	це	розподілена	програм-

но-апаратна	система,	що	виконує	взаємні	розрахунки	між	клієнтами.	
Вона	складається	з	такого:
	 депозитарію;
	 сервера	брутто-розрахунків;
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	 сервера	клірингових	розрахунків;
	 сервера	обміну;
	 додаткових	автоматизованих	робочих	місць;
	 системи	фінансової	пошти;
	 системи	 зв’язку	 по	 локальній	 і	 глобальній	 мережі	 між	

комп’ютерами,	що	 входять	 до	 розподіленої	 розрахунково-фі-
нансової	системи.

Розрахунково-фінансову	систему	можна	настроювати	на	ті	чи	
інші	особливості	фінансової	установи.	Форми	платіжних	документів,	
фінансовий	інструмент,	а	також	багато	іншого	можна	настроювати	
згідно	з	вимогами	конкретної	фінансової	установи.

Різні	екземпляри	(інсталяції)	розрахунково-фінансової	системи	
можуть	взаємодіяти	між	собою	за	допомогою	засобів	зв’язку,	переси-
лати	один	одному	платіжні	доручення.	Різні	екземпляри	розрахунко-
во-фінансової	системи	можуть	працювати	в	різних	фінансових	уста-
новах	або	в	різних	філіях	однієї	великої	фінансової	установи.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Для	чого	призначена	розрахунково-фінансова	система?
	 2.	 Які	типи	бухгалтерій	може	підтримувати	розрахунково-фінансова	

система?
	 3.	 Які	рівні	має	розрахунково-фінансова	система	з	погляду	 її	реа-

лізації?
	 4.	 Які	функціональні	можливості	розрахунково-фінансової	системи?
	 5.	 Які	вимоги	до	технічної	реалізації	розрахунково-фінансової	сис-

теми?
	 6.	 Які	напрями	банківської	діяльності	підтримує	розрахунково-фі-

нансова	система?
	 7.	 У	чому	полягають	основні	функції	служби	забезпечення	безпеки	

в	розрахунково-фінансовій	системі?
	 8.	 Що	 являє	 собою	 депозитарій	 у	 розрахунково-фінансовій	 сис-

темі?
	 9.	 Як	організований	депозитарій	у	розрахунково-фінансовій	системі?
10.	Чим	визначається	структура	депозитарію	в	розрахунково-фінан-

совій	системі?
11.	Якими	 можуть	 бути	 рахунки	 в	 розрахунково-фінансовій	 сис-

темі?
12.	Чим	відрізняються	кореспондентські	рахунки	від	балансових?



13.	Які	методи	обліку	клієнтів	використовують	у	депозитарії?
14.	Які	 технології	 може	 використовувати	 клієнт	 при	 роботі	 з	

розрахунково-фінансовою	системою?
15.	Які	дії	становлять	бізнес-трансакцію	в	розрахунково-фінансовій	

системі?
16.	Яким	 способом	 розрахунково-фінансова	 система	 гарантує	

цілісність	трансакцій?
17.	Що	дає	можливість	маршрутизувати	проводки	платіжних	доку-

ментів	 і	 призначати	 їм	 пріоритети	 в	 розрахунково-фінансовій	
системі?

18.	Що	може	виступати	як	фінансовий	 інструмент	у	розрахунково-
фінансовій	системі?

19.	Чому	 неголовні	 фінансові	 інструменти	 мають	 у	 розрахунково-
фінансовій	 системі	 щонайменше	 два	 атрибути?	 Що	 це	 за	
атрибути?
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Розділ 3

ПОБуДОва БеЗПеЧнОї ІнфОрмацІйнОї 
ІнфраструКтури БанКу

План розділу

Безпека підприємництва і банки
Методологія безпеки інформаційної інфраструктури
Система колективної безпеки
Висновки

Резюме
Розділ	присвячено	вивченню	підходів	до	побудови	безпечної	ін-

формаційної	інфраструктури	банку.

БеЗПеКа ПІДПриємництва І БанКи

Підприємництво	—	один	з	видів	виробничої	чи	іншої	корисної	
діяльності	людей,	ділові	відносини	між	якими	регулюються	ринкови-
ми	механізмами	і	втручанням	у	необхідних	випадках	держави.	Отже,	
безпека	підприємництва	характеризується	станом	захищеності	під-
приємців,	усіх	законних	видів	їхньої	діяльності,	а	також	того	середо-
вища,	в	якому	підприємництво	здійснюється	і	яке	насамперед	повин-
не	формуватися	державою	(ринкові	механізми	і	правила	гри).	

З	цього	випливає,	що	основними	об’єктами	і	суб’єктами	безпеки	
підприємництва	є:
	 особистість	підприємця;
	 усі	види	бізнесу	з	їх	суспільно-економічними	характеристика-

ми	і	правовим	забезпеченням;
	 економічні	 регулятори	 з	 їх	 нормативно-фінансовими	 пара-

метрами;
	 державні	інститути	з	їх	організаційно-управлінськими	можли-

востями.
Забезпечення	безпеки	підприємництва	—	надзвичайно	складне	за-

вдання,	що	у	повному	обсязі	навряд	чи	може	бути	успішно	вирішене	
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без	розробки	і	впровадження	серйозних	соціальних	технологій	і	ком-
плексної	участі	в	його	вирішенні	всіх	згаданих	суб’єктів.

Розглянемо	забезпечення	безпеки	підприємництва	в	банківській	
сфері	економіки	в	рамках	питань	економічної	безпеки.

Забезпечення економічної безпеки банку	—	це	процес	досягнен-
ня	стану	захищеності	економічних	інтересів	банку,	що	виявляються	в	
ході	реалізації	його	статутних	цілей	і	завдань.	Він	полягає	в	створенні	
сприятливих	умов	для	реалізації	всіх	передбачених	статутом	видів	
банківської	діяльності.	Рівень	забезпечення	економічної	безпеки	бан-
ку	визначається	загальноприйнятими	критеріями	його	надійності,	а	
також	іншими	показниками,	що	характеризують	його	здатність	про-
тистояти	різним	негативним	явищам.

Для	забезпечення	захисту	економічних	інтересів	банку	повинна	
бути	створена	цілісна	система	економічної	безпеки	(СЕБ).	Створен-
ня	і	забезпечення	функціонування	СЕБ	банку	передбачає	розробку	і	
здійснення	заходів	протидії	загрозам	його	економічній	безпеці.	На-
самперед	необхідно	створити	сприятливі	умови	для	ведення	фінан-
сових	операцій,	що	дають	змогу	одержувати	максимальний	дохід	при	
мінімальних	ризиках.

Рис. 3.1. Загальна структура системи забезпечення економічної 
безпеки комерційного банку
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ною)
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систем	 управління	
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забезпечення	економіч-
ної	безпеки	банку

Моніторинг	 робо-
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заційно-технічних	
заходів	 протидії	
загрозам
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Варіант	структури	комплексної	системи	організації	робіт	із	за-
безпечення	економічної	безпеки	комерційного	банку	наведений	на	
рис.	3.1.	На	ньому	виділені	три	контури	забезпечення	економічної	
безпеки,	що	охоплюють	основні	джерела,	які	породжують	різні	загро-
зи	економічній	безпеці	банку.

Перший контур	забезпечення	економічної	безпеки	банку	—	сис-
тема	управління	банком	(СУБ),	основу	якої	складає	управлінський	
персонал	банку,	для	якого	властиві	здібності	до	організаційно-управ-
лінської	діяльності	та	особистісні	характеристики.

Другий контур	—	організаційно-технічна	побудова	робочих	місць	
банку.	При	цьому,	з	погляду	організації	моніторингу	робочих	місць	у	
банку,	є	доцільним	поділ	їх	на	кілька	категорій	за	ступенем	пов’язаних	
з	ними	потенційних	загроз	економічній	стабільності	банку.

Третій контур	—	комплексна	і	системна	організація	збирання,	
накопичення	та	обробки	корисної	інформації	із	застосуванням	новіт-
ніх	інформаційних	технологій,	її	всебічний	аналіз	і	своєчасне	вико-
ристання.	Нормальне	функціонування	системи	економічної	безпеки	
банку	неможливе	без	добре	налагодженої	інформаційно-аналітичної	
роботи,	що	повинна	здійснюватися	одночасно	з	вирішенням	управ-
лінських	завдань.	Блок	“Інформаційно-технічні	засоби	захисту”	ре-
алізує	функцію	захисту	від	витоку	інформації	за	допомогою	спеціаль-
них	засобів	інформаційно-технічної	протидії	зніманню	інформації	і	
контролю	за	об’єктами,	які	потрібно	захистити.

До	системного	підходу	щодо	забезпечення	інформаційної	безпеки	
необхідно	послідовно	і	наполегливо	привчати	за	допомогою	послідов-
них	наближень.	З	цією	метою	можна	запропонувати	таку	методику:
	 до	керівництва	банку	повинна	бути	у	відповідній	формі	дове-

дена	проблематика	інформаційної	безпеки,	що	має	бути	прин-
ципово	зрозумілою;

	 слід	показати,	що	проблематика	безпеки	ґрунтується	на	серйоз-
них	наукових	дослідженнях	 і	практичному	досвіді	міжнарод-
ного	співтовариства;

	 необхідно	 сформулювати	 повний	 перелік	 аспектів	 безпеки	 і	
дати	 можливість	 усвідомити,	 що	 політика	 безпеки	 конкрет-
ного	банку	полягає	в	індивідуальному	розміщенні	пріоритетів	
цього	набору	аспектів;

	 необхідно	 включити	 правління банку	 у	 співавтори	 розробки	
політики,	максимально	спростивши	йому	цю	роботу,	звівши	її	
до	визначення	пріоритетів;
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	 для	 гарантії	 успішності	 цього	 процесу	 необхідний	 колегіаль-
ний	механізм,	наприклад,	координаційна	рада	банку	з	інформа-
ційної	безпеки,	до	якої	потрібно	запросити	впливових	за	про-
фільними	напрямами	 діяльності	 банку	фахівців.	Члени	 ради	
повинні	 бути	 поінформовані	 про	 загрози	 інформаційній	 без-
пеці,	вартість	їх	реалізації,	вартість	захисту	щодо	конкретних	
загроз,	 про	 практику	 аналогічної	 діяльності	 зарубіжних	 бан-
ків.	Без	підтримки	провідних	авторитетних	фахівців	профіль-
них	департаментів	обійтися	неможливо,	тож	слід	обов’язково	
включити	їх	у	процес;

	 необхідно	забезпечити	рух	від	простого	до	складного.	Потрібно,	
роз’яснивши,	домогтися	офіційного	затвердження	очевидного,	
зробивши	його	загальновизнаним.	Виходячи	із	загальновизна-
ного,	формувати	 бізнес-потреби	 в	 деталізації,	 навантажувати	
за	дорученням	“згори”	профільних	фахівців,	переконавши	їх	у	
тому,	що	тільки	вони	зможуть	вирішити	практичні	завдання;

	 навчити	співробітників	служби	автоматизації	оперувати	серві-
сами	і	механізмами	безпеки	як	готовими	елементами	стратегії	
і	тактики	захисту,	переконати	їх	у	тому,	що	саморобки	і	раціо-
налізація	завжди	менш	ефективні;

	 визначити	і	затвердити	“правила	гри”,	що	їх	повинні	всі	суворо	
дотримуватися.	Форма	цих	правил	гри	—	“Методологія	інфор-
маційної	безпеки”,	що	затверджена	правлінням;

	 рухатися	від	загального	до	локального,	розподіляючи	політику	
і	програму	відповідно	до	рівнів	прийняття	рішень.	Розробити,	
погодити	і	колегіально	схвалити	проект	політики	безпеки	від-
повідно	до	авторитетних	і	доступних	українських	та	міжнарод-
них	нормативних	актів,	поділивши	його	на	три	складові:	кор-
поративний,	управлінський	і	технологічний	рівні.

Найвищий	рівень	має	бути	за	змістом	і	проблематикою	орієнтова-
ний	на	сприйняття	правлінням	банку.	Там	ставляться	зрозумілі	кон-
цептуальні	питання	(аспекти	безпеки),	на	які	правління	повинне	дати	
однозначні	відповіді	—	так	чи	ні.	Схвалені	концептуальні	положення	
мають	бути	покладені	в	основу	другого	рівня	—	управлінського.

Управлінський	рівень	повинен	бути	орієнтований	на	сприйняття	
профільних	фахівців	у	зрозумілій	для	них	галузі	з	описом	нормова-
них	систематизованих	комплексів	організаційно-технічних,	апарат-
но-програмних	рішень,	що	реалізують	властивості	захищеності	з	кож-
ного	аспекту	безпеки	(сервісів	безпеки).
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Щодо	сервісів	безпеки	(технологічний	рівень)	має	бути	прийняте	
однозначне	рішення	колегіального	органу	—	координаційної	ради	з	
інформаційної	безпеки	і	затверджене	президентом	банку.

метОДОлОгІЯ БеЗПеКи ІнфОрмацІйнОї 
ІнфраструКтури

Загальні положення
Інформаційна	інфраструктура	банку	включає	інформаційні	ресур-

си,	технічні	інформаційні	системи	і	засоби	(ТІСЗ),	інженерні	системи	
їхнього	життєзабезпечення,	а	також	приміщення,	в	яких	функціону-
ють	інформаційні	системи	та	обробляється	банківська	інформація.	
З	інформаційною	інфраструктурою	нерозривно	пов’язані	персонал	
і	клієнти.

Інформаційні	ресурси	банку	складаються	з	вихідної	банківської	
інформації,	баз	даних,	системного,	мережного,	операційного	та	інс-
трументального	програмного	забезпечення,	процесорного	устатку-
вання	і	пристроїв	довгострокової	та	оперативної	пам’яті,	в	яких	без-
посередньо	розміщується	(обробляється	і	зберігається)	інформація,	
подана	як	у	документальній	формі,	так	і	в	іншій,	зручній	для	елект-
ронної	обробки.

Банківська	 інформація	формується	банківським	персоналом	і	
безпосередньо	обробляється	в	автоматизованій системі обробки 
інформації (АСОІ)	з	використанням	інтегрованих	пакетів	приклад-
них	продуктів,	що	складають	автоматизовану банківську систе-
му (АБС).

Банківська	 інформація	циркулює	в	зовнішніх	зв’язках	у	фор-
мі	обміну	електронними	даними	(ОЕД,	Electronic Data Interchange,	
EDI).	ОЕД	—	це	міжкомп’ютерний	обмін	діловими,	комерційними,	
фінансовими	електронними	документами	(замовленнями,	платіж-
ними	інструкціями,	контрактними	пропозиціями,	накладними,	кви-
танціями	та	ін.).

Локальним	випадком	ОЕД	є	електронні	платежі	(ЕП,	Electronic 
Funds Transfer,	EFT).	ЕП	—	це	обмін	фінансовими	документами	між	
банками,	між	банком	і	клієнтом,	між	банками	та	іншими	фінансови-
ми,	торговельними	і	комерційними	установами.	Розрізняють	міжбан-
ківські,	торговельні	і	персональні	електронні	розрахунки.	Для	реалі-
зації	ОЕД	необхідний	набір	додаткових	служб:	електронна	пошта,	
поштова	скринька,	зв’язок	“точка	—	точка”,	файлова	і	пакетна	переда-
ча,	доступ	до	баз	даних,	стандарти	подання	інформації.
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Частина	банківської	інформації	обробляється	на	засобах	оргтех-
ніки,	документування,	документального	і	мовного	зв’язку	загального	
користування	(персональні	комп’ютери,	лазерні	і	матричні	принтери,	
факсимільні	апарати,	телефони	внутрішньої	та	міської	АТС	та	ін.).	
Окремі	елементи	інфраструктури	(системи	електроживлення,	по-
жежної	та	охоронної	сигналізації,	дротового	радіомовлення	тощо),	що	
розташовані	поряд	з	інформаційними	каналами	АБС,	можуть	бути	
вторинними	носіями	банківської	інформації	чи	каналами	її	витоку.

Безпека інформаційної інфраструктури банку	—	це	її	здатність	
протистояти	чи	протидіяти	випадковому	або	навмисному	деструк-
тивному	впливу	природного	чи	штучного	характеру	на	нормальний	
процес	функціонування	банківських	електронних	технологій,	що	мо-
жуть	завдати	шкоди	власникам	і	користувачам	інформації	та	підтри-
муючої	інфраструктури.

Захищеність	інформаційної	інфраструктури	банку	реалізується	
системою захисту інформації	(СЗІ)	в	рамках	прийнятої	політики	
безпеки.	Відповідно	до	визначень,	запропонованих	“Погодженими	
критеріями	оцінки	безпеки	інформаційних	технологій	Європейсь-
ких	країн”	(ITSEC),	інформаційна	безпека	містить	у	собі	три	основні	
складові:
	 конфіденційність	(захист	від	несанкціонованого	одержання	ін-

формації);
	 цілісність	(захист	від	несанкціонованої	зміни	інформації);
	 доступність	 (захист	 від	 несанкціонованого	 приховування	 ін-

формації	та	ресурсів).
У	сучасній	практиці	дедалі	частіше	застосовується	термін	“безпе-

ка	інформаційної	інфраструктури”,	що	дає	можливість	розглядати	до-
даткові	аспекти	інформаційної	безпеки,	пов’язані	з	інформаційними	
ресурсами	і	підтримуючими	їх	структурами	—	технічними	інформа-
ційними	системами	і	засобами	(ТІСЗ),	АСОІ,	АБС,	об’єктами	і	при-
міщеннями,	в	яких	розміщуються	інформаційні	ресурси,	персонал	і	
користувачі	інформації.

З	позицій	безпеки	інформаційної	інфраструктури	основні	скла-
дові	(головні	цілі)	формулюються	в	такий	спосіб:
	 зберігання;
	 цілісність;
	 доступність;
	 конфіденційність;
	 законослухняність;
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	 доведеність;
	 безвідмовність.
Під	зберіганням розуміють	забезпечення	фізичної	захищеності	

технічних	систем	і	засобів,	носіїв	інформації	від	знищення,	пошкод-
ження,	розкрадання.	Під	законослухняністю	розуміють	забезпечення	
поводження	суб’єктів	у	процесі	інформаційних	відносин	у	рамках	
чинних	законодавчих	і	нормативних	актів	та	етичних	норм.	Під	до
веденістю	розуміють	забезпечення	умов	формування	та	наведення	
доказів	як	законослухняності,	так	і	її	порушення	суб’єктом	інформа-
ційних	відносин.	Під	безвідмовністю	розуміють	забезпечення	умов	
неможливості	відмови	суб’єкта	від	виконаних	дій	у	процесі	інформа-
ційних	відносин.

Проблематика інформаційної безпеки
Проблематиці	інформаційної	безпеки	банки	та	інші	фінансові	

організації	приділяють	досить	серйозну	увагу.	За	даними	статис-
тики,	серед	провідних	і	великих	світових	комерційних	банків	99	%	
розробляють	політику	безпеки	і	мають	власну	службу	комп’ютерної	
безпеки.

У	стратегічному	плані	для	87	%	банків	обов’язковим	є	наявність	
і	регулярне	коригування	плану	забезпечення	працездатності	і	від-
новлення	після	аварійної	ситуації;	близько	45	%	банків	мають	влас-
ні	резервні	обчислювальні	центри,	38	%	використовують	зовнішні	
чи	спільні	резервні	обчислювальні	ресурси;	структуроване	резервне	
копіювання	інформації	здійснюють	85	%,	окреме	збереження	резерв-
них	копій	забезпечують	65	%	банків.

У	режимному	плані	всі	банки	забезпечують	фізичну	охорону	своїх	
інформаційних	ресурсів.	Близько	85	%	мають	електронні	системи	ре-
гулювання	доступу	і	контролю	за	переміщенням	персоналу	і	клієн-
тів;	до	80	%	використовують	системи	аудіо-	і	відеоспостереження	за	
діяльністю	персоналу;	понад	95	%	здійснюють	регулярне	тестування	
комп’ютерних	мереж	на	предмет	безпеки;	майже	70	%	забезпечують	
їхній	постійний	моніторинг;	приблизно	половина	банків	здійснюють	
моніторинг	у	реальному	масштабі	часу.

Захисна	діяльність	більшості	банків	будується	на	аналізі	загроз,	
ризиків	їх	реалізації	та	вживанні	адекватних	заходів,	що	зводять	ри-
зик	до	прийнятного	для	банку	рівня.	Дані	за	за	загрозами	наведено	в	
табл.	3.1.
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Таблиця 3.1
Розподіл вагових значень різних загроз у сфері діяльності 

комерційних банків
Загроза Вага, %

Помилки	персоналу 25

Шахрайство	персоналу 22

Несумлінність	персоналу 15

Помилки	керівництва	(некомпетентність) 10

Вандалізм	і	помста	персоналу 5

Аварії	інженерних	систем	(перебої	електроживлення,	затоплення	
та	ін.)

15

Стихійні	лиха	(пожежа,	повінь,	землетрус	та	ін.) 25

Несанкціонований	доступ	до	інформації 25

Перехоплення	інформації	з	технічних	каналів 15

Диверсії	та	електронний	тероризм 10

Недобросовісна	конкуренція 5

Несумлінне	партнерство 5

Система безпеки інформаційної інфраструктури	—	це	сукуп-
ність	правових	і	морально-етичних	норм,	адміністративних	та	органі-
заційних	заходів,	технічних,	програмних	і	криптографічних	засобів,	
спрямованих	на	створення	захищеності	інформаційної	інфраструкту-
ри	банку	від	випадкового	або	навмисного	втручання	в	процес	її	нор-
мального	функціонування,	що	зводять	до	мінімуму	можливий	збиток	
власника	та	клієнтів	банку	від	знищення,	пошкодження,	зміни	і	роз-
голошення	банківської	інформації.

Система	формується	на	основі	аналізу	поточного	стану	захище-
ності	інформаційної	інфраструктури	банку,	урахування	можливих	у	
конкретній	обстановці	загроз	безпеці	і	ризиків	їх	реалізації,	створення	
методології	прийняття	управлінських	і	технологічних	рішень	та	орг-
штатного	механізму	із	забезпечення	інформаційної	безпеки,	розробки	
політики	безпеки	і	програми	її	реалізації.

Як	інструмент	методології	безпеки	інформаційної	інфраструктури	
в	банку	створюється	координаційна	рада	з	інформаційної	безпеки.

Політика безпеки
Політика безпеки інформаційної інфраструктури	банку	 є	

комплексом	принципів,	практичних	рекомендацій	і	вимог,	що	закла-
даються	в	основу	реалізованої	в	банку	комплексної	системи	захисту	
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його	інформаційної	інфраструктури	і	пов’язаних	з	нею	банківських	
технологій,	деструктивний	вплив	на	які	в	результаті	стихійних	лих,	
аварії	технічних	систем,	навмисної	чи	ненавмисної	діяльності	люди-
ни	може	призвести	до	матеріального	збитку	і	моральної	шкоди	для	
банку,	пов’язаних	як	з	порушенням	цілісності	та	доступності	його	
інформаційних	ресурсів,	так	і	з	порушенням	конфіденційності	бан-
ківської	інформації.

Під	політикою	безпеки	розуміють	сукупність	документованих	уп-
равлінських	рішень,	спрямованих	на	захист	інформації,	та	асоційо-
ваних	з	ними	ресурсів.	Вона	будується	на	основі	чинних	положень	
українських	законодавчих	і	нормативних	актів,	міжнародних	норма-
тивних	актів,	стандартів	і	рекомендацій,	а	також	узагальненого	до-
свіду	провідних	країн	і	відомих	виробників	у	галузі	інформаційної	
безпеки.

Політика	безпеки	оперує	термінами	“аспект	безпеки”,	“керування	
безпекою”,	“сервіс	безпеки”,	“функція	безпеки”,	“механізм	безпеки”,	
“процедура	безпеки”,	“служба	безпеки”,	“система	безпеки”,	“процес	
безпеки”,	“продукт	безпеки”.

Аспект безпеки	—	це	структурований	комплекс	проблем,	розгля-
нутий	політикою	і	пов’язаний	з	імовірною	загрозою	чи	групою	одно-
планових	загроз	безпеці	інформаційної	інфраструктури	(збереження	
ресурсів,	доступності,	цілісності,	конфіденційності	інформації,	без-
відмовності	дій	щодо	інформації).

Керування безпекою	—	це	набір	управлінських	дій	з	підтримки	
аспекту	безпеки	(керування	персоналом,	ризиками,	інформаційними	
потоками,	доступом	до	ресурсів,	авторизацією,	екрануванням,	безвід-
мовністю).

Сервіс безпеки	—	це	систематизований	комплекс	організаційно-
технічних,	апаратно-програмних	рішень,	що	реалізує	захищеність	за	
конкретним	аспектом	безпеки.	Сервіс	розглядається	як	послуга,	що	
реалізована	системою	або	частиною	системи	і	відповідним	процесом.

Функція безпеки	—	набір	дій	з	підтримки	сервісу	безпеки	в	про-
цесі	його	запровадження,	експлуатації	 і	виведення	з	експлуатації.	
Функція	розглядається	в	основному	як	специфікація	процесу,	реалі-
зованого	системою. У	свою	чергу,	процес безпеки	—	це	виконання	в	
системі	специфікації	процедур,	що	реалізують	конкретну	функцію.

Механізм безпеки	—	це	продукт	або	група	продуктів,	що	реалізу-
ють	функціонально	закінчену	частину	сервісу	безпеки.
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Процедура безпеки	—	це	конкретна	дія	або	набір	дій	з	підтримки	
механізму	безпеки	в	процесі	його	введення,	експлуатації	і	виведення.

Служба безпеки	—	це	штатна	чи	позаштатна	структура,	що	здійс-
нює	виконання	функцій	і	процедур	у	рамках	конкретного	сервісу.

Основне	завдання	політики	—	визначити	та	встановити	конкрет-
ний	набір	аспектів,	сервісів,	функцій,	механізмів,	процедур	і	служб,	
які	найефективніше,	на	думку	банку,	вирішують	завдання	забезпечен-
ня	його	інформаційної	безпеки.

Відповідно	до	визначень,	 запропонованих	“Погодженими	кри-
теріями	оцінки	безпеки	 інформаційних	 технологій	 європейських	
країн”,	під	системою	розуміють	конкретну	індивідуальну	апаратно-
програмну	конфігурацію,	яка	побудована	з	цілком	визначеними	ціля-
ми	і	функціонує	у	відомому	оточенні;	під	продуктом	—	універсальний	
апаратно-програмний	пакет,	який	можна	придбати	і	вмонтувати	в	ту	
чи	іншу	систему.

Політика	безпеки	складається	з	трьох	рівнів:
	 корпоративний	—	аспекти	і	повноваження	безпеки;
	 управлінський	—	сервіси	і	функції	безпеки;
	 технологічний	—	механізми	і	процедури	безпеки.
Кожний	з	рівнів	політики	повинен	чітко	і	точно	описувати	норма-

тивну	базу,	розглянуті	аспекти	безпеки,	галузь	їх	застосування,	конк-
ретні	рішення,	зони	повноважень,	обов’язки	посадових	осіб	та	їх	від-
повідальність	за	виконання	прийнятих	рішень	відповідно	до	певного	
рівня	за	розділами:
	 нормативна	база;
	 принципи;
	 рішення;
	 ресурси;
	 зони	повноважень;
	 обов’язки;
	 відповідальність.
У	корпоративному	рівні	політики	(рівень	правління	банку)	наво-

диться	повна	специфікація	всіх	відомих	аспектів	безпеки,	структуро-
ваних	відповідно	до	українських	і	міжнародних	нормативних	актів	
з	інформаційної	безпеки.	Основне	завдання	цього	рівня	—	прийня-
ти	рішення	щодо	подальшого	розгляду	кожного	аспекту	на	другому	
рівні	політики.	Щодо	кожного	з	аспектів	позицію	банку	має	бути	ви-
значено	однозначно	(розглядається	чи	не	розглядається)	та	дано	опис	
цього	аспекту:	потенційні	загрози	безпеки;	огляд	сервісів	і	функцій,	
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що	забезпечують	безпеку	за	цим	аспектом;	сфера	дії	сервісів;	необхід-
ні	для	їх	реалізації	ресурси.

В	управлінському	рівні	(рівень	генерального	директора)	опису-
ються	прийняті	до	розгляду	аспекти	безпеки	з	повною	специфікацією	
сервісів	і	функцій,	структурованих	відповідно	до	українських	та	між-
народних	нормативних	актів	і	вимог	інформаційної	безпеки.	Основне	
завдання	цього	рівня	—	прийняти	однозначне	рішення	щодо	кожного	
сервісу	(приймається	до	реалізації	чи	ні).

У	технологічному	рівні	(рівень	профільних	департаментів)	опи-
суються	прийняті	до	реалізації	 сервіси	з	детальним	викладенням	
механізмів	і	процедур,	структурованих	відповідно	до	українських	і	
міжнародних	нормативних	актів	та	рекомендацій	з	інформаційної	
безпеки.	Основне	завдання	цього	рівня	—	прийняти	однозначне	рі-
шення	стосовно	вибору	тих	чи	інших	механізмів	або	груп	механізмів,	
які	у	повному	обсязі	реалізують	специфікацію	сервісу.

Проект	основних	положень	політики	розробляється	управлінням	
безпеки	банку,	розглядається	координаційною	радою	банку	з	інформа-
ційної	безпеки	і	подається	його	головою	на	затвердження	правління	
банку.	За	наявності	особливої	думки	будь-якого	члена	ради	щодо	суті	
аспекту	ця	думка	та	її	обґрунтування	підлягають	розгляду	на	правлінні.

Проект	сервісів	безпеки	політики	розробляється	управлінням	без-
пеки	і	управлінням	автоматизації	банку,	розглядається	координацій-
ною	радою	і	подається	директором	управління	безпеки	на	затверд-
ження	голови	правління	—	генерального	директора	банку.

Проект	механізмів	безпеки	політики	розробляється	в	частині,	що	
стосується	управління	автоматизації	і	управління	безпеки	банку,	роз-
глядається	на	координаційній	раді	і	затверджується	її	головою	—	за-
ступником	генерального	директора	банку.

Програма реалізації політики безпеки
Програма реалізації політики безпеки формує	пріоритетні	на-

прями	захисних	робіт	щодо	ділянок	 і	 термінів,	 визначає	 способи	
реалізації	захисту	інформаційних	ресурсів	банку	на	конкретних	ді-
лянках,	перелік	технічних,	апаратно-програмних	та	організаційно-
режимних	заходів,	встановлює	розмір	витрат,	а	також	визначає	конк-
ретних	виконавців	і	відповідальних	за	виконання.

Призначення	програми	—	оптимальне	ув’язування	послідовності,	
обсягів	і	термінів	реалізації	намічених	заходів	з	необхідними	мінімі-
зованими	матеріально-фінансовими	витратами,	можливостями	і	по-
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требами	організаційних	та	технологічних	підрозділів	банку	і	залуче-
них	спеціалізованих	організацій	для	її	виконання.

Програма	структурується	за	рівнями	відповідно	до	структури	бан-
ку.	Наприклад,	центральний	рівень,	що	охоплює	банк	у	цілому,	рівень	
головної	контори	і	рівень	філій.

Програму	верхнього	рівня	очолює	особа,	відповідальна	за	інфор-
маційну	безпеку	банку	загалом.	Основні	цілі	цього	рівня:
	 керування	 ризиками	 (оцінювання,	 вибір	 ефективних	 засобів	

захисту);
	 координація	діяльності	в	галузі	інформаційної	безпеки,	попов-

нення	і	розподіл	ресурсів;
	 стратегічне	планування;
	 контроль	діяльності	в	галузі	інформаційної	безпеки.
Програма	верхнього	рівня розробляється	управлінням	безпеки,	

розглядається	на	координаційній	раді	та	затверджується	головою	
правління	банку.

Мета	програм	нижнього	рівня	—	забезпечити	надійний	і	економічний	
захист	конкретного	аспекту,	сервісу	або	групи	однорідних	сервісів,	виз-
начити	механізми	захисту,	установити	порядок	адміністрування	систем	
і	сервісів,	забезпечити	ресурсами	їхню	реалізацію,	встановити	контроль	
за	ефективним	функціонуванням.	Програми	нижнього	рівня	очолюють	
особи,	відповідальні	за	керування	структурними	рівнями	банку.

Програми	нижнього	рівня	розробляються	за	розділами	профіль-
ними	департаментами	банку,	узагальнюються	і	подаються	для	розгля-
ду	на	координаційній	раді	директором	управління	безпеки	та	затвер-
джуються	головою	координаційної	ради.

На	основі	програми	в	підрозділах	банку	розробляються	і	затверд-
жуються	скоординовані	річні	Плани	реалізації	заходів	інформаційної	
безпеки,	погоджені	з	управлінням	безпеки.	Дані	щодо	заходів	інфор-
маційної	безпеки	наведено	в	табл.	3.2.

Таблиця 3.2
Захисні заходи банків з інформаційної безпеки

Захід
Частота

використання, %
1 2

Створення	ізольованих	середовищ	обробки	банківської	 ін-
формації:	довідкової,	аналітичної,	експериментальної	та	для	
настроювання

85

Створення	виділених	середовищ	обробки	банківської	інфор-
мації:	баз	даних	клієнтів,	бухгалтерської	звітності,	електрон-
них	розрахунків

60
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Закінчення табл. 3.2

1 2

Шифрування	інформації	в	ЛОМ 55

Захист	від	вірусів 15

Захист	мейнфреймів 85

Захист	персональних	ЕОМ	 35

Захист	приміщень	від	електромагнітних	імпульсів 10

Захист	персональних	ЕОМ	від	електромагнітних	імпульсів 5

Захист	телефонних	ліній 10

Захист	електронної	пошти	 25

система КОлеКтивнОї БеЗПеКи

Зазвичай	побудова	комплексної	СЕБ	банку	здатна	вирішити	ба-
гато	питань	забезпечення	його	економічної	безпеки.	Однак	найефек-
тивнішою	є	система	колективної	безпеки.

Відома	концепція	єдиної	системи	попереджувального	моніторин-
гу	фінансового	становища	банків	(ЄС	ПМ	ФСБ),	основною	ідеєю	
якої	є	створення	єдиного	оцінного	механізму	фінансового	станови-
ща	комерційних	банків,	що	мають	до	цього	комплексу	колективний	
комунікаційний	доступ	через	загальнодоступні	комп’ютерні	мережі.	
Це	дасть	змогу	у	режимі	реального	часу	більш	об’єктивно	оціню-
вати	стан,	роль	і	місце	кожного	комерційного	банку	в	банківській	
системі,	внесе	в	процес	міжбанківських	відносин	елемент	саморегу-
лювання,	більшої	відкритості,	щирого	партнерства,	захищатиме	бан-
ківське	середовище	від	несумлінних	підприємців,	стане	своєрідним	
механізмом	колективного	захисту	економічних	інтересів	комерцій-
них	банків.

За	наявності	такої	системи	під	час	укладання	договорів	було	б	
доречним	робити	приблизно	такий	запис:	“Сторони	не	заперечують	
проти	моніторингу	фінансової	здатності	один	одного	шляхом	збиран-
ня	та	аналізу	інформації	з	ЄС	ПМ	ФСБ”.

В	ЄС	ПМ	ФСБ	доцільно	було	б	включити	таку	інформацію	про	
банки:
	 результати	аналізу	балансу;
	 інформацію	НБУ,	податкових	та	інших	контролюючих	органів	

про	допущені	фінансові	порушення,	неправомірні	дії	тощо;
	 дані	про	неповернені	борги,	їх	продажі	і	переуступки;
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	 інформацію	 про	 організаційну	 структуру	 банку	 і	 його	 кад-
ри	(особливо	про	управлінський	персонал),	у	тому	числі	про	
плинність	кадрів	та	її	причини;

	 відомості	про	засновників,	пайовиків,	акціонерів	та	ін.;
	 динаміку	рейтингу;
	 інформацію	про	рекламну	діяльність;
	 інформацію,	що	характеризує	дебіторів	і	кредиторів;
	 відомості	з	кредитних	історій	клієнтів	банку;
	 інформацію	про	наявні	коррахунки	та	розміщені	на	них	кошти;
	 відомості	про	наявну	нерухомість	та	інші	матеріальні	цінності;
	 дані	про	сплату	податків	та	різних	внесків.
При	цьому	аналіз	за	кожним	пунктом	може	бути	оформлений	як	

локальне	інформаційно-аналітичне	завдання	(ЛІАЗ).	На	основі	його	
даних	надалі	можна	вже	робити	загальні	висновки	про	партнера	та	
будувати	план	організаційно-правових	дій	стосовно	нього.

Легко	спрогнозувати,	що	на	нинішньому	етапі	розвитку	підприєм-
ництва,	крім	попереджувального	моніторингу,	необхідно	займатися	
ліквідацією	негативних	наслідків	діяльності	несумлінних	комерцій-
них	структур.	Це	вказує	на	те,	що	назріла	необхідність	не	обмежува-
тися	створенням	ЄС	ПМ	ФСБ,	а	додатково	організовувати	широко-
масштабну	роботу	із	забезпечення	економічної	безпеки	банківської	
системи	України	—	своєрідний	глобальний	моніторинг	усіх	кредит-
них	організацій	з	метою	забезпечення	повного	і	безперервного	їх	кон-
тролю,	а	також	супроводу	протягом	усього	періоду	функціонування	
від	виникнення	до	ліквідації.

виснОвКи

Практичний	досвід	розробки	і	реалізації	концепції	інформацій-
ної	безпеки	підтверджує	стару	істину	про	те,	що	вона	потрібна	тіль-
ки	двом	особам	—	президенту	банку	і	директору	управління	безпеки.	
Першому,	бо	він	несе	відповідальність	перед	законом,	загальними	
зборами	акціонерів	і	радою	директорів,	а	другому	—	через	його	поса-
дові	обов’язки.

Фахівець	безпеки,	що	прийшов	до	банку,	починає,	як	правило,	з	
розробки	класичної	концепції,	політики,	програми	забезпечення	інфор-
маційної	безпеки.	У	кращому	разі	цю	продукцію	банк,	не	зрозумівши,	
про	всяк	випадок	затвердить	і	навіть	виділить	якісь	кошти.	Однак	не-
забаром	виявляється,	що	практична	реалізація	відбувається	складно.	
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Фінансисти	швидко	втрачають	бажання	давати	гроші.	Фахівці	інфор-
маційних	систем	починають	вставляти	палиці	в	колеса	і	переконувати	
усіх,	що	захисні	ідеї	розорять	банк.	Усе	поступово	повертається	на	кола	
свої	—	прикривається	лише	те	місце,	яке	вважається	найслабшим.

Причина	проста:	законодавча	база	слабка	і	не	діє.	Інформаційна	
безпека	в	Україні	поки	не	стала	економічним	інструментом	прибутку.	
Однак	зміни	на	краще	все	ж	таки	відбуваються.	Настають	часи	інте-
лектуальної	та	технологічної	конкуренції.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Що	є	основними	об’єктами	і	суб’єктами	безпеки	підприємництва?
	 2.	 Для	чого	у	банку	створюється	система	економічної	безпеки?
	 3.	 Які	контури	системи	економічної	безпеки	банку	ви	знаєте?
	 4.	 У	чому	полягає	політика	безпеки	конкретного	банку?
	 5.	 Для	чого	у	банку	створюють	координаційну	раду	банку	з	інфор-

маційної	безпеки,	які	її	функції?
	 6.	 На	якому	рівні	системи	безпеки	банку	вирішують	концептуальні	

питання	інформаційної	безпеки?
	 7.	 На	якому	рівні	системи	безпеки	банку	надається	опис	нормованих	

систематизованих	комплексів	організаційно-технічних,	апаратно-
програмних	рішень,	що	реалізують	кожен	сервіс	безпеки?

	 8.	 Який	склад	інформаційної	інфраструктури	банку?
	 9.	 З	чого	складаються	інформаційні	ресурси	банку?
10.	Яка	структура	каналів	розповсюдження	банківської	інформації?
11.	До	якого	типу	обміну	даними	належать	електронні	платежі?
12.	Які	технічні	засоби	обробки	банківської	інформації	ви	знаєте?
13.	Що	 розуміють	 під	 безпекою	 інформаційної	 інфраструктури	

банку?
14.	Які	основні	складові	інформаційної	безпеки	банку	відповідно	до	

критеріїв	оцінки	безпеки	інформаційних	технологій	європейських	
країн?

15.	Що	розуміють	під	 зберіганням	у	 інформаційній	 інфраструктурі	
банку?

16.	Що	 розуміють	 під	 конфіденційністю	 в	 інформаційній	 інфра-
структурі	банку?

17.	Що	розуміють	під	безвідмовністю	в	інформаційній	інфраструктурі	
банку?

18.	Який	 склад	 системи	 безпеки	 інформаційної	 інфраструктури	
банку?



19.	Що	 розуміють	 під	 аспектом	 безпеки	 у	 системі	 інформаційної	
безпеки	банку?

20.	Що	розуміють	під	керуванням	безпекою	у	системі	інформаційної	
безпеки	банку?

21.	Що	 розуміють	 під	 сервісом	 безпеки	 у	 системі	 інформаційної	
безпеки	банку?

22.	Що	 розуміють	 під	 функцією	 безпеки	 у	 системі	 інформаційної	
безпеки	банку?

23.	Що	розуміють	під	механізмом	безпеки	у	 системі	 інформаційної	
безпеки	банку?

24.	Що	розуміють	під	процедурою	безпеки	у	системі	інформаційної	
безпеки	банку?

25.	У	 чому	 полягають	 основні	 цілі	 програми	 безпеки	 банку	 на	
верхньому	рівні?

26.	У	 чому	 полягають	 основні	 цілі	 програми	 безпеки	 банку	 на	
нижньому	рівні?

27.	Який	 склад	 інформації	 має	 бути	 у	 системі	 попереджувального	
моніторингу	фінансового	становища	банків?
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Розділ 4

ПОБуДОва ІнфОрмацІйнОї системи 
БанКу З мОЖливІстЮ евОлЮцІї

План розділу

Процес розробки ІБС
Побудова адаптивної системи
Обмін інформацією

Резюме
Розділ	присвячено	вивченню	методів	побудови	 інформаційної	

системи	банку	з	можливістю	еволюції.

встуП
Технології	обробки	даних	інтенсивно	розвиваються	та	вдоскона-

люються,	з’являються	нові	банківські	продукти	і	послуги,	у	тому	чис-
лі	такі,	що	передбачають	керування	ризиками	чи	посередництвом	на	
ринку.	Зростає	складність	інструментів	керування	ризиками	—	нині	
балансові	ризики	дедалі	частіше	є	менш	значними	у	кількісному	відно-
шенні,	ніж	позабалансові.	Створення	сучасних	інформаційних	систем,	
які	відповідають	потребам	бізнесу,	є	складним	завданням,	вирішення	
якого	потребує	застосування	спеціальних	методик	та	інструментів.

У	ході	становлення	і	розвитку	засобів	розробки	інформаційної	
банківської	системи	(ІБС)	з’явилося	розуміння	необхідності	засто-
совувати	формалізовані	методи	проектування	вже	на	початкових	
стадіях	цього	процесу.	Істотною	ознакою	корпоративних	інформацій-
них	систем	є	їх	складність,	при	цьому	в	умовах	обмежених	ресурсів	
необхідно	дотримуватися	балансу	між	якістю	розроблюваної	системи	
і	ресурсами,	затраченими	на	розробку.

ПрОцес рОЗрОБКи ІБс

Формалізація процесу розробки ІБС
Проектування	 ІБС	 починалось	 в	 основному	 на	 інтуїтивному	

рівні	із	застосуванням	неформалізованих	методів.	Поява	в	70–80-х	
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роках	XX	ст.	структурної	методології,	що	надала	в	розпорядження	
значно	більш	суворо	формалізовані	методи	опису	ІБС	і	прийнятих	
технологічних	рішень,	сприяло	появі	засобів	автоматизації	розробки	
інформаційних	систем	(ІС)	—	CASE-засобів.

Розробки	інтегрованих	інструментальних	систем,	що	базуються	на	
концепціях	життєвого	циклу	керування	якістю	програмної	продукції,	
привели	 до	 створення	 ряду	 концептуально	 цілісних	 технологій,	
оснащених	високорівневими	засобами	проектування	та	реалізації	
програмних	продуктів.	Більшість	існуючих	CASE-засобів	ґрунтуються	
на	методологіях	структурованого	чи	об’єктно-орієнтованого	аналізу	і	
проектування.	Їх	кількість,	безумовно,	свідчить	про	перспективність	
підходу,	 однак	 розмаїття	 підходів	 ускладнює	 обмін	 інформацією	
та	використання	побудованих	моделей.	До	того	ж	вибраний	підхід	
та	використовувана	в	його	рамках	система	позначень	накладають	
певні	обмеження	на	методику	моделювання,	а	в	результаті	—	 і	на	
одержуваний	результат.

Принципова	 особливість	 класичного	 структурованого	 підходу	
полягає	 в	 такому:	 моделювання	 бізнес-процесів	 та	 моделювання	
даних	здійснюється	відносно	незалежно	одне	від	одного,	і	тільки	потім	
координується,	причому	проектування	ІС	ведеться	від	процесів	до	даних.	
Об’єктно-орієнтований	підхід	декларує	спільне	моделювання	даних	і	
процесів	та	використовує	об’єктну	декомпозицію.	При	цьому	статична	
структура	системи	описується	в	термінах	об’єктів	і	зв’язків	між	ними,	а	
поведінка	системи	—	в	термінах	обміну	повідомленнями	між	об’єктами.

Методи	 структурованого	 проектування	 допомагають	 спростити	
процес	 розробки	 складних	 систем	 за	 допомогою	 використання	
алгоритмів	як	готових	будівельних	блоків.	Аналогічно,	методи	об’єктно-
орієнтованого	проектування	дають	змогу	розробникам	застосовувати	
потужні	засоби	об’єктного	та	об’єктно-орієнтованого	програмування,	
де	блоками	є	класи	та	об’єкти.	Центральним	в	об’єктно-орієнтованій	
методології	є	поняття	“об’єкт”,	визначене	як	“відчутна	сутність,	що	чітко	
виявляє	свою	поведінку”.	Основним	у	понятті	об’єкта	є	об’єднання	ідей	
абстракції	даних	і	алгоритмів.

Запропонована	П.	Ченом	у	1976	р.	модель	“сутність	—	зв’язок”	(en
tityrelationship —	ER)	вплинула	на	об’єктний	підхід	у	теорії	побудови	
баз	даних.	У	ній	моделювання	відбувається	в	термінах	сутностей,	їх	
атрибутів	і	зв’язків	між	ними.

Таким	чином,	об’єктно-орієнтований	аналіз	—	це	методологія,	
де	вимоги	до	системи	сприймаються	з	точки	зору	класів	і	об’єктів,	
виявлених	у	предметній	галузі.
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Основною	категорією	об’єктно-орієнтованої	 системи	 є	 клас.	Це	
поняття	поєднує	в	собі	на	елементарному	рівні	дані	та	операції	над	ними.	
Отже,	об’єктно-орієнтована	система	є	більш	стабільною	конструкцією	
порівняно	з	конструкціями,	де	первинним	є	процес,	а	дані	є	вторинними.	
Це	створює	можливість	еволюційного	розвитку	ІБС	навіть	у	разі	значної	
зміни	вихідних	вимог	до	системи.

Незважаючи	 на	 величезне	 розмаїття	 технологій,	 засобів	 авто-
матизованого	 проектування	 і	 розробки,	 процес	 розробки	 автома-
тизованих	 інформаційних	систем	 і	 структур	баз	даних	не	 є	цілком	
формалізованим.

Процесний підхід до моделювання діяльності банку
Під	час	побудови	моделі	інформаційної	системи	необхідно	визна-

читися	із	засобами	моделювання.	Моделі	можуть	відображати	різні	
точки	зору	на	предмет	моделювання,	мати	різний	ступінь	формалі-
зації	та	неоднаковий	ступінь	відображення	виділених	властивостей	і	
зв’язків	об’єкта	моделювання.

Переважно	неформалізовані	“якісні”	моделі,	як	правило,	просто	
встановлюють	факт	залежності	одних	властивостей	і	зв’язків	від	ін-
ших.	Переважно	формалізовані	моделі,	що	покликані	виявити	кіль-
кісну	міру	залежності	властивостей	і	зв’язків	між	змінними	моделі,	
зазвичай	виражені	в	математичній	формі.

Організаційна	структура	модельної	системи	може	бути	орієн-
тована	 на	функціональну	 або	 процесну	 організацію	 діяльності.	
Кожний	варіант	має	свої	переваги	і	недоліки.	Якщо	організаційна	
структура	орієнтована	на	функції,	то	знижується	ефективність	здій-
снення	бізнес-процесів	за	рахунок	необхідності	координації	функ-
цій	для	виконання	процесу.	Якщо	організаційні	одиниці	згруповані	
за	процесами,	то	ефективність	процесів	домінує	на	шкоду	ефектив-
ності	ресурсів.

Використання	новітніх	інформаційних	технологій	само	по	собі	не	
гарантує	підвищення	ефективності	бізнес-процесу.	Вирізняють	три	
напрями	підвищення	ефективності	бізнес-процесу	за	допомогою	ін-
формаційних	технологій:
	 поліпшення	часових	характеристик	процесу	без	модифікації	їх	

змісту;
	 реорганізація	процесу	у	результаті	використання	нових	мож-

ливостей	інформаційних	технологій;
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	 контроль	 кожного	 конкретного	 екземпляра	 бізнес-процесу,	
вимір	 параметрів	 його	 функціонування	 з	 метою	 виявлення	
“вузьких	місць”.

Під	час	оцінки	ефективності	інформаційного	забезпечення	бізнес-
процесу	можуть	використовуватися	різні	критерії:
	 відповідність	прийнятому	стандарту	інформаційного	забезпе-

чення	бізнес-процесу	(еталонному	процесу);
	 відповідність	цілям	учасників;
	 вартість	 реалізації	 екземпляра	 бізнес-процесу	 з	 урахуванням	

вартості	витрат	на	інформаційні	технології;
	 час	процесу	як	непряма	характеристика	його	вартості.
Під	час	формування	загальної	моделі	діяльності	комерційного	

банку	одним	з	найперспективніших	підходів	є	формалізований	опис	
банківського	продукту	як	сукупності	потрібних	клієнтам	зовнішніх	
виходів	бізнес-процесів,	що	його	реалізують.	Кожний	бізнес-процес	
характеризується:
	 довжиною	в	часі	(чи	кінцевим	числом	моментів	часу	у	разі	дис-

кретного	процесу);
	 переліком	 вхідних	 змінних	 (переліком	 початкових	 станів	

процесу);
	 переліком	вихідних	змінних	(переліком	кінцевих	станів	про-

цесу).	Перелік	кінцевих	станів	процесу	—	це	сукупність	гото-
вих	продуктів	або	наданих	послуг,	необхідних	споживачу	(під	
споживачем	розуміється	клієнт	чи	інший	бізнес-процес);

	 переліком	 проміжних	 станів	 процесу.	 Процес	 переходить	 у	
проміжний	стан	після	завершення	чергової	елементарної	його	
функції	(операції);

	 внутрішньою	 структурою	 сукупності	 елементів	 бізнес-сис-
теми,	які	реалізують	цей	процес	(організаційною	структурою	
процесу);

	 переліком	керуючих	впливів.	Кожний	керуючий	вплив	виби-
рається	 особою,	 яка	 приймає	 рішення	 про	 спосіб	 виконання	
елементарної	бізнес-функції;

	 переліком	операторів	переходу,	що	послідовно	переводять	про-
цес	із	точки,	що	належить	множині	початкових	станів,	у	точку	з	
множини	кінцевих	станів.

При	дослідженні	структури	бізнес-процесу,	як	правило,	виникає	
питання	про	ефективність	його	функціонування.	У	цьому	разі	якість	
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процесу	оцінюється	на	основі	цільової	функції	(критерію	ефектив-
ності)	бізнес-процесу	(рис.	4.1).

Рис. 4.1. Схема формування агрегованої оцінки

Банківський	продукт	є	множиною	допустимих	зовнішніх	виходів	
бізнес-процесу,	реалізованих	у	період	здійснення	бізнес-процесу	для	
певної	категорії	клієнтів	чи	підрозділів	банку.	Поняття	банківського	
продукту	дає	змогу	організувати	в	логічно	пов’язані	технологічні	лан-
цюжки	дії	працівників	банку	і	є	одним	з	найважливіших	понять	під	
час	побудови	сучасної	ІБС.

Таким	чином,	процесний	підхід	дає	можливість	розглянути	діяль-
ність	компанії	в	динаміці	та	описати	сукупність	послуг	(так	званий	
продуктовий	ряд)	комерційного	банку.

ПОБуДОва аДаПтивнОї системи

Як побудована адаптивна система?
Усі	інформаційні	системи	змінюються	протягом	свого	життєвого	

циклу,	причому	витрати	на	їх	модифікацію	в	ряді	випадків	можуть	
перевищувати	вартість	витрат	на	етапі	їх	придбання	і	впровадження.	
Під	час	впровадження	та	експлуатації	інформаційної	системи,	як	пра-
вило,	виникають	завдання	з	її	адаптації:
	 зміна	складу	і	структури	бізнес-процесів,	що	підлягають	авто-

матизації;
	 зміна	вимог	до	інтерфейсу	та	ергономіки	системи;
	 зміна	обсягів	операцій	бізнес-процесу,	що	автоматизується.

Формування	системи	критеріїв	оцінки	
об’єкта	(побудова	“дерева	цілей”)

Кількісна	оцінка	варіанта	за	кож-
ним	з	критеріїв	“дерева	цілей”

Визначення	коефіцієнтів	ваги	
(важливості)	критеріїв

Формування	агрегованої	оцінки	
об’єкта
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Існує	два	стандартні	підходи	до	забезпечення	адаптивності	інфор-
маційної	системи:
	 надлишкове	функціональне	наповнення	системи	з	наступним	

обмеженням	прав	користувача	та	вибором	варіантів	настрою-
вання	за	допомогою	засобів	адміністрування	системи;

	 включення	 до	 системи	 інструментальних	 засобів	 у	 вигляді	
спеціалізованої	програмної	 оболонки,	 тобто	фактично	 засобу	
розробки	вищого	рівня	відносно	 того,	 яким	було	розроблено	
саму	систему.

Розглядаючи	завдання	адаптивного	розвитку	інформаційної	сис-
теми	фінансової	установи,	необхідно	враховувати,	що	автоматизація	
облікових	завдань	не	вирішує	завдання	в	цілому.	Технологічний	про-
цес	у	банку	багато	в	чому	зводиться	до	обробки	інформації.	На	су-
часному	етапі	в	базовій	моделі	інформаційної	системи	банку	можна	
виокремити	три	рівні	інформації:
	 інформація	для	підтримки	управлінських	рішень	стратегічно-

го	характеру;
	 інформація	для	обслуговування	клієнтів	 і	вирішення	завдань	

внутрішнього	керування;
	 обліково-операційна	інформація	про	конкретні	операції	банку.
З	позицій	взаємодії	двох	організацій	—	розробника	і	користувача,	мо-

дель	адаптивної	реструктуризації	інформаційної	системи	в	узагальнено-
му	вигляді	можна	подати	за	допомогою	схеми,	наведеної	на	рис.	4.2.

Завдання	адаптації	дають	змогу	вирішувати	такі	технологічні	блоки:
	 зміна	складу	інформації	і	структури	інформаційної	бази;
	 зміна	складу	робочих	місць	і	функціонального	наповнення	ро-

бочого	місця	користувача;
	 зміна	інтерфейсів	введення	і	коригування	інформації;
	 зміна	фільтрів	і	запитів	на	одержання	інформації;
	 зміна	інтерфейсів	перегляду	та	виведення	інформації,	генера-

ція	довільних	звітів;
	 генератор	операцій	над	бізнес-об’єктами;
	 зміна	алгоритмів	обробки	інформації;
	 зміна	логіки	виконання	бізнес-процесів.
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Рис. 4.2.	Схема адаптивної реструктуризації інформаційної системи 
при взаємодії організацій розробника і користувача

Зазвичай	зазначені	засоби	настроювання	є	тільки	інструментами,	
для	ефективного	використання	яких	необхідна	наявність	методи-
ки	адаптації	інформаційної	системи.	У	такій	методиці	основними	є	
структура	і	зміна	характеристик	трьох	компонентів	бізнес-процесу:	
інтерфейсу,	бізнес-логіки	і	даних.

Загальна схема методики адаптації
Стисло	методика	еволюційної	перебудови	інформаційної	системи	

є	такою:
	 створення	 і	 постійна	 актуалізація	формалізованої	моделі	 по-

дання	бізнес-процесів;
	 характеристика	банківських	продуктів	на	основі	моделі;
	 концептуальний	опис	бізнес-процесів	для	певних	банківських	

продуктів	на	основі	вибраної	формальної	моделі;
	 виявлення	ступеня	відповідності	пропонованої	структури	про-

грамному	продукту;
	 вибір	інструментарію,	що	забезпечує	адаптивність;
	 опис	 банківських	 продуктів	 засобами	 вибраного	 інструмен-

тарію;
	 визначення	напрямів	подальшого	адаптивного	розвитку	сис-

теми:

Базовий	шар
(механізм	ядра	системи)

Шар	прикладних	рішень	
розробника	нижнього	рівня

Шар	прикладних	рішень	
користувача	нижнього	рівня

Настроювання	системи

Шар	прикладних	рішень	
розробника	верхнього	рівня

Шар	прикладних	рішень	
користувача	верхнього	рівня

Аналіз змін
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-	 розробка	процедур	компонентної	зміни	корпоративної	БД;
-	 розробка	методики	і	процедур	зміни	настроювання	технологій;
-	 розробка	методики	модифікації	інтерфейсу.

Отже,	необхідні	засоби,	що	дають	змогу	розробляти	операції	у	тер-
мінах	структур	даних	і	функцій,	наближених	до	предметної	області.	
На	стадії	реалізації	потрібно	визначити	базові	поняття	чи	базові	
об’єкти.	Фактично,	можливість	повноцінного	опису	та	адаптив-
ного	розвитку	продуктового	ряду	залежить	від	прийнятого	в	сис-
темі	набору	базових	об’єктів,	операцій	над	ними	і	можливостей	їх	
розширення.	На	рис.	4.3	наведено	схему	настроювання	нетипового	
бізнес-процесу.

Рис. 4.3. Схема настроювання нетипового бізнес-процесу

Структура даних
Особливу	увагу	слід	приділяти	аналізу	і	проектуванню	структури	

даних,	необхідних	для	виконання	тих	чи	інших	функцій.	Елементи	
даних	є	значно	стабільнішою	частиною	системи	порівняно	з	реалізо-
ваними	в	ній	функціями.	Однакову	схему	даних	можна	використо-
вувати	під	час	реалізації	різних	наборів	функціональних	можливос-
тей.	Створення	правильної	схеми	даних	потребує	складного	аналізу	
класів	одиниць	даних	і	відносин	між	ними,	тому	проблеми	підтримки	
її	в	актуальному	стані	під	час	зміни	складу	та	структури	даних	(рес-
труктуризації	даних)	у	зв’язку	зі	зміненою	методологією	функціону-

Інструментальні	
засоби

Засоби	
параметричного	
настроювання

Засоби 
настроювання та 

перебудови

Типовий бізнес-процес

Інтерфейс

Бізнес-логіка

Схема	даних

Нетиповий бізнес-процес

Інтерфейс

Бізнес-логіка

Схема	даних
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вання	інформаційного	об’єкта	є	найважливішими	аспектами	функ-
ціонування	автоматизованої	інформаційної	системи.

Реструктуризація даних	—	це	зміна	структури	даних	на	рівні	
логічної	або	фізичної	моделі	даних.

Як	 відомо,	СКБД	підтримують	функцію	ведення	 словника	 да-
них.	Словник	містить	“дані	про	дані”	або	метадані,	тобто	визначення	
об’єктів	інформаційної	системи	і	правил	їх	обробки	із	забезпеченням	
цілісності	даних.	У	словнику	даних	розробник	може	зберігати	інфор-
мацію	про	рішення,	прийняті	в	процесі	моделювання	бази	даних.	В	ос-
танні	роки	термін	“словник”	часто	заміняють	близьким	за	значенням	
терміном	“депозитарій”	або	“розширена	метасхема”.	Її	основними	ха-
рактеристиками	є	такі:
	 об’єктно-орієнтований	підхід	до	реалізації;
	 ієрархічно	організований	словник	класів	об’єктів;
	 можливість	визначати	нові	класи	об’єктів,	що	мають	уніфіко-

вану	структуру,	без	зміни	фізичної	структури	бази	даних;
	 можливість	визначати	нові	реквізити	наявних	класів	об’єктів;
	 визначення	 правил	 введення	 і	 зміни	 класів	 об’єктів	 та	 їх	

реквізитів	 (область	 визначення,	 можливість	 індексування,	
обов’язковість,	спадкування	та	ін.);

	 реалізація	стандартних	і	нестандартних	методів	уведення,	пе-
регляду,	вибору,	перевірки	визначених	(у	тому	числі	знову	ви-
значених)	класів	об’єктів	і	реквізитів;

	 реалізація	механізмів	експорту	та	імпорту	об’єктів;
	 реалізація	механізмів	 експорту	 та	 імпорту	 опису	 розширеної	

метасхеми.
При	цьому	ядро	схеми	бази	даних	системи	—	класи	об’єктів,	рекві-

зити	і	зв’язки	між	ними,	що	мають	чітко	формалізовану	семантику	і	
до	яких	найчастіше	звертаються,	—	реалізується	в	рамках	звичайної	
реляційної	моделі,	а	частина	класів	і	реквізитів	—	у	рамках	розшире-
ної	метамоделі.	Це	дає	можливість	визначати	нові	класи	об’єктів,	їх	
реквізити	та	зв’язки	без	необхідності	зміни	фізичної	моделі	даних.

Логічна	модель	фрагмента	схеми	даних,	що	реалізує	розширену	
метасхему,	наведена	на	рис.	4.4.

Для	реалізації	розширеної	метасхеми	необхідні:
	 словник	класів;
	 методи	класів;
	 словник	реквізитів	класів;
	 класифікатор	значень	реквізитів.
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Рис. 4.4. Реалізація розширення схеми даних

Клас об’єктів	—	це	сукупність	об’єктів,	що	мають	близькі	характе-
ристики	та	однаковий	набір	реквізитів	і	методів.	Кожний	клас	об’єкта	
(клієнт,	рахунок,	документ,	договір	тощо)	описується	в	інформацій-
ній	моделі	та	може	мати	ієрархічну	структуру.

Як побудувати бізнес-логіку?
Розглянемо	окремі	складові	процесу	настроювання	шару	бізнес-

логіки.
Маршрутизація	фінансового	документообігу	здійснюється	за	

допомогою	механізму	статусів	документів.	Поняття	“статус”	фік-
сує	початковий,	кінцевий	(остаточний)	або	проміжний	стан	доку-
мента	в	інформаційній	системі.	Набір	статусів,	через	які	повинен	
пройти	кожний	документ,	залежить	від	типу	і	значення	реквізитів	
документа,	а	також	від	прийнятої	в	конкретному	банку	технології	
його	обробки.

Якщо	під	документом	розуміти	розрахунково-грошовий	доку-
мент,	то	поняття	статусу	документа	природним	чином	поширюється	
на	зв’язані	з	ним	проводки.	Вони	повинні	мати	такий	самий	статус,	
що	і	документ,	який	їх	породив.	Тому	за	фактом	появи	в	системі	до-
кумента	формуються	планові	проводки,	що	перетворюються	на	бух-
галтерські	проводки	під	час	набуття	документом	певного	статусу.

Таким	чином,	необхідно:
	 визначити	порядок	відображення	змісту	документа	за	рахун-

ками	бухгалтерського	обліку;
	 визначити	операції	обробки	і	маршрутизації	документа;
	 визначити	права	доступу	і	допустимі	операції	користувача	сис-

теми	в	процесі	обробки	документа.
У	процесі	настроювання	бізнес-логіки	важливе	значення	належить	

настроюванню	бізнес-операцій.	Фіксація	виконання	бізнес-операції	

Класифікатор

Словник	реквізитів	класів

Значення	реквізитів

Словник	класів

Методи	класів
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в	системі	здійснюється	за	допомогою	стандартної	трансакції.	Кож-
ний	тип	стандартної	трансакції	будується	за	описом	у	відповідному	
шаблоні.	Конкретне	настроювання	виконують	за	типом	операції	(ін-
дивідуальна	чи	групова),	видом	трансакції	(визначається	процедурою	
обробки)	і	двома	видами	атрибутів	настроювання	—	основними	і	до-
датковими.	Функціональну	ієрархію	процесу	настроювання	наведено	
на	рис.	4.5.

Рис. 4.5. Структурна схема настроювань бізнес-операції

Під	час	виконання	бізнес-операції	задіяні	процедури,	що	забезпе-
чують:
	 інтерфейс	введення	інформації	до	системи;
	 обробку	введеної	інформації;
	 формування	 набору	 документів,	 планових	 і	 бухгалтерських	

проводок,	що	описують	операцію;
	 логічний	зв’язок	наборів	документів	і	проводок,	породжених	у	

рамках	однієї	трансакції;
	 інтерфейс	виведення	інформації	на	задані	пристрої.
Найпростішим	прикладом	індивідуальної	трансакції	є	виконан-

ня	клієнтського	переказу,	за	який	банк	стягує	комісію.	У	цьому	разі	
автоматично	розраховується	сума	комісії,	у	базі	даних	формуються	
платіжне	доручення	і	меморіальний	ордер,	а	також	усі	проводки,	що	
відображають	цю	операцію.	Прикладом	групової	трансакції	є	транс-
акція	переоцінки	валютних	рахунків.

Індивідуальна	
операція

Групова	
операція

Основні	типи	настроювання

Додаткові	типи	настроювання

Бізнес-операції
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ОБмІн ІнфОрмацІєЮ

Організація інтерфейсу
Інтерфейс ІБС	—	це	сукупність	способів	передачі	інформації	в	

ІБС,	з	ІБС	або	між	її	компонентами	на	основі	уніфікованих	специфі-
кацій	і	сценаріїв.

Зазвичай	вирізняють	вхідний	інтерфейс	(інтерфейс	введення	ін-
формації)	та	вихідний	інтерфейс	(інтерфейс	виведення	інформації).

Можна	виокремити	три	способи	організації	вхідного	інтерфейсу:
	 ручне	введення	інформації;
	 автоматизоване	введення	з	 генерацією	частини	 інформації	 за	

типовими	схемами	настроювань;
	 автоматичне	введення	інформації	на	основі	електронних	доку-

ментів.
За	допомогою	вихідного	інтерфейсу	формуються	електронні	до-

кументи	та	звіти.	Звіт	також	може	бути	електронним	документом,	
але	за	способами	і	цілями	формування	звіт	зручніше	розглядати	як	
окрему	сутність.

Формати електронного обміну даними
Одним	із	найактуальніших	завдань	у	сфері	створення	і	розвитку	

банківських	інформаційних	систем	є	розробка	єдиних	форматів	обмі-
ну	електронними	даними	(ОЕД).

Нині	 у	 банківських	 системах	 найвідомішими	 є	 такі	 формати	
ОЕД:
	 фіксований,	що	припускає	розташування	реквізитів	(полів)	у	

визначених	позиціях	та	із	заданою	довжиною;
	 DBF-файл,	що	містить	необхідний	стандартний	заголовок	і	за-

писи	з	вмістом	описаних	у	заголовку	полів;
	 S.W.I.F.T.-орієнтований;
	 на	основі	стандарту	UN/EDIFACT;
	 на	основі	XML.
Останній	формат	можна	розглядати	як	найперспективніший	інс-

трумент	для	створення	міжкорпоративного	стандарту	подання	мета-
даних.	Корпоративні	системи	з	появою	XML	набувають	нового	рівня	
гнучкості.

Переваги	і	недоліки	найпоширеніших	форматів	обміну	електрон-
ними	документами	наведено	в	табл.	4.1.
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Таблиця 4.1

Формати обміну електронними документами

Тип формату
Коротка 

характеристика
Переваги Недоліки

1 2 3 4

Фіксований	
текстовий

Текстовий	файл,	послідов-
не	 розташування	 рекві-
зитів,	 фіксована	 макси-
мальна	довжина	реквізиту

Простота	 опису	
структури	даних

Необхідність	 вибір-
ки	даних	 з	фіксова-
них	 позицій,	 зміна	
довжини	 реквізитів	
потребує	зміни	про-
грам,	витрати	на	об-
мін	 незаповненими	
полями

DBF-файл Містить	стандартний	заго-
ловок,	що	описує	загальні	
характеристики	 файлу	 і	
його	полів,	та	записи	з	да-
ними

Пошир ен і с т ь	
DBF-формату	
і	 засобів	 його	
обробки,	 при-
сутність	 опису	
структури

Опис	 структури	 у	
вигляді	фіксованого	
набору	 полів,	 необ-
хідність	пересилання	
структури	у	вигляді	
заголовка,	 витрати	
на	обмін	незаповне-
ними	 полями,	 ви-
користовує	 засоби	
СКБД	для	повноцін-
ної	обробки

S.W.I.F.T.-	
орієнтований

Базується	на	використанні	
заздалегідь	 визначеного	
набору	повідомлень.	Кож-
ному	 виду	 фінансового	
документа	відповідає	свій	
тип	повідомлення	—	 тек-
стовий	 файл,	 сформова-
ний	відповідно	до	певних	
правил	синтаксису.	Число	
рядків	не	менше	кількості	
полів,	 дозволене	 вико-
ристання	субполів

Один	із	пошире-
них	 міжнарод-
них	 стандартів.	
Не	 передається	
інформація	 про	
структуру	 пові-
домлення,	мож-
лива	 передача	
неструктурова-
них	даних

Обмежено	 наб ір	
повідомлень.	 Від-
сутній	 загальновиз-
наний	 стандарт	 для	
розрахунків	 у	 грив-
нях,	SWIFT UAH4	та	
SWIFT UAH-5	є	тіль-
ки	рекомендаціями

На	основі	
стандарту	
UN/EDIFACT

Повідомлення	 є	 тексто-
вим	файлом	і	складається	
із	 заздалегідь	 визначеної	
сукупності	сегментів,	роз-
ташованих	 у	 певній	 пос-
лідовності.	 Число	 рядків	
файлу	дорівнює	числу	сег-
ментів.	Елементи	даних

П о ш и р е н и й	
м іжнародний	
стандарт 	 для	
електронного	
документообігу,	
широка	 сфера	
застосування

Висока	 складність,	
неповна	 відповід-
ність	 особливостям	
українського	 доку-
ментообігу
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Закінчення табл. 4.1

1 2 3 4

усередині	сегмента	розта-
шовуються	 відповідно	до	
опису	сегмента

На	основі	XML Опис	 змісту	 документа	
на	 основі	 розмітки,	 що	
задається	 користувачем,	
може	сприйматися	без	до-
даткового	опису

Основа	—	потуж-
на	 розширюва-
на	 комп’ютерна	
мова,	 створена	
для	стандартного	
подання	 доку-
ментів	на	основі	
засобів	розмітки.	
Можливість	опи-
су	класів	об’єктів	
і	 об’єктів	 даних	
складної	 струк-
тури.	 Дає	 змогу	
описати	 внут-
рішню	ієрархічну	
структуру	 доку-
мента,	 допусти-
мий	набір	тегів	і	
їх	атрибути

Відсутність	 загаль-
новизнаних	стандар-
тів,	орієнтованих	на	
обробку	 фінансової	
інформації	—	відсут-
ні	стандартні	бібліо-
теки	DTD (Document 
Type Definitions)

На	основі	порівняльного	аналізу	найпоширеніших	форматів	об-
міну	електронними	документами	(див.	табл.	4.1)	можна	зробити	такі	
висновки:
	 поширеність	S.W.I.F.T.-формату,	в	тому	числі	модифікацій	для	

розрахунків	у	гривнях,	потребує	його	наявності	в	ІБС;
	 з	метою	забезпечення	універсального	інтерфейсу	в	ІБС	потріб-

но	 забезпечити	можливість	 організації	 інтерфейсу	 із	 зовніш-
німи	 системами	 з	 використанням	усіх	перелічених	форматів,	
крім,	можливо,	UN/EDIFACT;

	 очевидна	перспектива	використання	XML-формату	як	основ-
ного.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Які	методології	використовують	існуючі	CASE-засоби?
	 2.	 Що	 розуміють	 під	 класом	 у	 об’єктно-орієнтованих	 системах	

автоматизованого	проектування	і	розробки?
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	 3.	 Яка	 основна	 відмінність	 формалізованих	 і	 неформалізованих	
моделей?

	 4.	 Які	основні	напрями	підвищення	ефективності	бізнес-процесу	за	
допомогою	інформаційних	технологій?

	 5.	 Які	критерії	зазвичай	використовують	під	час	оцінки	ефективності	
інформаційного	забезпечення	бізнес-процесу?

	 6.	 Чим	характеризується	кожний	банківський	бізнес-процес?
	 7.	 У	чому	полягає	адаптація	інформаційної	системи	банку	під	час	її	

впровадження	та	експлуатації?
	 8.	 Які	існують	підходи	до	забезпечення	адаптивності	інформаційної	

системи	у	банку?
	 9.	 Які	технологічні	блоки	банківської	інформаційної	системи	дають	

змогу	вирішувати	завдання	адаптації?
10.	Які	 складові	 методики	 еволюційної	 перебудови	 інформаційної	

системи	у	банку?
11.	Що	 розуміють	 під	 процедурою	 реструктуризації	 даних	 у	

банківській	інформаційній	системі?
12.	Що	 розуміють	 під	 інтерфейсом	 у	 банківській	 інформаційній	

системі?
13.	Які	 формати	 електронного	 обміну	 у	 банківській	 інформаційній	

системі	ви	знаєте?
14.	Як	 здійснюється	 маршрутизація	 фінансового	 документообігу	 у	

банківській	інформаційній	системі?
15.	Як	здійснюється	фіксація	виконання	бізнес-операції	у	банківській	

інформаційній	системі?
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Розділ 5

ІнфОрмацІйна система уПравлІннЯ 
БанКІвсьКОЮ ДІЯльнІстЮ 

“нОва афІна”

План розділу

Концепції
Прикладна архітектура
Висновки

Резюме
Розділ	присвячено	 опису	 інформаційної	 системи	управління	

банківською	діяльністю	“Нова Афіна”	—	лідера	серед	рішень	свого	
класу	—	систем	п’ятого	покоління	в	банку.

встуП

Загальні відомості
Інформаційна	система	керування	банківською	
діяльністю	“Нова Афіна”	(ІСКБД	“Нова	Афі-
на”)	розроблена	в	архітектурі	“Клієнт — Сер-
вер”.	Як	сервер	бази	даних	використовується	
система	керування	базами	даних	Oracle.	У	про-
цесі	проектування	багато	уваги	приділялося	
показникам	продуктивності	і	гнучкій	системі	
різних	настроювань.	Система	перебуває	в	про-

мисловій	експлуатації	з	1997	року.
Нині	ІСКБД	“Нова	Афіна”,	за	оцінками	більшості	експертів-аналі-

тиків,	а	також	банків-клієнтів	компанії,	є	загальновизнаним	лідером	
серед	рішень	свого	класу	—	систем	п’ятого	покоління.

Параметри продуктивності
Високі	технологічні	показники	масштабованості	та	необхідної	

продуктивності	 системи	підтверджено	 провідними	 виробниками	
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апаратних	платформ	—	компаніями	Intel, SUN Microsystems, Hewlett 
Packard. Випробування	ІСКБД	“Нова	Афіна”	у	лабораторіях	Штут-
гарта,	Женеви	і	Москви	на	перелічених	вище	платформах	показали	
практично	безмежні	технічні	можливості	системи.	Наведемо	як	ілюс-
трацію	деякі	параметри	випробувань:
	 забезпечення	обслуговування	400	000	клієнтів	банку;
	 ведення	900	000	рахунків;
	 оформлення	 1	 мільйона	 меморіальних	 ордерів	 і	 2	 мільйонів	

платіжних	документів	при	одночасній	роботі	1500	користувачів.

Сертифікація
ІСКБД	“Нова	Афіна”	пройшла	тестування	на	відповідність	вимогам	

до	фінансових	додатків	для	зв’язку	з	міжнародною	міжбанківською	ме-
режею	S.W.I.F.T.	За	результатами	випробувань	у	2000	р.	програмному	
продукту	присуджено	Срібний	сертифікат	міжнародного	співтоварис-

тва	S.W.I.F.T.	—	SWIFT Ready Silver label	у	категорії	
Payments	(платежі),	що	гарантує	якість	автоматиза-
ції	бізнес-процесів	банку	в	середовищі	S.W.I.F.T.

ІСКБД	“Нова	Афіна”	надає	всі	необхідні	ко-
мерційному	банку	можливості	із	забезпечення	автоматизації	розра-
хунків	у	національній	та	іноземній	валюті	у	мережі	S.W.I.F.T.

КОнцеПцІї

Електронний документообіг
Основна	концептуальна	особливість	системи	—	електронний до-

кумент,	а	не	проводка.	Введення	інформації	до	системи	здійснюєть-
ся	за	допомогою	різних	транспортних	засобів	у	вигляді	електронного	
документа.	З	точки	зору	системи	документ	—	це	електронна	копія	ре-
ального	фінансового	або	адміністративного	(облікового)	документа.

Фінансові документи:
	 клієнтські	платежі;
	 власні	платежі	банку.
Система	надає	можливість	маршрутизації	документа	з	його	по-

етапною	обробкою.	Під	час	поетапної	обробки	документи	можуть	
пересилатися	між	різними	робочими	місцями.	На	кожному	етапі	
можлива	обробка	без	участі	виконавця	за	допомогою	процедур,	які	
запускаються	автоматично	та	можуть	бути	настроєні,	а	за	необхід-
ності	породжуються	дочірні	документи.
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Адміністративні	та облікові	документи:
	 клієнти;
	 клієнтські	договори;
	 клієнтські,	внутрішньобанківські	та	кореспондентські	рахунки;
	 бухгалтерські	проводки.
Система	дає	змогу	зберігати	і	поповнювати	великий	масив	інфор-

мації	щодо	кожного	з	цих	документів.	Наприклад,	для	клієнта:
	 кредитна	історія;
	 рейтинг	ділової	активності;
	 інформація	про	керівників,	засновників	і	основних	партнерів;
	 рахунки	в	цьому	та	інших	банках.
Введення	і	збереження	даних	у	вигляді	електронного	документа,	а	

не	проводок	надає	можливість	швидкого	одержання	необхідної	інфор-
мації	для	успішного	аналізу	всіх	видів	діяльності	сучасного	банку.

Настроювання умов обслуговування
Система	“Нова	Афіна”	практично	цілком	автоматизує	все	розмаїт-

тя	послуг	і	умов	роботи	банку	зі	своїми	клієнтами,	гарантує	точність	
і	своєчасність	обліково-розрахункових	операцій.	

У	системі	“Нова	Афіна”	автоматизовані	і	контролюються:
	 типи	і	валюти	рахунків,	що	може	відкривати	клієнт;
	 операції,	в	яких	можуть	брати	участь	ці	рахунки,	та	різноманіт-

ні	умови,	за	яких	така	участь	можлива;
	 усілякі	комісії,	стягнені	при	здійсненні	операцій,	а	також	умо-

ви	стягнення	комісій;
	 різні	обмеження,	яким	повинна	відповідати	кожна	з	проведе-

них	операцій;
	 величина	та	умови	відсотків,	що	нараховуються,	і	сум,	що	ви-

раховуються	за	обслуговування;
	 список	операцій,	які	клієнт	доручає	банку	виконувати	за	його	

відсутності,	їх	періодичність	та	умови	здійснення;
	 список	додаткових	комісій	чи	збирання	внесків,	 стягнених	 із	

клієнта,	а	також	умови	їх	стягнення.
Усі	зазначені	умови	з	часом	можна	змінювати	незалежно	одна	від	

одної.
Характер	цих	змін	може	бути	таким:
	 загальним	 —	 нові	 інструкції	 Нацбанку,	 зміна	 ринкової	

кон’юнктури	та	інші	зовнішні	фактори;
	 локальним	—	зміна	параметрів	договору	з	конкретним	клієнтом.
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Настроювання	умов	обслуговування	—	надзвичайно	гнучка	систе-
ма,	що	визначає	правила	відносин	між	банком	і	клієнтом.

Моделі обліку операцій
Для	забезпечення	безперебійної	роботи	банку	відповідно	до	вимог	

контролюючих	органів,	що	постійно	змінюються,	важливо	мати	різні	
моделі	обліку	операцій.

ІСКБД	“Нова	Афіна”	дає	можливість	підтримувати	кілька планів	
рахунків.	Можна	самостійно	зазначити	їх	структуру	і	визначити	пра-
вила	зміни	залишків	під	час	проведення	операцій.

Для	організації	додаткових	моделей	обліку	в	системі	ведуться	
приховані	рахунки,	що	не	включаються	в	офіційну	звітність.	На	цих	
рахунках	можуть	відображатися	результати	операцій	за	внутрішніми	
розрахунками	між	підрозділами	банку,	доходи	та	витрати	у	валюті,	
облік	операцій	відповідно	до	міжнародних	правил	бухгалтерського	
обліку.

Зовнішня	звітність	формується	на	основі	інструкцій	Нацбанку.
Плани	рахунків	внутрішнього	обліку	дають	можливість	відслідко-

вувати	реальне	фінансове	становище	банку	в	різних	розрізах	даних.
Різні	моделі	обліку	операцій	—	важливий	компонент	забезпечення	

безперебійної	роботи	банку.	Керівництво	банку	має	можливість	поба-
чити	реальний	стан	і	динаміку	роботи	банку	з	різних	точок	зору.

Робота з віддаленими підрозділами
Контроль	за	роботою	філій	—	одна	із	серйозних	проблем	для	будь-

якого	банку.	В	ІСКБД	“Нова	Афіна”	реалізовано	можливість	роботи	
головного офісу,	відділень	і	філій	банку	на	єдиній	базі	даних.	Ця	мож-
ливість	полягає	у	такому:
	 здійснення	оперативного	збирання	і	консолідації	інформації;
	 здійснення	onlineрозрахунків	між	підрозділами;
	 наявність	єдиного	простору	для	адміністрування	системи.
І	в	результаті	це	дає	змогу	здійснювати	контроль	за	проведенням	

будь-яких	операцій	у	підрозділі.
Взаємодія	з	філіями	здійснюється	за	допомогою	такого:
	 прямого	доступу	до	віддаленого	робочого	місця;
	 обміну	файлами	з	наборами	показників	для	розрахунку	зведе-

них	характеристик	банку	та	його	підрозділів.
ІСКБД	“Нова	Афіна”	успішно	вирішує	проблему	якісного	контро-

лю	і	керування	роботою	віддалених	підрозділів	банку.
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Інформація для прийняття рішень
Комплексна	 автоматизація	діяльності	 банку	на	основі	 ІСКБД	

“Нова	Афіна”	дає	можливість	керівництву	банку	приймати	системно	
аргументовані	рішення	за	усіма	видами	своєї	діяльності.	Це	зумовле-
но	таким:
	 зберіганням	даних	на	рівні	документів,	а	не	проводок;
	 наявністю	великого	обсягу	інтегральних	даних	про	клієнта;
	 можливістю	швидкого	одержання	консолідованої	звітності	по	

банку;
	 можливістю	одержання	звітності	не	тільки	щодо	поточних	або	

вже	здійснених,	а	й	планованих	операцій;
	 можливістю	 ведення	 на	 єдиній	 базі	 в	 режимі	 реального	 часу	

даних	підрозділів	банку;
	 оцінкою	 діяльності	 різних	 підрозділів	 банку	 як	 самостійних	

кредитних	організацій	і,	як	наслідок,	можливістю	точного	ви-
значення	структури	доходів	і	витрат	по	банку;

	 можливістю	введення	нових	інформаційних	полів	і	показників;
	 підтримкою	різних	моделей	обліку	операцій.
Наявність	і	можливість	поповнення	великого	масиву	інформації,	

введення	і	збереження	інформації	у	вигляді	електронного	документа,	
а	не	проводок,	підтримка	різних	моделей	обліку	дає	змогу	забезпе-
чити	користувача	необхідними	даними	для	прийняття	правильного	і	
своєчасного	рішення	за	всіма	напрямами	діяльності	банку.

ПриКлаДна архІтеКтура

Прикладна	архітектура	ІСКБД	“Нова	Афіна”	являє	собою	набір	
автоматизованих	бізнес-систем,	що	працюють	на	основі	універсаль-
ного	фінансового	ядра.

Системні	функції	ядра:
Настроювання документообігу	—	створюються	будь-які	марш-

рути	обробки	документів,	будь-які	права	доступу	(до	полів	докумен-
та),	будь-які	процедури	обробки.

Настроювання умов обслуговування	—	дуже	гнучке	настрою-
вання	комісій,	нарахувань,	обмежень.

Аудит	—	фіксація	будь-яких	дій	системи	та	операціоністів.
Архів	—	спеціальна	схема	зберігання,	підтримка	цілісності	опера-

цій	(документ	і	його	породження),	можливість	одержання	звітів	як	з	
основної,	так	і	з	архівної	бази.
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Підсумкові показники	—	оперативна	і	підсумкова	звітність	—	пов-
ний	набір	звітності	Нацбанку,	понад	300	оперативних	і	документар-
них	звітів.

Підсистеми
До	складу	системи	“Нова	Афіна”	як	програмного	рішення	входять	

підсистеми	і	загальносистемні модулі.
Для	настроювання	та	обслуговування	основних	властивостей,	за-

кладених	у	системі,	і	ведення	даних	для	всіх	підсистем	(довідники	
валют,	клієнтів,	контрагентів,	особових	рахунків,	службові	довідники	
та	ін.)	виділено	спеціальні	загальносистемні модулі,	що	не	входять	до	
жодної	з	підсистем,	але	необхідні	для	роботи	кожної.

Підсистеми	виконують	замкнену	групу	фінансових	(розрахункові	
операції,	робота	на	фінансових	ринках	тощо)	або	адміністративних	
(системне	і	прикладне	адміністрування)	операцій	та,	у	свою	чергу,	
теж	поділяються	на	модулі.	

Прикладні модулі
Прикладні	модулі	автоматизують	функції	посадових	осіб	банку	

(адміністратора,	бухгалтера,	операціоніста	тощо).	Окремі	з	цих	мо-
дулів	такі:

Розрахунково-касові операції —	підсистема	з	настроюванням	до	
будь-яких	форм	обліку	та	контролю.

Депозити фізичних	і	юридичних	осіб	—	підтримує	будь-які	умови	
з	обслуговування	депозитів,	індивідуального	обслуговування	фізич-
них	і	юридичних	осіб.	Детальний	облік	за	VIP-клієнтами.	Ведення	
книги	продажів,	оформлення	рахунків	фактури.

Ведення	кредитних договорів —	для	будь-яких	відхилень	від	
стандартного	договору	чи	оплати	відсотків	заводяться	спеціальні	
варіанти	кредитного	договору	(на	тих	самих	особових	рахунках).	Це	
дає	змогу	враховувати	кредитні	договори	будь-якої	складності.

Дилінг —	торгівля	валютою,	ресурсами	(МБК,	похідними	інстру-
ментами).	Підсистема	дає	можливість	оформляти	основні	угоди	між-
банківського	ринку	з	торгівлі	валютою	і	ресурсами,	планувати	і	зада-
вати	будь-яку	структуру	платежів	за	угодами	(через	спліт	і	нетинг),	
автоматично	оформити	та	обробити	повідомлення	S.W.I.F.T.

Документарні операції —	формування	та	облік	операцій	з	акре-
дитивами,	інкасовими	дорученнями	і	вимогами	та	ін.
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Валютний контроль —	дає	змогу	вести	картки	надходження	то-
варів	і	платежів	за	ними.

Підсистеми	постійно	доопрацьовуються	і	розширюються.	Основні	
напрями	розвитку	підсистем	визначаються	потребами	банків-клієн-
тів.	У	процесі	супроводу	модифіковані	підсистеми	поставляються	
клієнтам	безплатно	в	рамках	раніше	придбаного	функціонала.

Програмно-апаратна платформа
ІСКБД	“Нова	Афіна”	реалізована	в	архітектурі	“клієнт — сервер”	

відповідно	до	промислових	стандартів	на	операційні	системи	і	систе-
ми	керування	базами	даних.

Усі	бізнес-процедури	системи,	такі,	як	масові	обчислення,	нараху-
вання	відсотків,	розрахунок	балансу,	формування	звітів	тощо,	вико-
нуються	на	сервері.

Серверна частина системи	використовує	систему	керування	ба-
зами	даних	Oracle.

Клієнтська частина написана	 на	 SQL Windows корпорації	
Centura (колишня	Gupta).	Вона	використовує	графічний	інтерфейс	
користувача	та	призначена	тільки	для	безпосереднього	введення	і	ви-
ведення	даних.

До	переваг	архітектури	системи	належать:
	 апаратна	незалежність,	тобто	можливість	використання	широ-

кого	спектра	апаратних	платформ	і	програмного	забезпечення,	
що	підтримує	СКБД	Oracle;

	 стійкість	до	перебоїв;
	 захищеність	від	несанкціонованого	доступу;
	 масштабованість;
	 відкритість;
	 можливість	роботи	з	віддаленими	робочими	місцями.
Відповідність	промисловим	стандартам	на	операційні	системи	і	

системи	керування	базами	даних,	реалізація	системи	в	архітектурі	
“клієнт	—	сервер”	забезпечує	ефективність,	надійність	і	абсолютну	
захищеність	даних	та	операцій	в	ІСКБД	“Нова	Афіна”.

Система контролю якості
Значна	увага	приділяється	питанням	якості.	З	цією	метою:
	 затверджено	 структуру	 підрозділів	 компанії,	 для	 кожного	

підрозділу	створено	і	затверджено	документи,	що	регламенту-
ють	 їх	діяльність,	передбачено	структуру,	яка	 займається	пи-
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таннями	 якості.	 Для	 підрозділів,	 що	 працюють	 із	 клієнтами,	
визначено	стандарти	якості;

	 у	компанії	діє	процедура	календарного	і	ресурсного	плануван-
ня,	вищий	менеджмент	компанії	здійснює	контроль	планів	на	
регулярній	основі;

	 система	 ведення	 версій	 інтегрована	 в	 корпоративну	 офісну	
систему.	Застосовуються	програмні	засоби	контролю	версій;

	 офісна	система	також	використовується	для	розсилання	пла-
нових	завдань	і	контролю	їх	виконання,	контролю	листування	
з	клієнтами	та	за	виконаними	послугами	із	супроводу;

	 більшість	внутрішніх	процедур	(відносини	з	клієнтами,	підго-
товка	ТЗ,	проектування,	кодування,	тестування,	впроваджен-
ня,	супроводу)	зафіксовано	у	внутрішньофірмових	стандартах	
і	регламентах	компанії.

Нині	більшість	внутрішніх	процесів	компанії	відповідає	положен-
ням	стандарту	ISO	9001.

виснОвКи

“Нова	Афіна”	—	сучасна	система,	що	динамічно	розвивається	і	є	
надійним	інструментом	ефективного	управління	банком.

“Нова	Афіна”	—	універсальна	система,	що	увібрала	в	себе	найкра-
щі	традиції	і	стандарти,	прийняті	в	розробці	складних	банківських	
додатків.	Водночас	вона	гнучка,	здатна	адаптуватися	до	всіх	особли-
востей	банківської	технології	чи	спеціалізації	банку.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Яка	архітектура	побудови	системи	використана	в	ІСКБД	“Нова	
Афіна”?

	 2.	 Яка	система	керування	базами	даних	використовується	в	ІСКБД	
“Нова	Афіна”	як	сервер	бази	даних?

	 3.	 До	якого	покоління	інформаційних	банківських	систем	належить	
ІСКБД	“Нова	Афіна”?

	 4.	 На	яких	апаратних	платформах	може	використовуватися	ІСКБД	
“Нова	Афіна”?

	 5.	 Які	документи	сертифікації	має	ІСКБД	“Нова	Афіна”?
	 6.	 Що	 являє	 собою	 електронний	 документ	 із	 точки	 зору	 ІСКБД	

“Нова	Афіна”?
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	 7.	 Що	 належить	 до	 адміністративних	 та	 облікових	 документів	 у	
ІСКБД	“Нова	Афіна”?

	 8.	 На	які	категорії	поділяються	зміни	в	настроюванні	ІСКБД	“Нова	
Афіна”?

	 9.	 Для	чого	ведуться	“приховані”	рахунки	в	ІСКБД	“Нова	Афіна”?
10.	Якими	можуть	бути	рахунки	в	ІСКБД	“Нова	Афіна”?
11.	Які	методи	взаємодії	з	філіями	використовуються	в	ІСКБД	“Нова	

Афіна”?
12.	Які	заходи	використовуються	в	ІСКБД	“Нова	Афіна”	для	забез-

печення	керівництву	банку	можливості	приймати	аргументовані	
рішення	за	всіма	видами	своєї	діяльності?

13.	Які	системні	функції	ядра	ІСКБД	“Нова	Афіна”?
14.	Як	 архітектура	 побудови	 клієнтської	 частини	 використана	 в	

ІСКБД	“Нова	Афіна”?
15.	Чому	до	складу	системи	“Нова	Афіна”	як	програмного	рішення	

входять	і	загальносистемні	модулі?
16.	Яку	роль	виконують	підсистеми	в	ІСКБД	“Нова	Афіна”?
17.	Які	 основні	 функції	 прикладних	 модулів	 у	 ІСКБД	 “Нова	

Афіна”?
18.	Які	 заходи	 застосовано	 для	 забезпечення	 якості	 розробки	 та	

підтримки	експлуатації	ІСКБД	“Нова	Афіна”?
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Розділ 6

ПерШІ КрОКи рОБОти в ІсаОД

План розділу

Завантаження системи, її інтерфейс та основні команди
Загальні правила ведення НДІ

Резюме
Розділ	присвячено	першим	крокам	роботи	в	ІСАОД	та	веденню	

нормативно-довідкової	інформації.

встуП
ІСАОД-БАНК	призначена	для	комплексної,	інтегрованої	обробки	

даних	фінансової	і	господарської	діяльності	банку.
Базова	система	(власне	“ІСАОД”)	побудована	на	змішаній	архі-

тектурі	“файл	—	сервер”	—	“клієнт	—	сервер”.	Сателітні	системи	по-
будовані	на	архітектурі	“клієнт	—	сервер”	(offline	“клієнт	—	банк”)	і	
на	багаторівневій	архітектурі	(online	“клієнт	—	банк”	і	зведена	OLAP-
БД	Vicont).

ЗавантаЖеннЯ системи, її Інтерфейс 
та ОснОвнІ КОманДи

Завантаження системи
Для	 завантаження	 системи	треба	 зайти	на	 відповідний	диск	

(наприклад,	мережний	диск	H:),	 знайти	в	кореневій	папці	файл	
!RUN.bat і	 запустити	 його	 на	 виконання	 натисканням	 клавіші	
Enter.	Після	чого	ввести	код	і	пароль	користувача.	В	навчальній	
версії	вони	такі:

машина	№	1	—	код	101	пароль	11…1
машина	№	2	—	код	102	пароль	22…2

….
машина	№	8	—	код	108	пароль	88…8
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Для	початку	роботи	ОДБ	необхідно	відкрити	операційний	день:
АБД * Установка начала дня

Інтерфейс системи
В	ІСАОД	використовується	текстовий	інтерфейс	користувача.
“Гарячі”	клавіші	для	виконання	найпоширеніших	команд:
	 Ctrl+G	—	вихід	із	системи;	 	 F5	—	новий	запис;
	 Esc	—	вихід	у	верхнє	меню;	 	 F7 —	коригування;
	 Page up/down	—	зміна	екранів;	 	 F8	—	збереження	змін.
	 F1	—	допомога;
Опис	усіх	“гарячих”	клавіш	розміщується	внизу	кожного	екрана	

системи.

Виконання функцій адміністратора бази даних
Функції	адміністратора	бази	даних	(АБД)	—	акредитація	користу-

вачів	 системи,	 встановлення	паролів,	 встановлення	 конфігурації	
меню	користувача	банківської	системи.
	 Встановлення	повноважень	груп	користувачів:
АБД * Полномочия групп
	 Акредитація	користувачів	системи:	

-	 занесення	користувачів	до	БД:	
Клиенты * Персоны (F5)

	 Встановлення	повноважень	користувача	системи	(встановлен-
ня	конфігурації	меню	користувача	системи);
-	 вибрати	користувача	кнопкою	Enter;
-	 ввійти	 в	 установлення	 функціональних	 повноважень	

Ctrl+F4.
	 Встановлення	паролів	(F10 —	скинути	пароль):
АБД * Пароли/Полномочия

Встановлення повноважень доступу до функцій 
підсистем

Для	того	щоб	установити	користувачу	індивідуальні	повноважен-
ня,	необхідно	установити	курсор	на	потрібному	прізвищі	на	екрані	
Просмотр пользователей,	натиснути	клавішу	Enter,	ввійти	в	деталь-
ний	перегляд	інформації	про	цього	користувача	і	натиснути	комбіна-
цію	клавіш	Ctrl+F4.	При	цьому	буде	запропонований	екран,	поданий	
на	рис.	6.1
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------------------- Установка функциональных полномочий ---------------
¦Песенов Петр Петрович ¦
¦Подсистема--Доступ T Подсистема--Доступ T Подсистема--Доступ +
¦Документы X Оперативные Отчеты Х Супертехнол 2-й РУКИ X ¦
¦Канал Банк-Клиент X СтатОтчетность X Репозитарий Системы ¦
¦Касса X Отчетность в ГНИ X Контрольный Журнал X¦
¦Клиенты X Сводная Отчетность X Акционерный капитал ¦
¦Договор X НСИ X Валютная Касса X¦
¦Лицевые Счета X Справки X Электронные платежи X¦
¦РКО и проценты X АБД X МультиВалютная РП X¦
¦ВЭД X ИмпортЭкспортДанных X Вечерняя касса ¦
¦ВнеБалансовый Учет X Настройка системы X Вечерняя касса (вал) ¦
¦----------------------------------------------------------------------- ¦
¦ Сопровождение расчетных документов ¦
L-------------------------------------------------------------------------
F1Помощь EscВыход AltF4СбpосИндПолн

Рис. 6.1. Екран підсистем, доступних/недоступних користувачу

Якщо	індивідуальні	повноваження	не	встановлювалися,	то	в	ко-
ристувача	залишаються	повноваження	групи.	На	екрані	показано	всі	
підсистеми	комплексу.	Для	доступних	цьому	користувачеві	підсистем	
у	полі	Доступ	проставлений	символ	X,	для	недоступних	систем	—	про-
біл.	Для	зміни	доступу	до	підсистеми	або	її	функцій	необхідно	переміс-
тити	курсор	на	необхідне	поле	і	натиснути	клавішу	Enter.	Після	цього	
буде	показано	функції	цієї	підсистеми	(рис.	6.2).

--------------------- Установка функциональных полномочий ----------------
Петенов Петр Петрович Подсистема: Документы ¦
+ Функция ------- Доступ T Функция -------- Доступ T Функция ----- Доступ+
¦Первичный Ввод н Фактура МО пени Документы по ЗО ¦
¦Контрольный Ввод н Фактура МО пени Оплата подтвержденн ¦
¦Оплата Документов н Ведомости РД н МО 8-го класса по ЗО ¦
¦Обработка  Вед-ть введенных док н Документы филиалов ¦
¦Поиск и ред. н Невыясненные поступ  Контроль РД ¦
¦МО Управленч.учета  Реестр ответных док  Деб. задолженность ¦
¦Отчет по Пачкам н Реестр ответных запр ¦
¦Фактура МО по ЧО  Пpиоpитетная оплата ¦
¦Фактура МО по ЧО н Символы БНКО ¦
¦----------------------------------------------------------------------- ¦
¦             Начальный ввод документов без проводки ¦
L-------------------------------------------------------------------------

Рис. 6.2. Екран функцій, доступних/недоступних користувачу

Обробка	полів	цього	екрана	подібна	обробці	попереднього.	Тут	
також	перелічуються	всі	функції	підсистеми,	а	не	тільки	доступні	в	
поточний	момент	часу.	У	разі	необхідності	коригування	чи	установ-
лення	повноважень	за	функцією	адміністратор	бази	даних	у	відповід-
ному	полі	натискає	клавішу	Enter	і	відкриває	вікно	установки	повно-
важень	за	функцією	(рис.	6.3).
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-------------------- Установка функциональных полномочий ----------------¦

Петенов Петр Петрович Подсистема: Документы ¦
+ Функция --- Доступ T Функция ------ Доступ T Функция ------- Доступ +
¦ Первичный Ввод н Фактура МО пени Документы по ЗО ¦
¦ Контрольный Ввод -------------------------------¬ подтвержденн.. ¦
¦Оплата Документов. ¦Функция: Первичный Ввод ¦ о класса по ЗО ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Обработка ¦ ¦ нты филиалов ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Поиск и ред. ¦ ¦ ль РД ¦
¦ ¦Читать сформированные отчеты ¦ ¦
¦МО Управленч.учета ¦Только читать информацию ¦ адолженность ¦
¦ ¦Модифицировать информацию ¦ ¦
¦Отчет по Пачкам ¦Создание новой/Удаление X ¦ ¦
¦ ¦Временно запрещен ¦ ¦
¦Фактура МО по ЧО ¦Закрыть доступ ¦ ¦
¦Фактура МО по ЧО L------------------------------- ¦
¦----------------------------------------------------------------------- ¦
¦ Начальный ввод документов без проводки ¦
L-------------------------------------------------------------------------

Рис. 6.3. Екран функцій і вікно встановлення повноважень

Поля	повноважень	доступу	взаємовиключні,	тобто	встановлення	оз-
наки	X	в	одному	з	полів	виключає	можливість	встановлення	того	ж	сим-
вола	в	будь-якому	іншому	полі.	Символ	X	з’являється	за	натисканням	
клавіші	Пробіл.	Перехід	між	полями	повноважень	здійснюється	стрілка-
ми	курсору	або	при	натисканні	клавіші	Enter.	Запис	повноважень	здійс-
нюється	або	при	натисканні	клавіші	Enter в	останньому	полі,	або	натис-
канням	клавіші	F8 з	наступним	підтвердженням	(тією	ж	клавішею).

Можливі	значення	повноважень	користувача	за	цією	функцією	
(рис.	6.3):
	 читати	сформовані	звіти;
	 тільки	читати	інформацію;
	 модифікувати	інформацію;
	 створення	нової	/	видалення;
	 тимчасово	заборонений;
	 закрити	доступ.
Після	виходу	з	екрана	функціональних	повноважень	(натиснувши	

клавішу	Esc)	картина	доступних	підсистем	може	змінитися.	Якщо	в	
раніше	недоступній	підсистемі	з’явився	доступ	до	будь-якої	функції,	
то	ця	підсистема	одержує	ознаку	доступності	(X);	якщо	в	раніше	до-
ступній	підсистемі	були	тимчасово	заборонені	або	закриті	всі	функ-
ції,	вона	набуває	статус	недоступної	(пробіл).

Операція	 “Снять все индивидуальные полномочия доступа к 
функциям”	виконується	при	натисканні	комбінації	клавіш	Alt+F4.



��

ЗагальнІ Правила веДеннЯ нДІ

Функції та призначення підсистеми НДІ
У	ІСАОД-БАНК	розроблено	потужний	блок	нормативно-довід-

кової	інформації	(НДІ)	—	умовно	постійної	і	змінної	інформації,	що	
включає	необхідні	довідники	і	класифікатори.	Вони	багаторазово	ви-
користовуються	на	стадії	введення	і	контролю	інформаційних	полів	
документів	та	інформаційних	запитів,	при	видачі	звітних	форм,	а	також	
під	час	виконання	різних	автоматизованих	функцій	банку,	включаючи	
фінансові	трансакції,	прийом/передачу	інформації	з	каналів	зв’язку.

Основне	призначення довідників:
	 стандартизація	об’єктів	обліку	ІСАОД-БАНК	і	безумовне	за-

стосування	розробленого	стандарту	на	всіх	ділянках	введення	
та	 обробки	 документів	 та	 під	 час	 виведення	 інформаційних	
повідомлень;

	 застосування	в	усіх	файлах,	документах,	структурах	і	окремих	
полях	 єдиної	 термінології	 та	 значень	 показників	 і	 реквізитів	
облікових	 об’єктів	 системи,	 єдиної	 області	 допустимих	 зна-
чень,	правил	введення	і	контролю;

	 здійснення	вибірки	текстових	значень	відповідно	до	введеного	
коду	об’єкта	обліку	для	знову	формованих	документів,	файлів	
і	відомостей;

	 застосування	єдиного	контролю	використовуваних	полів	фай-
лів	і	документів	з	області	допустимих	значень	НДІ;

	 використання	класифікаційних	ознак	НДІ для	побудови	всі-
ляких	запитів	і	агрегатування	даних,	для	формування	статис-
тичної	та	державної	звітності.

Створення, редагування, використання довідників
Усі	функції	із	супроводження	нормативнодовідкової інформації	

зосереджені	в	кількох	пунктах	головного	меню	системи.
Усі	довідники	умовно	можна	розподілити	на	такі:
	 довідники	загального	користування,	наприклад,	Банки,	План	

Счетов	та	ін.;
	 довідники,	що	містять	інформацію	з	конкретного	банку:	Юри-

дические Лица, Физические Лица, Контрагенты, Персоны, 
Объекты инкассации, Должности в банке	та	ін.;

	 внутрішньосистемні	 довідники,	 використовувані	 програмами	
комплексу	при	введенні/обробці	розрахункових	документів.	Це	
довідники	меню	Технология 2-й руки: Виды РД, Типы Полей,	
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Статусы РД, Источники РД	 тощо.	Довідники	 цього	меню	пос-
тавляються	 настроєними	 на	 поточний	 стан	 програмного	 забез-
печення	системи,	коригуються	за	узгодженням	з	підприємством-
розробником	і	призначені	для	настроювання	технології	введення	
й	обробки	розрахункових	документів	у	конкретному	банку.

Під	 час	 виконання	 кожна	 з	функцій	формує	 екран	 перегляду	
об’єктів	довідника	списком,	що	наведений	на	рис.	6.4.

----------------------- п р о с м о т р -------------------¬
¦Поле1 Поле2 ... ПолеN ¦
+----------------------------------------------------------+
¦ ¦
¦99999 xxxxx ... jjjjjj ... ¦
¦ ¦
¦................ ¦
¦99999 xxxxx ... jjjjjj ... ¦
¦ ¦
L------------------------------------------------------------

Рис. 6.4. Екран перегляду об’єктів довідника списком

Введення	нового	об’єкта	з	екрана	Просмотр	списком	здійснюється	
натисканням	клавіші	F5.	Вибір	цього	режиму	відкриває	екран	(рис.	6.5),	
призначений	для	формування	нового	запису	об’єкта	НДІ.

------------------------- в в о д --------------------------¬
¦ Наименование Справочника ¦
+-----------------------------------------------------------+
¦Поле1 <........> ¦
¦................. ¦
¦ПолеN <...........> ¦
L------------------------------------------------------------

Рис. 6.5. Екран введення нового об’єкта довідника

Заповнення	останнього	поля	введення	на	такому	екрані	приво-
дить	до	появи	миготливого	повідомлення	у	верхньому	рядку	екра-
на:	Запись сформирована.	При	цьому	в	нижньому	рядку	екрана	
з’являється	підказка:	F8 Запись.

Натисканням	функціональної	клавіші	F8 робиться	запис	нового	
об’єкта	НДІ	в	БД.	Відмова	від	запису	здійснюється	за	допомогою	
клавіші	Esc.

Режим	Корректирование	викликається	з	перегляду	списку	вибо-
ром	відповідного	рядка	і	натисканням	клавіші	Enter,	після	чого	від-
кривається	повноекранний	перегляд	об’єкта	і	за	допомогою	клавіші	
F7 відкривається	режим	коригування.	Слід	зазначити,	що	видалення	
записів	НДІ	здійснюється	тільки	в	режимі	повноекранного	перегляду	
об’єкта	спільним	натисканням	комбінації	клавіш	Ctrl+F10.	Для	під-
твердження	видалення	після	появи	запиту:
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Удалить объект НСИ?
необхідно	знову	повторити	натискання	комбінації	Ctrl+F10.

Комбінації	клавіш	Ctrl+F5	і	Ctrl+F6	дають	змогу	перейти	до	пере-
гляду/редагування	інформації	з	кодів	чи	аналізу	типів	комунікацій.	
Комбінація	клавіш	Ctrl+F2	в	екрані	перегляду	списку	дає	можливість	
викликати	вікно	встановлення	критеріїв	відбору/сортування	записів	
довідника	(рис.	6.6)	для	формування	списку.

---------------------------- п р о с м о т р ----------------------¬
¦ Поле1 Поле2 ... ПолеN ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦ г===================¬ ¦
¦ 99999 xxxxx .. ¦ 1 - по критерию 1 ¦ . jjj ... ¦
¦ ¦ 2 - по критерию 2 ¦ ¦
¦ ........... ¦ ... ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ i - по критерию i ¦ ¦
¦ ¦ Начальное значение <..........> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ L====================- ¦
¦ 99999 xxxxx ... jjjjjj ... ¦
L-------------------------------------------------------------------

Рис. 6.6. Вікно встановлення критеріїв відбору/сортування записів 
довідника

Типовий	екран	встановлення	критеріїв	наведено	нижче:
-------------------------------¬
¦ 1 - По номеру ............. ¦
¦ 2 - По краткому наименованию ¦
¦ 3 - По полному наименованию ¦
¦ ¦
¦ Значение:<..............> ¦
L------------------------------

Натисканням	клавіші	1	вибирається	сортування	списку	за	чис-
ловим	ключем,	починаючи	зі	значення	ключа	<NNNN...>.	Якщо	зна-
чення	ключа	не	вводити,	а	просто	натиснути	клавішу	Enter,	то	список	
почнеться	з	мінімального	значення	ключа,	і	з’явиться	повний	перелік	
об’єктів	НДІ	цього	типу.	Вибір	другого	чи	третього	режимів	сортуван-
ня	списку	означає	встановлення	пошукового	критерію	для	контекст-
ного	пошуку.	При	цьому	в	полі	Значение	можна	ввести	до	двадцяти	
буквено-цифрових	символів,	що	становлять	пошуковий	образ	для	
контекстного	пошуку.

Якщо	ж	просто	натиснути	клавішу	Enter	без	введення	будь-якого	
критерію,	то	в	списку	з’являться	всі	об’єкти	НДІ	вибраного	типу	в	
порядку	їх	фізичного	розміщення	в	довіднику.
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Пересування	у	списку	здійснюється	клавішами	↑,	↑ для	переходу	
на	один	запис,	Home	і	End	для	переміщення	відповідно	на	перший	і	
останній	записи	екрана,	клавішами	Page Down	і	Page Up	—	для	зміни	
екрана	і	руху	за	списком	вниз	чи	вверх	на	19	записів.	Вибір	запису	
для	детальної	роботи	з	ним	здійснюється	натисканням	клавіші	Enter. 
Комбінація	клавіш	Ctrl+F4	дає	змогу	підрахувати	кількість	записів	у	
довіднику.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Як	запустити	ОДБ	в	ІСАОД?
	 2.	 Який	тип	інтерфейсу	користувача	використовується	в	ІСАОД?
	 3.	 Які	основні	“гарячі”	клавіші	ви	знаєте	в	ІСАОД?
	 4.	 Як	 і	 ким	 встановлюються	 повноваження	 груп	 користувачів	 в	

ІСАОД?
	 5.	 Як	і	хто	може	скинути	пароль	користувача	в	ІСАОД?
	 6.	 Яким	чином	можна	ввійти	в	детальний	перегляд	інформації	про	

певного	користувача	в	ІСАОД?
	 7.	 Як	змінюються	значення	у	полях	бінарного	характеру	(прапорцях)	

в	ІСАОД?
	 8.	 Які	повноваження	користувача	щодо	доступу	можна	вибрати	в	

ІСАОД?
	 9.	 Як	виконується	операція	Снять все индивидуальные полномочия 

по доступу к функциям	в	ІСАОД?
10.	Яке	основне	призначення	довідників	в	ІСАОД?
11.	Якими	можуть	бути	довідники	в	ІСАОД?
12.	Які	довідники	призначені	для	настроювання	технології	введення	

та	обробки	розрахункових	документів	в	ІСАОД?
13.	Які	методи	формування	нового	запису	об’єкта	НДІ	використо-

вують	в	ІСАОД?
14.	Як	 викликається	 режим	Корректирование	 для	 об’єкта	НДІ	 під	

час	роботи	в	ІСАОД?
15.	Як	викликається	вікно	встановлення	критеріїв	відбору/сортуван-

ня	записів	довідника	для	формування	списку	в	ІСАОД?
16.	Які	клавіші	дають	можливість	пересуватись	у	списку	на	екрані	в	

ІСАОД?
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Розділ 7

рОБОта у ПІДсистемІ “КлІєнти” 
в ІсаОД

План розділу

Призначення та функції підсистеми “Клієнти”
Робота з базою клієнтів
Відкриття особових рахунків клієнтів банку
Використання конструктора ОР при створенні номера рахунка

Резюме
Розділ	присвячено	опису	роботи	в	підсистемі	“Клієнти”	в	ІСАОД.

ПриЗнаЧеннЯ та фунКцІї ПІДсистеми 
“КлІєнти”

Підсистема	“Клієнти”	орієнтована	на	роботу	з	юридичними	та	фі-
зичними	особами	і	банками	—	супроводження	довідників	клієнтів,	
досьє	юридичних	і	фізичних	осіб.

Основні	функції	підсистеми:
	 ведення	журналів	нових	клієнтів	 і	коригування	записів	щодо	

існуючих	клієнтів;
	 ведення	параметрів	аналітичного	обліку	для	формування	ста-

тистичної	звітності;
	 настроювання	 параметрів	 для	 робіт	 з	 підсистемою	 “Банк	 —	

Клієнт”.

рОБОта З БаЗОЮ КлІєнтІв

Усіх	учасників	системи	занесено	до	пункту	меню	Персоны	підсис-
теми	“Клієнти”.

Занесення	користувачів	до	БД:
Клиенты * Персоны (F5)
Користувачі	системи	реєструються	в	пункті	меню	Персоны,	потім	

необхідно	зареєструвати	їх	у	пункті	меню	АБД * Пароли/Полномочия.
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Залежно	від	 їхніх	функцій	вони	реєструються	в	пунктах	меню	
Юр.лица	або	Физ.лица,	після	чого	автоматично	потрапляють	у	Пер-
соны.	Редагування	здійснюється	за	допомогою	клавіші	F7.

вІДКриттЯ ОсОБОвих рахунКІв 
КлІєнтІв БанКу

Відкриття та закриття особових рахунків 
клієнтів банку
Введення	нових	особових	рахунків	(ОР)	виконує	головний	бух-

галтер	банку	в	пункті
ЛС * Открытие новых счетов.
Під	час	входу	до	функції	Открытие новых счетов	 з’являється	

екран,	де	необхідно	зазначити	такі	реквізити	рахунка,	що	його	від-
кривають:
	 Валюта	 —	 клавішею	 Пробіл вибирають	 Нац/Ин.	 Якщо	 ви-

брано	 іноземну	 валюту,	 то	 в	 наступному	 полі	 за	 допомогою	
клавіші	F2 вибирають	потрібний	код	валюти;

	 Клиент	(5	цифр)	—	це	реєстраційний	номер	клієнта	у	банку.	Для	
пошуку	 клієнта	 в	 довідниках	 потрібно	 натиснути	 клавішу	 F2 
—	відкриється	вікно	для	вибору	довідника.	У	цьому	вікні	клаві-
шею	Пробіл вибирається	 одне	 з	 можливих	 значень	 (Юр.лицо,	
Физ.лицо,	Банк,	Наш банк,	Частный Предприниматель,	Вынос-
ное Рабочее Место).	Після	натискання	клавіші	Enter буде	зап-
ропоноване	вікно	для	контекстного	пошуку.	У	поле	треба	ввести	
шаблон	для	пошуку.	Пошук	є	контекстно	залежним,	наприклад,	
введення	символів	КООП	відбирає	усіх	клієнтів,	у	найменуванні	
яких	є	КООП.	У	результаті	пошуку	на	екрані	з’явиться	список	
відібраних	клієнтів.	Після	вибору	необхідного	клієнта	необхідно	
натиснути	клавішу	Enter.	Якщо	в	полі	пошуку	нічого	не	введе-
но,	але	натиснуто	клавішу	Enter,	то	з’явиться	повний	список	усіх	
клієнтів,	зареєстрованих	до	поточного	часу	в	банку;

	 Счет	 (14	цифр)	—	це	номер	 особового	 рахунка	 клієнта.	Вка-
зується	номер	балансового	рахунка	4-го	порядку	(за	допомо-
гою	 клавіші	F2 вибір	 БР4	 з	 довідника).	 Потім	 у	 9-значному	
полі	аналітики	ОР	натисненням	клавіші	Enter проставляється	
найближчий	вільний	номер	згідно	з	маскою	конструктора	ОР.	
Для	 одного	 клієнта	 є	 допустимим	 однаковий	 номер	ОР	 для	
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різних	кодів	валют.	Наприклад,	якщо	в	клієнта	є	номер	у	на-
ціональній	валюті	та	йому	відкривають	рахунок	у	інвалюті,	то	
для	нього	буде	запропонований	той	самий	номер;

	 Тип	—	тип	ОР	(2	цифри).	При	натисканні	клавіші	F2 надається	
вибір	значень	типів	ОР;

	 Вид секретности счета має	два	можливі	значення	—	Без сек-
ретности	 та	 Секретный.	 У	 першому	 випадку	 повноваження	
доступу	до	ОР	встановлюються	у	звичайному	порядку,	тобто	
доступ	до	ОР	має	тільки	відповідальний	виконавець,	за	яким	
закріплений	ОР,	 а	 також	 ті	 виконавці,	 яким	 призначені	 пов-
новаження	 за	цим	ОР	(чи	 за	БР,	 до	якого	входить	ОР).	При	
значенні	Секретный		доступ	до	ОР	має	тільки	відповідальний 
виконавець,	за	яким	закріплений	ОР,	і	ті	виконавці,	яким	при-
значені	 спеціальні	 повноваження	 за	 цим	ОР.	 Інші	 виконавці	
мають	права	“аналітичного	читання”	цього	ОР	—	вони	бачать	
тільки	числову	інформацію.

Після	введення	цих	полів	пропонується	форма	введення,	що	від-
повідає	встановленим	вище	значенням	полів.	На	екрані	потрібно	за-
повнити	такі	реквізити:
	 Назначение	(50	буквено-цифрових	символів)	—	це	призначен-

ня	(аналітика)	особового	рахунка;
	 Дата открытия	 —	 дата	 відкриття	ОР	 у	 форматі	 дд/мм/рррр	

(натисканням	клавіші	Enter —	поточна	дата);
	 Основание для открытия	(до	10	буквено-цифрових	символів)	

—	потрібний	довільний	текст,	наприклад,	Заява.
Поля	Назначение,	Дата открытия,	Основание для открытия		

обов’язкові	до	заповнення.
Описані	нижче	поля	пред’являються	до	заповнення	залежно	від	того,	

чи	встановлені	вони	в	довіднику	типів ОР	для	цього	типу	рахунка.
Тип для ГНИ	(2	цифри)	—	тип	ОР	для	податкової	інспекції	(за	клаві-

шею	F2	—	вибір	з	довідника).	Якщо	в	цьому	полі	проставлений	0,	то	ін-
формація	з	даного	рахунка	в	звіт	для	ДПІ	не	включається.

Субкорсчет	(9	цифр),	при	його	непорожньому	значенні	проводки	
виконуються	не	на	цей	ОР,	а	на	субкоррахунок.	Таким	чином,	якщо	
для	ОР	заповнене	поле	Субкорсчет,	на	такому	ОР	завжди	будуть	ну-
льові обороти.

Символ	(3	цифри)	—	символ	звітності.
Канал репликации	—	позначка	встановленого	зв’язку	між	об’єктом	

реплікації	(у	цьому	разі	рахунком,	що	обслуговується	в	агентстві)	і	
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агентством.	Одне	агентство	—	один	канал.	У	банку	може	бути	кілька	
агентств	і,	відповідно,	кілька	каналів	реплікації.	Канали	реплікації	
(номер	каналу	і	назва	агентства)	заповнюють	користувачі	в	довідни-
ку	2019	“Каналы репликации”	(режим	НСИ	*	Ведение ЗСС).	Цей	
довідник	викликається	в	даному	полі	натисканням	клавіші	F2.

Подразделение	 —	 зазначається	 для	 рахунків	 витрат/збитків	
підрозділів	банку.

Задерживать РД до квитовки	—	має	два	можливі	значення	Так/Ні.	
Ця	ознака	встановлюється	для	транзитного	рахунка.	Транзитний	ОР	
має	бути	відкритий	з	типом	рахунка	Внутрибанковский ЛС.	Під	час	
закриття	дня	оплачені	РД,	що	не	мають	ознаки	“не	видаляти”,	видаля-
ються	з	БД	і	переміщаються	до	архіву	РД.	Щоб	початкові	РД,	оплачені	
на	транзитний	рахунок,	не	були	вилучені	з	БД	до	успішної	квітовки,	
необхідно,	аби	під	час	оплати	на	транзитний	рахунок	документи	одер-
жували	ознаку	“не	видаляти”.	Для	цього	необхідно	для	транзитного	
рахунка	встановити	ознаку	Задерживать РД до квитовки.

Отв. исполнитель	(5	цифр)	—	обов’язкове	поле	для	введення	коду	
виконавця.	Натискаючи	клавішу	Enter,	можна	знайти	необхідного	
відповідального виконавця	за	допомогою	контекстного	пошуку.	Для	
цього	треба	ввести	у	полі,	що	з’явилося,	початкові	букви	прізвища	та/
або	імені	та/або	по	батькові	відповідального виконавця.	У	результаті	
пошуку	на	екрані	з’явиться	список	виконавців,	ПІБ	яких	збігається	
с	пошуковим	шаблоном.	Вибір	необхідного	виконавця	здійснюється	
натисканням	клавіші	Enter	у	відповідному	рядку	списку	відібраних	
виконавців.	При	цьому	код	виконавця	переноситься	до	поля	Отв. 
исполнитель.	Якщо	пошуковий	шаблон	не	заданий,	тобто	тільки	на-
тиснуто	клавішу	Enter,	то	на	екрані	буде	відображений	повний	спи-
сок	усіх	виконавців,	зареєстрованих	до	поточного	моменту	в	системі.

На	другому	екрані	(Доп. параметры)	введення	ОР	заповнюються	
наведені	нижче	поля:

Операции по ЛС	—	має	три	можливі	значення	Нет, Овердрафт по 
лимиту та	Овердрафт по остатку,	які	змінюються	клавішею	Пробіл.	
Поле	визначає	дозвіл	овердрафту	за	рахунком.

У	тому	разі,	якщо	встановлена	робота	з	овердрафтом	(як	за	лімі-
том,	так	 і	за	залишком),	до	заповнення	пропонується	поле	ЛС по 
овердрафту — овердрафтный		для	введення	номера	овердрафтного	
рахунка,	на	який	під	час	закриття	опердня	буде	перекинуте	червоне	
сальдо.	Якщо	овердрафт	встановлений	за	лімітом,	то	для	ОР	можна	
встановити	прямий	ліміт	овердрафту	в	полі	Лимит овердрафта,	у	ме-
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жах	якого	можна	працювати	за	цим	рахунком.	Якщо	овердрафт	вста-
новлений	за	залишком	(на	депозитному	рахунку),	то	для	цього	ОР	
потрібно	встановити	зв’язок	з	депозитним	рахунком,	у	межах	залиш-
ку	на	якому	клієнт	може	працювати	з	овердрафтом,	що	відкривається	
за	ОР.	Ліміт	овердрафту	буде	визначатися	залишком	цього	ОР.

Для	введення	номера	депозитного	рахунка	клієнту	пропонується	
вікно	ЛС по овердрафту — депозитный.	У	вікні	введення	натискаю-
чи	клавішу	F2	можна	переглянути	рахунки	клієнта.

Параметр R011	(1	символ)	—	це	поле	R011	довідника	KL_R011.	
Використовується	для	формування	 звітності	НБУ.	Ця	додаткова	
інформація	вводиться	при	відкритті	рахунків	пролонгованої	і	про-
строченої	заборгованості,	нарахованих	відсотків,	прострочених	на-
рахованих	відсотків	тощо.	Параметр	вказує	на	рахунок,	де	спочатку	
виконувався	облік	суми	(наприклад,	для	рахунків	пролонгованої	і	
простроченої	заборгованості),	або	з	якого	рахунка	нараховано	суму	
(наприклад,	для	рахунків	нарахованих	відсотків	і	прострочених	на-
рахованих	відсотків).

Параметр	заповнюється	згідно	з	довідником	2041	(у	меню	Ведение 
ЗСС),	який,	у	свою	чергу,	містить	інформацію	довідника	НБУ	KL_
R011.	Для	одного	БР4	цей	довідник	може	містити	кілька	рядків	виду:
	 20461 Пролонгированная задолженность по к/с кредитам за
	 20462 Пролонгированная задолженность по д/с кредитам за
При	натисканні	клавіші	Enter	на	запису	відкривається	екран	пере-

гляду	запису	довідника	2041.
У	довіднику	2041:
	 перші	4	цифри	поля	БР4+R011	(це	поле	R020)	—	це	балансові	

рахунки	 пролонгованої	 і	 простроченої	 заборгованості,	 нара-
хованих	відсотків,	прострочених	нарахованих	відсотків	тощо,	
для	яких	і	заповнюється	поле	R011;

	 остання	цифра	поля	БР4+R011 —	значення	параметра	R011;
	 поле	Название	—	найменування	параметра	R011;
	 поле	БР4	(це	поле	R020R011	довідника	НБУ)	—	можливі	зна-

чення	рахунка,	на	якому	спочатку	виконувався	облік	суми,	або	
з	якого	рахунка	нараховано	суму	тощо.

Таким	 чином,	 якщо	 відкривається	 рахунок	 по	 БР4	 2046	
Пролонгированная задолженность по кредитам,	то	в	полі	R011	буде	
запропонований	екран:
	 1 2040 Пролонгированная задолженность по к/с кредитам:
	 2 2045 Пролонгированная задолженность по д/с кредитам:
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де	1	і	2	—	варіанти	значень	R011	відповідно	для	первинних	БР4	2040	
та	2045.

Параметр	R011	заповнюється	тільки	для	БР4,	які	зазначені	в	пер-
ших	чотирьох	знаках	поля	БР4+R011	довідника	2041.	Треба	вибрати	
потрібний	параметр	і	за	допомогою	клавіші	Enter	перейти	до	запов-
нення	наступного	поля.

Параметр R013	(1	символ)	дає	можливість	встановити	інформа-
цію	з	рахунка	з	поділом	залежно	від	аналітичного	рахунка.	Параметр	
заповнюється	згідно	з	довідником	2040	Дополнительная информация 
к счетам — параметр R013	(у	меню	Ведение ЗСС),	який,	у	свою	чер-
гу,	містить	інформацію	довідника	НБУ	KL_R013:	перелік	балансових	
рахунків	з	можливими	значеннями	параметра	R013	(балансові	рахун-
ки	—	див.	перші	чотири	цифри	поля	БР4+R013)	—	поле	R020;	можливі	
значення	параметра	—	див.	останню	цифру	поля	БР4+R013	значення	
параметра	R011.

Для	одного	БР4	цей	довідник	може	містити	кілька	рядків	такого	
виду:
	 74021 В фонд Чернобыля;
	 74029 Другие начисления.
Наприклад,	для	рахунка	7402	“Інші	обов’язкові	нарахування	на	за-

робітну	плату”	для	формування	звітності	2-КБ	необхідно	виділити	окре-
мо	нарахування	до	фонду	Чорнобиля	та	інші	нарахування.	У	довіднику	
2040	за	цим	рахунком	є	два	записи:	для	першого	запису	R013	приймає	
значення	“1”	—	для	подання	окремою	сумою	нарахувань	до	фонду	Чор-
нобиля,	для	другого	запису	R013	=	9	—	для	подання	сум	усіх	інших	нара-
хувань	за	цим	рахунком.

Параметр	R013	заповнюється	тільки	для	БР4,	що	зазначені	в	пер-
ших	чотирьох	знаках	поля	БР4+R013	довідника	2040.

Лимит овердрафта	 (15	 знаків)	 показує	 дозволений	 овердрафт	
за	цим	рахунком.	Поле	пред’являється	до	 заповнення	в	 тому	разі,	
якщо	в	полі	Операции по ЛС	установлене	значення	Овердрафт по 
лимиту.

Крім	того,	до	заповнення	можуть	бути	запропоновані	такі	поля:
	 Вид расчетов:	тільки	для	БР4	“Средства в расчетах”,	що	перелі-

чені	в	довіднику	2012	“Список БР4 Средства в расчетах”;
	 Признак налогообложения	—	для	рахунків	6-го	і	7-го	класів;
	 Код строки в налог. декларации банка	(символьне	поле)	—	для	

рахунків	6-го	і	7-го	класів;
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	 Номер строки в форме 2	—	для	рахунків	6-го	і	7-го	класів;
	 Символ бюджетной классификации доходов	—	пропонується	

тільки	для	БР4	2500,	 2510.	Для	БР4	2510	—	довідка	 згідно	 з	
довідником	2014	“Символ банка бюджетной классификации 
доходов”,	для	БР4	2500	—	згідно	з	довідником	2031;

	 Источники формирования	—	поле	доступне	для	роботи	з	будь-
яким	 БР4	 з	 розділу	 25.	 У	 цьому	 полі	 пропонується	 довідка	
згідно	 з	 довідником	2013	 “Источники формирования счетов 
Госбюджета”.

Якщо	в	довіднику	Типы ЛС	для	даного	типу	рахунка	встановлено	
формування	запису	процентної	ставки	(у	полі	Тип проц. ставки	зазна-
чено	ОДНА ПРОЦ. СТАВКА	або	ПО ДИАПАЗОНАМ СУММ),	то	
після	заповнення	другого	екрана	надається	екран	введення	процентної	
ставки.	Якщо	для	даного	типу	ОР	зазначається	фіксована	процентна	
ставка,	то	на	екрані	введення	заповнюються	поля	Дата процентной 
ставки	і	Величина проц. ставки.	Якщо	для	даного	типу	ОР	установле-
не	формування	процентної	ставки	По диапазонам сумм,	то	на	екрані	
введення	треба	заповнити	тільки	поле	Дата процентной ставки,	 а	
Величина проц. ставки	зазначається	для	відповідних	діапазонів	
сум	залишку	на	рахунку.

Після	введення	всієї	інформації	натисканням	клавіші	F8	здійс-
нюється	запис	рахунка	до	БД.	Після	запису	під	номером	рахунка	на	
екран	автоматично	(згідно	з	планом	рахунків)	виводиться	його	ха-
рактеристика:
	 А	—	активний;
	 П	—	пасивний;
	 А-П	—	активно-пасивний.
Під	час	відкриття	ОР	для	клієнта,	який	уже	має	рахунок	з	таким	

самим	номером,	але	іншим	кодом	валюти,	автоматично	заповнюються	
поля,	що	є	загальними	для	рахунків	з	одним	номером:
	 призначення;
	 тип;
	 тип	для	ДПІ;
	 субкоррахунок;
	 підрозділ;
	 канал	реплікації;
	 символ	бюджетної	класифікації	доходів;
	 ознака	оподатковування.
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Перегляд і коригування записів ОР
У	меню	Личные счета	реалізовано	такі	режими	перегляду/кори-

гування	особових	рахунків:
	 перегляд	ОР;
	 перегляд	ОР	за	БР;
	 перегляд	списку	ОР;
	 перегляд	ОР	за	субкоррахунками;
	 перегляд	історії	ОР;
	 коригування	ОР.
У	цих	же	режимах	здійснюється	введення	окремих	додаткових	

реквізитів	рахунка.
Відповідальні	виконавці,	працівники	валютного	відділу	і	каси	в	

пунктах	меню	Личные счета	можуть	одержати	інформацію	тільки	
за	закріпленими	за	ними	особовими	рахунками	(рахунки	закріплю-
ються	під	час	відкриття	ОР),	а	також	за	рахунками,	доступ	до	яких	
установлений	їм	у	режимі	Пароли/полномочия.	За	замовчуванням	
відповідальні	виконавці,	за	якими	закріплені	ОР,	мають	доступ	на	
читання	своїх	рахунків	(якщо	до	цих	рахунків	не	встановлені	інші	
повноваження	доступу).

Залежно	від	рівня	своїх	повноважень	доступу	до	ОР	(чи	БР)	ко-
ристувач	може	на	всіх	екранах	перегляду	ОР	виконати	такі	дії:
	 за	рівня	Аналитическое чтение ЛС:	переглянути	основні	реквізи-

ти	рахунка,	оперативну	інформацію	з	рахунка	(обороти,	залишки	
та	іншу	цифрову	інформацію),	але	інформація	про	клієнта	(поля	
Регистрационный номер Клиента,	 Наименование Клиента	 і	
Назначение	счета)	не	показується	та	коригування	реквізитів	ОР	
недоступне;

	 за	 рівня	Полное чтение ЛС:	 переглянути	 всю	 інформацію	 з	
особового	рахунка,	але	не	можна	коригувати	записи	ОР;

	 за	 рівня	 Модификация реквизитов ЛС:	 переглянути	 всю	
інформацію	 з	 особового	рахунка,	 коригувати	реквізити	ра-
хунка	з	урахуванням	встановлених	параметрів	коригування;	
але	не	можна	відкривати	нові	рахунки	та	видаляти	закриті	
рахунки;

	 за	рівня	Открытие	новых ЛС и/или Удаление ЛС:	перегляну-
ти	всю	інформацію	з	особового	рахунка,	коригувати	реквізити	
рахунка	з	урахуванням	установлених	параметрів	коригування;	
відкривати	нові	рахунки	і	видаляти	закриті	рахунки.
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Перегляд оперативного стану ОР
Щоб	переглянути	оперативний	стан	ОР,	необхідно	в	підсистемі	“Осо-

бові	Рахунки”	вибрати	потрібний	рахунок	(Просмотр ЛС, Просмотр 
ЛС по БР)	і,	натиснувши	клавішу	F4,	переглянути	оперативний	стан	
особового	рахунка:	вхідні	залишки,	поточні	обороти	і	вихідне	сальдо.

виКОристаннЯ КОнструКтОра Ор 
При ствОреннІ нОмера рахунКа

За	правилами	діючого	плану	рахунків,	номер	ОР	складається	з	
такого:
	 чотирьох	цифр	номера	балансового	рахунка	БР4;
	 контрольного	розряду;
	 дев’яти	знаків	—	інформації	з	аналітичного	рахунка.
Конструктор	рахунків	призначений	для	формування	структури	

номера	ОР	—	останніх	дев’яти	знаків	ОР	(надалі	—	маски).	Мас-
ка	визначає	правила	формування	номера	рахунка	(останніх	дев’ять	
знаків)	під	час	введення	нових	особових	рахунків.	Маска	може	бути	
сформована	для	класу	нового	плану	рахунків,	розділу	чи	групи	для	
конкретного	БР4.

Встановлено	ієрархію	масок,	що	відповідає	ієрархії	в	плані	рахунків:
клас		розділ		група		БР4.
Маска,	установлена	на	верхньому	рівні	(наприклад,	для	класу	БР),	

діятиме	на	всі	нижні	рівні	(розділи,	групи,	БР4),	що	входять	до	нього.	
Якщо	маска	встановлена	також	на	одному	з	нижніх	рівнів	(наприклад,	
для	розділу),	то	саме	ця	маска	діятиме	на	всі	нижні	рівні	(групи,	БР4).

При	вході	до	режиму	конструктора	пропонується	список	номерів	
БР1	(клас).	Перейти	до	наступного	рівня	(у	цьому	разі	—	до	розді-
лу)	можна,	натиснувши	клавішу	Enter.	Залежно	від	поточного	рівня	
у	верхній	частині	екрана	розміщено	список	класів,	розділів	чи	груп	
БР4.	У	нижній	частині	екрана	—	маска	ОР,	що	відповідає	вибраному	
БР.	За	замовчуванням	використовується	маска	nnnnnnnnn.

Керуючі	клавіші:
	 F7	—	коригування	маски;
	 Ctrl+F10 —	відмова.
Для	 встановлення	 маски	 потрібно	 встановити	 курсор	 на	 БР	

потрібного	рівня,	натиснути	клавішу	F7	 і	потім	у	полі	Структура 
номера	настроїти	маску	ОР.	Для	заповнення	цього	поля	можна	багато	
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разів	викликати	довідник	(клавішею	F2)	і	вставляти	коди	з	довідника	
до	поля	в	поточній	позиції	курсору	(клавішею	Enter).

Для	маски	використовуються	такі	символи:
	 n	—	цифра	порядкового	номера	ОР	(довільна	цифра);
	 #	 —	 цифра	 порядкового	 номера	ОР	 із	 лідируючими	 нулями	

(довільна	цифра);
	 c	—	цифра	номера	клієнта;
	 t	—	тип	клієнта,	може	приймати	такі	значення:

-	 0	—	юр.	особи;
-	 1	—	фіз.	особи;
-	 2	—	банки;
-	 3	—	поточний	банк	для	прив’язки	внутрішньобанківських	ра-
хунків;

-	 4	—	приватні	підприємці;
-	 5	—	виносні	робочі	місця;

	 vvv	—	код	валюти;
	 0–9	—	фіксована	цифра.
Символи	n, #, с	повинні	розташовуватися	підряд.	Символ	vvv	

вважається	неподільним.
Відмінність	n	від	# така:	нехай	код	клієнта	6789,	задається	по-

рядковий	номер	рахунка	12.	Для	маски	ccccnnnn	номер	ОР	мати-
ме	вигляд	678912,	для	маски	cccc####	номер	ОР	матиме	вигляд	
67890012.

Під	час	відкриття	ОР	та	при	формуванні	номера	ОР	маску	буде	взя-
то	із	найнижчого	рівня,	для	якого	вона	встановлена.	Наприклад:
	 маска	встановлена	для	класу	2:	cccc####;
	 маска	встановлена	для	групи	260:	1ccccnnn.
Для	ОР	із	БР4	2600	номер	формуватиметься	за	маскою	для	гру-

пи	260.
Якщо	для	певного	об’єкта	не	встановлена	маска,	то	діє	маска	“за	

замовчуванням”,	тобто	маска	з	одного	з	верхніх	рівнів.	Якщо	мас-
ка	не	встановлена	для	найвищого	рівня	(для	класу),	 то	діє	маска	
nnnnnnnnn.

Для	кожної	маски	потрібно	задати	структуру	ключа	сортування	
(надалі	—	ключ).	Ключ	задає	порядок	проходження	цифр	номера	ОР,	
сформованого	для	відповідної	маски,	для	сортування	ОР	у	різних	на-
борах.	Під	час	перегляду	та	виведення	звітів	особові	рахунки	будуть	
розташовані	за	зростанням	ключа	сортування.	Рекомендується	до-
тримуватися	автоматичного	формування	ключа.



Питання для самоконтролю

	 1.	 Яке	призначення	підсистеми	“Клієнти”	в	ІСАОД?
	 2.	 Які	основні	функції	підсистеми	“Клієнти”	в	ІСАОД?
	 3.	 Як	заносять	користувачів	до	БД	в	ІСАОД?
	 4.	 Як	здійснюється	редагування	користувачів	в	ІСАОД?
	 5.	 Як	і	хто	вводить	нові	особові	рахунки	в	ІСАОД?
	 6.	 Яким	 чином	 можна	 ввійти	 до	 пошуку	 клієнта	 в	 довідниках	 в	

ІСАОД?
	 7.	 Як	вибирається	значення	з	довідника	у	полях	в	ІСАОД?
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Розділ 8

ПІДсистема “ДОгОвОри” в ІсаОД

План розділу

Призначення та функції підсистеми “Договори”
Порядок оформлення договорів
Поняття платіжного календаря
Робота с договорами та відсотковими ставками

Резюме
Розділ	присвячено	опису	функції	та	технології	роботи	підсистеми	

“Договори”	в	ІСАОД.

ПриЗнаЧеннЯ та фунКцІї ПІДсистеми 
“ДОгОвОри”

Кредитно-депозитне	 обслуговування	 банку	 забезпечується	 в	
ІСАОД-БАНК	роботою	підсистем	“Договори”	і	“Розрахунково-ка-
сове	обслуговування”.

Підсистема	ведення договорів клієнтів	банку	призначена	для	ви-
конання	таких	функцій:

1.	Облік	і	реєстрація	договорів,	укладених	клієнтами	з	банком.
Обробляються	договори	різних	типів	як	у	національній,	так	і	в	

іноземній	валютах.	Набір	типів	оброблюваних	договорів	визначаєть-
ся	довідником	“Типи	Договорів”	з	можливістю	настроювання.	Пере-
дбачено	таке:
	 ведення	кредитних	договорів,	 договорів	кредитної	лінії,	між-

банківського	кредиту,	до	запитання,	депозитних,	міжбанківсь-
кого	 депозиту,	 господарських	 договорів,	 договорів	 короткого	
міжбанківського	кредиту	(кредити	овернайт)	і	короткого	між-
банківського	депозиту	та	ін.;

	 введення,	перегляд	і	коригування	реквізитів	договорів;
	 строки	ведення	договору	і	прийняття	рішень	щодо	його	стану	

(підписання	 договору,	 пролонгація,	 прострочення,	 завершен-



10�

ня,	створення	додаткових	угод	під	час	змін	реквізитів	догово-
ру:	відсоткових	ставок,	умов	за	договором	тощо).

	 автоматичне	підтримання	зв’язків	між	договором	і	особовими	
рахунками	клієнта,	що	відносяться	до	договору;

	 введення	інформації	з	додатків	до	договору	(додаткові	угоди,	
договори	застави,	поручительства,	страхові	свідоцтва,	експерт-
ні	довідки/висновки,	записки/коментарі	та	ін.);

	 відстеження	стану	забезпечення	кредиту	(застав)	у	кредитному	
договорі;	 забезпечення	 зв’язку	кредитних	договорів	 з	 догово-
рами	застави,	що	враховуються	в	підсистемі	“Позабалансовий 
облік”;

	 ведення	платіжного	календаря	до	договору	як	у	частині	плано-
ваних	етапів,	так	і	фактичного	виконання,	фіксованого	автома-
тично	за	проводками	опеpдня.

2.	Поділ	прав	доступу	до	договорів.
Залежно	від	прав	доступу	до	функцій	системи	(що	настроюються)	

виконавець	може:
	 бачити	і	коригувати	тільки	свої	договори;
	 бачити	всі	договори,	а	коригувати	тільки	свої;
	 бачити	всі	договори,	але	нічого	не	коригувати	(керівні	особи).
3.	 Побудова	звітних	форм	для	НБУ.
4.	 Ведення	системи	шаблонів	(що	настроюються),	текстів	дого-

ворів	і	засобів	їх	прив’язки	до	діючих	договорів.
5.	Для	кредитних	інспекторів	і	керівного	складу	банку	реалізова-

ний	інтерфейс,	що	дає	змогу	одержати	повний	аналіз	стану	кредитно-
го	і	депозитного	портфелів	банку	в	різноманітних	розрізах:
	 за	валютами;
	 за	видами	(довгострокові,	короткострокові,	пролонговані,	про-

строчені,	клієнтські,	міжбанківські);
	 за	термінами;
	 у	розрізі	середньозважених	відсоткових	ставок	за	видами;
	 за	особовими	рахунками;
	 за	договорами.
6.	Зведений	платіжний	календар	за	всіма	договорами	як	за	фактом	

виконання,	так	і	за	планованими	етапами.
Підсистема	 “Розрахунково-касове обслуговування”	 (РКО)	в	

частині	кредитів	і	депозитів	передбачає	виконання	таких	функцій:
	 стягнення	відсотків	за	користування	кредитами;
	 виплата	банком	відсотків	за	кредитові	залишки	на	депозитних	

рахунках	клієнтів.
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Для	забезпечення	цих	функцій	підсистема	РКО	виконує:
	 розрахунок	відсотків;
	 імітацію	розрахунку	відсотків;
	 ведення	 журналу	 нарахованих	 відсотків	 з	 накопиченням	 іс-

торії	нарахувань;
	 ведення	календаря	РКО;
	 автоматичне	породження	документів	на	зарахування	відсотків	

за	депозитними	рахунками	і	списання	коштів	за	користування	
кредитами;

	 перегляд	виплат	відсотків	за	залишки	на	ОР	і	стягнень	відсо-
тків	за	кредити;

	 формування	довідок	по	РКО	за	клієнтами;
	 формування	відомостей	розрахункових	документів	по	РКО.
За	розрахованими	відсотками	автоматично	породжуються	від-

повідні	платіжні	документи,	за	якими	можна	прийняти	одне	із	зазна-
чених	рішень:
	 оплатити;
	 відхилити	оплату;
	 помістити	на	картотеку	2;
	 передати	на	розгляд	відповідальному	виконавцю.
Для	породження	та	обробки	таких	документів	розроблене	спеціалі-

зоване	робоче	місце	відповідального	виконавця	(режим	Обработка).

ПОрЯДОК ОфОрмленнЯ ДОгОвОрІв
У	системі	рекомендований	такий	порядок	оформлення	договору.
Після	прийняття	банком	рішення	про	надання	кредиту	економіст	

готує	кредитний	договір	у	двох	екземплярах.	Під	час	підготовки	
договору	використовується	форма,	схвалена	юридичною	службою	
банку.	Всі	форми	договорів	попередньо	введені	в	режимі	Договор	*	
Шаблоны Договоров	і	можуть	бути	роздруковані	з	цього	режиму:	
натискання	клавіші	Enter	на	запису	форми	договору	і	натискання	
клавіші	F9	—	друк.	Але	в	цьому	разі	договір	буде	роздруковано	без	
реквізитів	клієнтів.

Щоб	роздрукувати	форму	договору	з	реквізитами	клієнта,	потрібно:
	 зареєструвати	клієнта	в	банку	(у	меню	Клиенты).	Можна	офор-

мити	договір	не	повністю	(ввести	частину	реквізитів	клієнта,	
наприклад,	без	зазначення	позичкового	рахунка	і	рахунка	на-
рахованих	відсотків),	натиснувши	клавішу	F5	(новий	запис)	у	
режимі	Ведение договоров;
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	 роздрукувати	текст	договору	з	реквізитами	клієнта.	Для	цього	
потрібно	в	цьому	ж	режимі	Ведение договоров під	час перегля-
ду	списку	договорів	натиснути	комбінацію	клавіш	Ctrl+Enter	на	
запису	цього	договору.	З’явиться	список	шаблонів	(текстів	ос-
новного	договору	і	додатків),	закріплених	за	даним	типом	дого-
вору.	Вибрати	потрібний	шаблон	і	закріпити	його	за	договором	
можна	натисканням	комбінації	клавіш	Enter+F8.	Тут	можна	від-
коригувати	текст	договору	і	потім	роздрукувати	його.

Якщо	текст	договору	оформлений	в	інший	спосіб	(не	в	ІСАОД-
БАНК),	то	необхідно	зареєструвати	клієнта.	Реєстрація	клієнта	здій-
снюється	у	такий	спосіб:
	 у	тому	разі,	якщо	Клієнт	є	новим	клієнтом	банку,	його	реєстру-

ють	 у	 режимі	Клиенты	 *	Юр. лица	 (або	 в	 підпунктах	Физ. 
лица,	Банки,	Предприниматели);

	 якщо	розрахунковий	рахунок	Клієнта	відкрито	в	іншому	бан-
ку,	 необхідно	 зареєструвати	його	 також	як	 контрагента	 у	 ре-
жимі	Клиенты	*	Контрагенты.

Під	час	запису	нового	клієнта	до	БД	автоматично	створюється	до-
говір	на	РКО	цього	клієнта	(у	договорі	заповнені	окремі	реквізити,	
але	відсутні	послуги	—	тарифи	на	РКО).

Кредитний	інспектор	вводить	договір	у	режимі	Ведение договоров 
(клавіша	F5).	Зазначається	частина	реквізитів	договору	(тип	догово-
ру,	код	валюти	договору,	номер	і	дата	договору,	реєстраційний	номер	
клієнта	банку	і	сума	за	договором),	але	не	вказується	позичковий	ра-
хунок	і	рахунок	розрахунку	(якщо	рахунки	ще	не	відкрито).	Договір	
одержує	статус 1,	тобто	договір	у	стадії	оформлення,	не	проставле-
ний	основний	рахунок	(для	кредитних	договорів	—	позичковий,	для	
депозитних	договорів	—	депозитний	тощо).

Якщо	 рахунки	ще	 не	 відкриті,	 головний	 бухгалтер	 відкриває	
клієнту	необхідні	рахунки	(розрахунковий,	позичковий,	депозитний	
тощо).	Рахунки	можуть	бути	відкриті	ще	до	введення	договору.

Виконавець	заносить	номери	рахунків	у	договір	і	приймає	рішен-
ня	про	підписання	договору	(натискання	клавіші	F10	вносить	значен-
ня	“ДОГОВОР ПОДПИСАН”).

Якщо	договір	кредитний	і	завантаження	позички	не	виконано,	
програма	пропонує	сформувати	документ	на	завантаження	позички.	
При	натисканні	клавіші	F8	формується	оплачений	документ	і	договір	
одержує	статус 16	“ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ПЛАНУ”,	а	при	натис-
канні	клавіші	Esc	позичка	не	завантажується	і	договір	одержує	ста-
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тус 15 “ЗАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ”	(тобто	визначено	основний	
ОР,	введено	платіжний	календар;	прийнято	рішення	“ДОГОВОР 
ПОДПИСАН”,	але	завантаження	позички	не	виконано).

Якщо	договір	депозитний	і	зарахування	в	кредит	депозитного	ра-
хунка	не	виконано,	то	договір	також	одержує	статус 15 “ЗАГРУЗКА 
ОТСУТСТВУЕТ”.

Для	кредитних	договорів	виконується	завантаження	позички	в	Дт	
позичкового	рахунка	(в	тому	разі,	якщо	є	відмова	від	формування	до-
кумента	на	завантаження	позички	під	час	підписання	договору).	Для	
депозитних	договорів	виконується	зарахування	в	кредит	депозитно-
го	рахунка.	Після	закриття	дня	такі	договори	одержать	статус 16 
“ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ПЛАНУ” (договір	оформлений,	підписаний,	
виконані	зарахування).

Під	час	закриття	опердня	запускається	програма	b_trendd.exe,	що	
виконує	автоматичну	фіксацію	історії	виконання	кредитних	і	депо-
зитних	договорів	за	операціями	поточного	опердня.

Якщо	зарахування	на	основний	рахунок	договору	були	виконані	до	
прийняття	рішення	про	підписання	договору,	то	при	його	підписанні	
(клавіша	F10)	договір	відразу	отримує	статус 16 “ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПО ПЛАНУ”.

ПОнЯттЯ ПлатІЖнОгО КаленДарЯ

Платіжний календар формується	автоматично	під	час	запису	
оформленого	договору	до	БД.	Перегляд	платіжного	календаря	(за-
вантаження-погашення)	виконується	при	натисканні	клавіші	F6.

У	платіжному	календарі	договору	відображається	рух	(факт)	за	
всіма	основними	рахунками	договору	(позичкового,	пролонгації,	про-
строчення).	Записи	руху	об’єднуються	за	датами	того	самого	рахунка.	
Також	об’єднуються	записи	плану	із	записами	руху	за	позичковим	
рахунком	з	тією	ж	датою.	Всі	суми	наводяться	тільки	у	валюті	дого-
вору	без	відображення	в	еквіваленті.	У	нижньому	рядку	виводяться	
показники	із	зростаючим	підсумком.	Завжди	(для	статусів	15...99)	
формується	рядок	стану	на	поточну	дату,	де	враховуються	обороти	за	
ОР	для	неподільних	рахунків.

Коригування	плану	діючого	платіжного	календаря	можливі	тільки	
через	додаткову	угоду.	Коригуються	тільки	планові	показники,	фак-
тичні	показники	вибираються	з	історії	руху	за	рахунками	договору	і	
фіксуються	в	БД	наприкінці	опердня.	Для	рахунків	з	кількома	дого-
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ворами	фактичні	показники	вибираються	з	урахуванням	розподілу	
залишків	за	договорами.

Фактичні	показники	можуть	неявно	коригуватися	у	такий	спосіб:
	 комбінацією	клавіш	Ctrl+F10 —	видаляються	обороти	позна-

ченого	дня;
	 клавішею	F10	—	видаляються	з	оборотів	позначеного	дня	не-

реальні	обороти.
Перенесення	сум	на	прострочення	і	пролонгацію	відображається	

в	платіжному	календарі	нереальними	оборотами,	що	позначаються	
символом	“*”	і	не	враховуються	в	нижньому	рядку.	Можливі	інші	не-
реальні	обороти.

Клавіша	F3	дає	змогу	переглянути	всю	історію	договору,	перера-
ховану	в	гривнях,	якщо	договір	почався	до	переходу	на	гривню	(дата	
видачі	кредиту	менше	дати	переходу),	причому	проводки	по	переходу	
не	показуються.	У	цьому	помилки	округлення	враховуються	в	купо-
нах.	Якщо	договір	почався	після	переходу	на	гривню,	дія	за	клавішею	
F3	є	недоступною.

рОБОта З ДОгОвОрами та вІДсОтКОвими 
ставКами

Введення нового запису договору
Введення	 нового	 запису	 договору	 виконується	 натисканням	

клавіші	F5.	Далі	необхідно	визначити	технологію	ведення	договору,	
початковий	вид	форми	введення	та	контроль	полів	договору.	До	БД	
вводиться	код	типу найменування	технології,	яка	вибирається	з	на-
веденого	списку:
	 кредитна;
	 депозитна;
	 розрахунково-касове	обслуговування;
	 кредитні	лінії;
	 короткий	МБК;
	 короткий	МБД;
	 господарський.
Договори	розрахунково-касового	обслуговування	в	цьому	режимі	

не	вводяться	(запис	договору	на	РКО	формується	під	час	запису	но-
вого	клієнта	до	БД	у	режимах	меню	Клиенты).	Після	вибору	техно-
логії	ведення	договору	розкривається	форма	введення	договору.	Кож-
ному	типу	технології	договору	відповідає	свій	екран	введення.
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Перегляд/коригування тексту договору та його 
додатків
Операція	виконується	з	екрана	перегляду	списку	договорів	при	

натисканні	комбінації	клавіш	Ctrl+Enter на	запису	потрібного	дого-
вору.	Після	цього	буде	запропоновано	список,	що	містить	текст	ос-
новного	договору	і	всі	додатки,	що	за	ним	закріплені.	Переглянути	
текст	договору	або	додатків	можна,	натиснувши	клавішу	Enter	на	від-
повідному	запису.	Якщо	даний	договір	чи	додаток	не	був	прив’язаний	
до	шаблону,	то	буде	запропоновано	список	шаблонів,	закріплених	за	
цим	типом	договору	(згідно	з	довідником	шаблонів).	Вибравши	пот-
рібний	шаблон	і	натиснувши	комбінацію	клавіш	Enter+F8,	закріплю-
ють	його	за	цим	договором,	і	текст	договору	з’являється	на	екрані	для	
перегляду.	

На	цьому	ж	екрані,	натиснувши	клавішу	F9,	можна	вивести	текст	
до	файлу,	а	клавішу	F7 — відкоригувати.	Крім	того,	можна	роздруку-
вати	текст	договору	(після	його	перегляду	двічі	натиснути	клавішу	
Esc,	а	потім	клавішу	F9).	Якщо	в	шаблоні	не	визначений	хоча	б	один	
активний	фрагмент	(наприклад,	при	введенні	тексту	з	файлу),	то	
програмі	недоступний	текст	цього	шаблону.	Такі	фрагменти	шаблону	
потрібно	визначити	в	режимі	Шаблоны Договоров.

Відсоткова ставка з рахунка невиплачених відсот-
ків, пролонгації і прострочення
Така	ставка	вводиться,	якщо	зазначено	відповідний	рахунок.	Від-

соткова	ставка	може	бути	нульовою.	Початкове	значення	відсоткової	
ставки	є	нульовим	або	вибирається	з	історії	відсоткових	ставок	осо-
бового	рахунка	на	дату	договору	/	додаткової	угоди.	Введена	відсот-
кова	ставка	вважається	діючою	від	дати	початку	договору	чи	дати	
додаткової	угоди.

Якщо	за	особовим	рахунком	відсутня	відсоткова	ставка	на	дату	
початку	договору	/	додаткової	угоди,	з’являється	попереджувальне	
повідомлення:	“На дату договора по личному счету не установлена 
процентная ставка!”

Якщо	за	особовим	рахунком	відсоткова	ставка	в	історії	відсоткових	
ставок	особового	рахунка	на	зазначену	дату	визначена	і	вона	відріз-
няється	від	введеної,	з’являється	запитання:	“Зафиксировать процент-
ную ставку в истории процентных ставок личного счета?”.	За	допо-
могою	клавіші	F8	(підтвердити)	нова	відсоткова	ставка	фіксується	в	
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історії	відсоткових	ставок	цього	ОР.	Якщо	договір	вводиться	заднім	
числом,	а	в	історії	відсоткових	ставок	за	рахунком	є	кілька	записів,	що	
відносяться	до	періоду	дії	договору,	то	з’являється	запитання:	“Созда-
вать дополнительные соглашения на изменение процентной ставки?”.	
У	разі	позитивної	відповіді	договір	одержує	статус 4.

Відсоткова	ставка	для	рахунка	невиплачених	відсотків	може	бути	
не	встановлена	в	типі	ОР.	У	цьому	разі	вона	приймається	нульовою	і	
змінювати	цю	відсоткову	ставку	не	дозволяється.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Яке	призначення	підсистеми	“Договори”	у	банківській	інформа-
ційній	системі?

	 2.	 Які	функції	виконує	підсистема	“Договори”	у	банківській	інфор-
маційній	системі?

	 3.	 Які	 можливості	 надає	 підсистема	 “Договори”	 для	 кредитних	
інспекторів	і	керівного	складу	банку?

	 4.	 Яку	технологічну	послідовність	операцій	забезпечує	підсистема	
“Договори”	під	час	оформлення	договору?

	 5.	 Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	
для	друку	форми	договору	з	реквізитами	клієнта?

	 6.	 Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	
для	реєстрації	клієнта?

	 7.	 Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	
для	введення	даних,	що	договір	підписано?

	 8.	 В	якому	випадку	договір	отримує	у	підсистемі	“Договори”	статус	
“ЗАГРУЗКА ОТСУТСТВУЕТ”?

	 9.	 В	якому	випадку	договір	отримує	у	підсистемі	“Договори”	статус	
“ВЫПОЛНЕНИЕ ПО ПЛАНУ”?

10.	Що	розуміють	під	платіжним	календарем	у	підсистемі	“Договори”?
11.	Як	позначаються	у	платіжному	календарі	в	підсистемі	“Договори”	

нереальні	обороти?
12.	Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	

для	введення	нового	запису	договору?
13.	Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	

для	перегляду/коригування	тексту	договору	та	його	додатків?
14.	Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	

для	пролонгації	договору?
15.	Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Договори”	

для	введення	нової	відсоткової	ставки	до	договору?
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Розділ 9

мІЖнарОДна елеКтрОнна система 
ПереДаЧІ БанКІвсьКих ПОвІДОмлень 

S.W.I.F.T.

План розділу

Системи передачі банківських повідомлень
Архітектура S.W.I.F.T.
Підключення до S.W.I.F.T.
Безпека в системі S.W.I.F.T. ІІ

Резюме
Розділ	присвячено	вивченню	призначення	та	основних	можливос-

тей	міжнародної	електронної	системи	передачі	банківських	повідом-
лень	S.W.I.F.T.

встуП

Вимоги до інформаційної безпеки телекомуніка-
ційних систем кредитно-фінансової сфери
Інформаційне	середовище	взагалі	та	кредитно-фінансова	сфера	

зокрема	є	надзвичайно	привабливими	для	кримінальних	структур.	
В	останні	десятиріччя	зростання	збитків,	пов’язане	з	інформаційною	
злочинністю,	стало	стійкою	тенденцією.

Телекомунікаційне	середовище	повинно	за	вимогами	ISO	(Міжна-
родна	організація	стандартизації)	забезпечити:
	 захист	інформації	(з	метою	забезпечення	її	конфіденційності,	

цілісності	та	вірогідності)	при	її	зберіганні,	обробці	та	передачі	
по	мережах;

	 підтвердження	справжності	даних	 і	користувачів	(автентифі-
кація	сторін,	що	встановлюють	зв’язок);

	 виявлення	та	попередження	порушення	цілісності	даних;
	 захист	технічних	засобів	і	приміщень,	в	яких	обробляється	кон-

фіденційна	 інформація,	 від	 витоку	 інформації	 за	 сторонніми	
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каналами	і	від	можливо	впроваджених	у	технічні	засоби	елект-
ронних	пристроїв	знімання	інформації;

	 захист	 програмних	 продуктів	 від	 впровадження	 програмних	
закладок	і	“вірусів”;

	 захист	 від	 несанкціонованого	 доступу	 до	 інформаційних	 ре-
сурсів	 і	 технічних	засобів	мережі,	у	 тому	числі	 і	 до	 засобів	 її	
управління,	з	метою	запобігання	зниженню	рівня	захищеності	
інформації	та	самої	мережі	в	цілому;

	 реалізацію	 організаційно-технічних	 заходів,	 спрямованих	 на	
забезпечення	збереження	конфіденційних	даних.

Для	реалізації	зазначених	вимог	інформаційної	безпеки	викорис-
товується	комплекс	апаратно-програмних	та	організаційно-техніч-
них	заходів,	що	реалізують	систему	безпеки	у	вигляді	розподіленого	
комплексу,	який	функціонує	під	керівництвом	центрів	управління	
безпекою	(ЦУБ)	мережі.

Для	систем	передачі	економічно	значущої	інформації	системи	за-
хисту	інформації	під	час	передачі	відкритими	каналами	зв’язку	по-
винні	забезпечувати	захист	від	такого:
	 несанкціонованого	 доступу	 до	 переданих	 повідомлень	 (пере-

шкоджати	порушенню	конфіденційності);
	 навмисної	 зміни	одержувачем	повідомлення	з	метою	дискре-

дитації	відправника	або	комунікаційної	компанії;
	 видачі	 одного	користувача	 системою	за	 іншого,	щоб	 зняти	 із	

себе	відповідальність	або	ж	використати	його	повноваження	з	
метою	формування	 помилкового	 повідомлення,	 зміни	 закон-
ного,	 санкціонування	 помилкових	 обмінів	 повідомленнями	
або	ж	їх	підтвердження;

	 відмови	від	факту	формування	та	передачі	повідомлення;
	 твердження	 про	 те,	 що	 повідомлення	 отримане	 від	 деякого	

користувача,	 хоча	 насправді	 воно	 сформовано	 самим	 зло-
вмисником;

	 твердження	про	те,	що	одержувачу	в	заданий	момент	часу	було	
надіслане	повідомлення,	яке	насправді	не	відсилалося	(або	від-
силалося	в	інший	момент	часу);

	 відмови	від	факту	одержання	повідомлення,	що	насправді	було	
отримано,	 або	 видачі	 неправдивих	 відомостей	 про	 час	 його	
одержання;

	 несанкціонованої	 зміни	 повноважень	 інших	 користувачів	 на	
відправлення	 та	 одержання	 повідомлень	 (помилковий	 запис	
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інших	осіб,	 обмеження	або	розширення	встановлених	повно-
важень	тощо);

	 набору	 статистики	 обміну	 повідомленнями	 (вивчення	 того,	
хто,	коли	і	до	яких	повідомлень	має	доступ);

	 заяви	про	сумнівність	протоколу	забезпечення	безпеки	доставки	
повідомлень	через	розкриття	певної	конфіденційної	інформації;

	 введення	зловмисником	помилкових	доручень	і	службової	ін-
формації;

	 створення	 перешкод	 у	 каналах	 зв’язку	 з	 метою	 виключення	
можливості	доведення	повідомлення	до	одержувача.

Обмеження	при	побудові	систем	інформаційної	безпеки	в	кредит-
но-фінансових	організаціях	такі:
	 витрати	на	побудову	систем	захисту	не	повинні	перевищувати	

величину	гіпотетично	передбачуваного	збитку;
	 політика	відкритості	суперечить	політиці	забезпечення	інфор-

маційної	безпеки.

системи ПереДаЧІ БанКІвсьКих 
ПОвІДОмлень

Діючі	нині	електронні	системи	передачі	банківських	повідомлень	
можна	поділити	на	системи	фінансових	повідомлень	і	системи	розра-
хунків.	У	рамках	перших	здійснюється	тільки	оперативне	пересилан-
ня	і	зберігання	міжбанківських	документів.	Функції	других	пов’язані	
безпосередньо	з	виконанням	взаємних	вимог	і	зобов’язань.	До	першої	
групи	належать	S.W.I.F.T.,	Bank Wire	(приватна	мережа	банків	США)	
тощо,	до	другої	—	CHIPS	(США),	СHAPS	(Англія)	та	ін.

Спеціальна	мережа	передачі	банківських	повідомлень	на	між-
народному	рівні	S.W.I.F.T.	(Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications)	—	одна	з	найбільших	у	світі	систем	банківських	
повідомлень.	Мета	 створення	 цієї	 “Міжнародної	 міжбанківської	
організації	валютних	і	фінансових	розрахунків	по	телексу”	(така	її	
офіційна	назва)	—	забезпечення	всім	учасникам	доступу	до	цілодобо-
вої	високошвидкісної	мережі	передачі	банківської	інформації	в	стан-
дартній	формі	за	високого	ступеня	контролю	і	захисту	від	несанкціо-
нованого	доступу.

Акціонерне	товариство	S.W.I.F.T.	зі	штаб-квартирою	в	Бельгії	за-
сноване	в	Брюсселі	в	1973	р.	групою	європейських	і	північноамери-
канських	банків,	перебуває	під	юрисдикцією	права	Бельгії	і	належить	
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банкам-членам	товариства.	Першими	членами	S.W.I.F.T.	стали	239	
банків	із	15	країн.	Висока	надійність	системи,	підтримка	провідних	
банків	світу,	стабільна	продуктивність,	високий	рівень	стандартиза-
ції	зумовили	незмінне	зростання	її	популярності.	Переваги	S.W.I.F.T.	
стали	настільки	очевидними	для	банків,	що	аналогічні	системи	(лон-
донська	автоматична	платіжна	система	розрахункових	палат	СHAPS,	
французька	Sagitaire,	нью-йоркська	CHIPS)	створили	систему	авто-
матичного	перекладу	стандартів	S.W.I.F.T.	у	власні.

На	цей	час	вона	має	модифікацію	S.W.I.F.T.	II,	 і	надалі	саме	цей	
варіант	буде	матися	на	увазі	під	назвою	S.W.I.F.T.	Вона	базується	на	
чотирирівневій	мережній	архітектурі.	Логічна	архітектура	системи	від-
повідає	основним	принципам	ISO	для	взаємодії	відкритих	систем.	

архІтеКтура S.W.I.F.T.

Кожний	активний	компонент	архітектури	S.W.I.F.T.	II	називається	
вузлом.	Вузли	можуть	бути	зв’язані	між	собою:
	 прямими	виділеними	лініями;
	 місцевими	та	міжнародними	лініями	з	комутацією;
	 локальними	мережами;
	 супутниковими	каналами	зв’язку.
Для	керування	в	системі	задіяно	чотири	типи	процесорів	(логічних):
	 SCP (System Control Processor)	—	процесор	керування	системою;
	 SP	(Settlement Processor)	—	комутаційний	процесор;
	 RP	(Regional Processor)	—	регіональний	процесор;
	 СР	(Communication Processor)	—	процесор	передачі.
Процесор	керування	системою	SCP	відповідає	за	функціонування	

всієї	системи	загалом.	Він	постійно	контролює	та	керує	всіма	актив-
ними	компонентами	системи	і	доступом	до	системи	в	цілому.	До	функ-
цій	керування	SCP	належать:
	 дозвіл	відкриття	нового	сеансу	та	збереження	даних	сеансу;
	 поширення	нового	програмного	забезпечення	у	системі;
	 функціональний	 контроль	 усіх	 технічних	 і	 програмних	 за-

собів;
	 збирання	діагностичної	інформації	щодо	несправностей;
	 керування	процесом	відновлення	після	помилки;
	 динамічний	розподіл	системних	ресурсів.
Комутаційні	процесори	SP	 керують	маршрутизацією	та	 збері-

ганням	повідомлень.	Їх	основні	функції	такі:
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	 маршрутизація	 повідомлень	 між	 користувачами	 через	 регіо-
нальні	процесори	RP;

	 надійне	зберігання	двох	копій	усіх	оброблених	певним	комута-
ційним	процесором	повідомлень	(на	двох	різних	носіях)	і	від-
повідної	їм	передісторії	доставки;

	 формування	підтверджень	про	 зберігання,	 доставку	обробле-
них	певним	комутаційним	процесором	повідомлень	або	їх	не-
надходження;

	 обробка	вибірки	повідомлень.
Регіональний	 процесор	 RP	 здійснює	 логічне	 підключення	

користувачів	до	мережі	S.W.I.F.T.	і,	по	суті,	є	вхідною	та	вихідною	точками	
системи.	Програмне	 забезпечення	RP,	 взаємодіючи	 із	 програмами	
користувача,	здійснює	точне	і	безпечне	логічне	підключення	до	S.W.I.F.T.	
До	його	функцій	належать:
	 перевірка	вхідних	повідомлень	перед	пересиланням	до	комута-

ційного	процесора;
	 обробка	протоколів	прикладного	рівня;
	 контроль	і	перевірка	номерів	вхідної	послідовності	(ISN)	усіх	

повідомлень;
	 верифікація	контрольних	сум	повідомлень;
	 формування	позитивних	(АСК)	і	негативних	(NAK)	підтверд-

жень	прийому	повідомлень.
Процесор	передачі	СР	забезпечує	зв’язок	між	регіональними	про-

цесорами	RP	та	іншими	вузлами	системи,	тим	самим	дозволяючи	RP,	
підключеному	до	власного	комутаційного	процесора	SP,	приймати	
інформацію	від	інших	SP.

Кожний	 регіональний	процесор	 обслуговує	 конкретну	 країну	
або	територію	та	розташований	у	безпечних	(з	контролем	доступу)	
центрах.	 Для	 кожного	 користувача	 системи,	 відомого	 за	 його	
фізичною	 адресою,	 призначається	 його	 основний	 регіональний	
процесор	RP,	що	і	обслуговуватиме	цього	користувача.

Фактично	вся	 система	S.W.I.F.T. II	 зосереджена	в	двох	центрах	
управління	системою	(SCC),	які	розташовані	в	Нідерландах	і		США.	
SCC	 містить	 у	 собі	 два	 ключові	 компоненти	 системи,	 а	 саме	 —	
процесор	керування	системою	SCP	і	комутаційний	процесор	SP.	Для	
поліпшення	працездатності	та	захисту	від	перебоїв	у	системі	S.W.I.F.T. 
II	 застосовується	дублювання	кожного	SCP	 і	резервування	роботи	
кожного	SP.	У	будь-який	час	тільки	один	процесор	керування	системою	
є	активним	і	здійснює	безпосереднє	керування	системою.	Інші	три	SCP	
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постійно	перебувають	у	резерві	та	безперервно	обновляють	свій	стан	за	
даними	конфігурації	активного	SCP.

ПІДКлЮЧеннЯ ДО S.W.I.F.T.

Для	того,	щоб	одержати	фізичний	доступ	до	системи	S.W.I.F.T.,	ін-
дивідуальні	користувачі	повинні	мати	комп’ютерний	термінал	(СВТ),	
що	підключається	до	системи	S.W.I.F.T.	через	ряд	локальних	вузлів	
підключення,	відомих	як	точки	доступу	до	системи	S.W.I.F.T.	(SAP)	
або	віддалені	точки	доступу	(RAP).	До	складу	SAP/RAP	входять:
	 процесор,	що	виконує	функції	керування	лініями	користува-

ча	 та	лініями	підключення	SAP/RAP	 до	 транспортної	мережі	
S.W.I.F.T.	II	(STN);

	 порти,	надані	користувачам.
Доступ	до	послуг	S.W.I.F.T.	II	через	SAP	або	RAP	забезпечуєть-

ся	 транспортною	 мережею	 STN,	 що	 працює	 за	 комунікаційним	
протоколом	 Х.25.	 Розходження	 між	 SAP	 та	 RAP	 полягає	 в	
забезпеченні	 рівня	 безпеки,	 хоча	 вони	 забезпечують	 однакові	
операційні	можливості	щодо	роботи	з	кількома	окремо	підключеними	
користувачами.	Якщо	через	проблеми	на	лінії	зв’язку	або	несправності	
SAP	(RAP)	користувач	не	може	ввійти	до	системи	в	його	основній	
точці	доступу	SAP	(RAP),	то	альтернативний	вхід	до	системи	може	
бути	зроблений	в	іншій	точці	доступу.

Підключення	 користувачів	 до	 мережі	 S.W.I.F.T.	 можливе	 за	
виділеними	лініями	зв’язку	через	загальні мережі передачі даних	(PDN)	
або	через	лінії з комутацією	(PSTN),	підключені	до	точки	доступу.

Підключення	виділених	ліній	доступне	у	всіх	SAP	зі	швидкістю	
передачі	даних	2400,	4800	та	9600	біт/с.	При	цьому	типі	підключення	
користувачеві	виділяється	окремий	порт	у	точці	доступу	та	може	
бути	використане	шифрування	(за	бажанням	користувача).

Підключення	 через	 PDN	 можливе	 тільки	 зі	 швидкостями,	
еквівалентними	 швидкостям	 виділених	 ліній.	 Підключення	
користувача	до	PDN	забезпечується	за	допомогою	виділених	ліній	
з	 використанням	 протоколу	Х.25.	 Для	 цього	 типу	 підключення	
передбачається	 обов’язкове	 шифрування	 даних	 відповідно	 до	
протоколу	Х.25.

У	системі	S.W.I.F.T.	II	є	два	типи	підключення	через	лінії	з	кому-
тацією:
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	 через	порти	PSTN	спільного	використання,	до	яких	всі	користу-
вачі	 мають	 доступ	 на	 основі	 суворої	 конкуренції.	Швидкість	
роботи	через	ці	порти	не	більше	2400	біт/с	і	засоби	шифруван-
ня	не	застосовуються;

	 через	 виділені	 порти	 (для	 кожного	 користувача	 окремий)	 зі	
швидкістю	передачі	даних	до	9600	біт/с	 і	можливістю	(за	ба-
жанням	 користувача)	 застосовувати	 засоби	 шифрування	 ін-
формації.

БеЗПеКа в системІ S.W.I.F.T. II

Усі	питання,	пов’язані	з	безпекою	в	системі	S.W.I.F.T.,	умовно	мож-
на	поділити	на	такі	розділи:
	 фізична	безпека;
	 безпека	логічного	доступу	до	системи	S.W.I.F.T.;
	 забезпечення	безпеки	повідомлень,	переданих	 і	збережених	у	

системі;
	 безпека	обміну	повідомленнями	“користувач	—	користувач”.
Засоби	безпеки	у	системі	S.W.I.F.T.	II	складаються	з	такого:
	 процедури	входу	до	системи;
	 процедури	вибору	додатка;
	 нумерації	повідомлень;
	 перевірки	помилок	передачі;
	 криптозахисту	 повідомлення,	 що	 перебуває	 в	 мережі	

S.W.I.F.T.;
	 контролю	доступу	до	повідомлень	у	SAP,	регіональних	процесо-

рах,	комутаційних	процесорах,	центрах	управління	системою.
Відділ	головного	інспектора	системи	S.W.I.F.T.	(SIO)	керує	всіма	

питаннями,	пов’язаними	 із	забезпеченням	безпеки	роботи	мережі	
S.W.I.F.T.	Користувачам	рекомендується	забезпечувати	належну	без-
пеку	процедур,	здійснюваних	у	їхніх	власних	організаціях,	наприклад,	
контроль	доступу	до	терміналів	S.W.I.F.T.,	керування	їхнім	підклю-
ченням	і	використанням.

Фізична безпека
Фізична	безпека	здійснюється	на	основі	розмежування	та	контро-

лю	доступу	до	всіх	операційних	і	адміністративних	вузлів	S.W.I.F.T.	
за	допомогою	використання	електронних	засобів	і	засобів	виявлення	
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несанкціонованого	доступу.	Застосовується	також	дистанційне	керу-
вання	для	вузлів	S.W.I.F.T.,	які	управляються	автоматично.	

Якщо	 користувач	 запитує	 центр	 про	 доступ	 до	 SAP,	 то	 в	
обов’язковому	порядку	повинен	бути	зроблений	запит	до	SIO,	і	без	
його	санкції	нікому	не	буде	надано	дозвіл	на	доступ	до	SAP.

Безпека логічного доступу до системи S.W.I.F.T.
Користувачі	 можуть	 одержати	 фізичний	 доступ	 до	 систе-

ми	 S.W.I.F.T.	 тільки	 через	 СВТ,	 що	 працює	 з	 одним	 або	 більше	
користувачами	(LT).	Кожному	LT	призначаються	унікальні	таблиці	
безпеки	для	процедур	LOGIN	та	SELECT	(вибір	фінансового	додатка	
FIN),	які	є	послідовностями	ключів	у	табличному	вигляді.	Кожен	
ключ	у	таблиці	може	бути	задіяний	тільки	один	раз	і	пов’язаний	із	
послідовними	номерами	процедур,	що	використовують	ці	 ключі.	
Зазначені	 таблиці	 формуються	 і	 відсилаються	 користувачеві	 до	
його	 підключення	 до	 системи	 S.W.I.F.T.	 на	 основі	 запиту	 на	 їх	
використання.	Нові	 таблиці	 безпеки	 створюються	 відразу	 після	
відсилання	чергових	таблиць	і	пересилаються	користувачеві	тільки	у	
разі	необхідності.	Користувачі,	які	активно	використовують	таблиці	
безпеки,	можуть	запросити	у	відділі	головного	інспектора	таблиці	з	
2400	ключами	замість	звичайних	таблиць	(1200	ключів).

Доступ	LT	до	системи	S.W.I.F.T.	виконується	за	допомогою	команди	
LOGIN.	 До	 того,	 як	 буде	 відісланий	 запит	LOGIN,	 користувачеві	
необхідно	ввести	ключ	запиту	та	ключ	відповіді	з	таблиці	безпеки	
LOGIN.	Мета	запиту	LOGIN:
	 визначити	логічний	шлях	для	зв’язку	LT	із	системою;
	 обмежити	доступ	до	системи	несанкціонованих	користувачів;
	 дати	 змогу	 користувачам	перевірити,	що	 вони	підключилися	

до	справжньої	системи	S.W.I.F.T.;
	 зазначити	розмір	вікна,	що	має	бути	відкрите	для	сеансу	GPA.
При	запиті	процедури	LOGIN	система	S.W.I.F.T.	виконує	таку	по-

слідовність	дій:
	 перевіряє	заголовок	і	текст	повідомлення,	що	відіслане	за	до-

помогою	процедури	LOGIN;
	 перевіряє	вірогідність	кінцевика	MAC,	який	сформований	з	ви-

користанням	ключа	з	таблиці	безпеки,	але	не	містить	інформації	
про	 сам	 ключ.	 Якщо	 підтвердження	 справжності	 користувача	
пройшло	 успішно,	 то	 порядковий	 номер	 запиту	LOGIN	 (LSN)	
порівнюється	з	очікуваним	системою	LSN.	Якщо	LSN	з	припус-
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тимого	діапазону,	то	система	перевіряє,	що	запит	LOGIN	сфор-
мовано	після	дня,	зазначеного	в	останній	команді	LOGOUT.	Та-
ким	чином,	враховуються	часові	рамки	для	LT,	протягом	яких	
від	цього	LT	не	будуть	прийматися	запити.	Якщо	ж	LSN	не	збі-
гається	з	очікуваним,	то	в	полі	підтвердження	справжності	сис-
теми	зазначається	наступний	очікуваний	LSN;

	 підтверджує	запит	LOGIN,	повертаючи	або	позитивне	підтвер-
дження	 LOGIN	 (LAK),	 або	 негативне	 підтвердження	 LOGIN	
(LNK).	У	підтвердженні	 є	 кінцевик	MAC,	 який	 сформований	
на	ключі	відповіді,	але	не	містить	інформації	про	нього	та	дає	
змогу	користувачеві	перевірити	автентичність	системи;

	 записує	спробу	LOGIN	разом	із	відповіддю	системи	в	передіс-
торію	LT.

Спроба	зробити	запит	LOGIN	на	лінії	зв’язку,	якою	LT	уже	ввій-
шов	до	системи,	розглядається	як	серйозна	помилка	та	ігнорується	
системою.

Доступ	до	додатка	FIN	(з	якого	відсилаються	повідомлення	“ко-
ристувач	—	користувач”	і	ряд	системних	повідомлень)	здійснюється	
за	допомогою	команди	SELECT,	що	проходить	процедуру	підтверд-
ження	для	гарантії	такого:
	 тільки	 перевірені	 користувачі	 можуть	 війти	 до	 системи	

S.W.I.F.T;
	 користувач	зв’язався	зі	справжньою	системою	S.W.I.F.T.	II.
Алгоритм	підтвердження	автентичності	повідомлення	формує	

кінцевик	MAC.	Це	виконується	на	основі	довільного	ключа	захисту	
та	ключа	відповіді,	який	формується	на	основі	номера	запитів	LOGIN	
або	SELECT	та	інших	елементів	даних	(день/час).	Цей	процес	відріз-
няється	від	процесу	підтвердження	автентичності	повідомлення	“ко-
ристувач	—	користувач”.	Він	не	потребує	обміну	ключами	вірогід-
ності,	але	замість	цього	використовуються	унікальні	таблиці	безпеки,	
створені	для	кожного	користувача.

За	винятком	довільного	ключа	захисту	та	ключа	відповіді,	що	
відомі	тільки	системі	S.W.I.F.T.	і	кінцевому	користувачеві,	дані	для	
формування	MAC	надсилаються	як	частина	повідомлень	LOGIN	та	
SELECT.	У	відповідь	система	S.W.I.F.T.	формує	новий	кінцевик	MAC	
з	тим	же	ключем	захисту,	але	з	іншими	елементами	даних,	і	включає	
його	до	LAK	або	LNK.	Це	дає	змогу	користувачеві	підтвердити	віро-
гідність	системи	S.W.I.F.T.	Далі	відбувається	припинення	підключен-
ня	користувача	до	системи	та	формується	запит	з	новим	кінцевиком	
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за	новим	ключем	доступу	для	гарантії	того,	що	сеанс	буде	відновле-
ний	санкціонованим	LT	з	одночасною	перевіркою	вірогідності	систе-
ми	S.W.I.F.T.

Нині	у	системі	S.W.I.F.T.	II	розроблено	та	рекомендовано	радою	
директорів	для	повсюдного	використання	поліпшену	архітектуру	
системи	забезпечення	безпеки,	що	відповідає	сучасному	рівню	роз-
витку	телекомунікаційних	технологій	 і	криптографічних	методів.	
Основою	нового	підходу	стало	використання	інтелектуальних	карт	
(ICC),	зміна	алгоритму	перевірки	вірогідності	та	збільшення	довжи-
ни	двосторонніх	ключів,	якими	обмінюються	користувачі.

З	метою	забезпечення	безпеки	логічного	доступу	до	системи	
S.W.I.F.T.	II	у	рамках	нового	підходу	було	розроблено	службу	без-
печного	входу	до	системи	та	вибору	режиму	(SLS),	що	дає	мож-
ливість	користувачам	одержати	доступ	до	послуг	системи	S.W.I.F.T.	
за	допомогою	ICC	замість	використання	паперових	таблиць	LOGIN	
та	SELECT.	Застосування	ICC	потребує	використання	зчитувача	
карток	(кардридера).	Поки	пропонується	два	різні	типи	зчитува-
чів	карт.	Перший	спрощений	зчитувач	карт	(BCR)	підтримує	тіль-
ки	службу	SLS.	Другий	зчитувач	карт	(SCR)	має	модуль	захисту,	в	
якому,	крім	функцій	кардридера,	реалізована	також	функція	моду-
ля	апаратного	захисту,	що	виконує	генерування	ключів	і	шифру-
вання	секретної	інформації	(застосовується	для	підтримки	як	SLS,	
так	і	інших	служб,	створених	у	рамках	нового	підходу).	Оскільки	
в	модулі	захисту	SCR	повинні	зберігатися	секретні	дані,	то	він	за-
хищений	від	розкриття	—	будь-яка	спроба	дістатися	внутрішніх	
частин	пристрою	викликає	автоматичне	знищення	секретної	 ін-
формації,	що	зберігається	в	SCR.

Для	SCR	або	BCR	передбачено	кілька	різних	варіантів	режимів	
роботи	(відключений	або	підключений	до	СВТ),	широкий	перелік	
варіантів	конфігурування	цих	пристроїв	спеціальним	персоналом	
(офіцерами	безпеки),	а	також	широкий	перелік	послуг	з	навчання	
персоналу	організації.

Служба SLS та операції в рамках цієї служби
Основне	призначення	служби	безпечного	входу	до	системи	SLS	—	

заміна	паперових	таблиць	LOGIN/SELECT	новим	механізмом,	здатним	
генерувати	сеансові	ключі	доступу	до	системи,	які	при	використанні	
паперових	таблиць	доводилося	зчитувати	операторам	СВТ	вручну.	Не-
обхідно	зазначити,	що	ICC	не	містить	самих	ключів	доступу,	але	міс-
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тить	алгоритм,	що	може	генерувати	необхідний	сеансовий	ключ	для	
будь-якого	запиту	LOGIN/SELECT.	Нині	в	системі	S.W.I.F.T.	II	цей	
алгоритм	не	збігається	з	алгоритмом	генерації	для	паперових	табли-
ць,	тому	ключі	доступу	від	ICC	відрізняються	від	своїх	еквівалентів	у	
паперових	таблицях.

Для	забезпечення	логічного	доступу	до	послуг	системи	S.W.I.F.T.	II	
необхідно	вставити	у	відповідний	спосіб	сконфігуровану	ICC	до	зчи-
тувача	карт	та	ввести	PIN-код	на	клавіатурі	зчитувача.	Під	час	вибору	
функції	LOGIN	(SELECT)	на	СВТ	необхідні	коди	автоматично	гене-
руються	ICC	і	передаються	у	СВТ,	до	якого	підключений	зчитувач.	
Потім	СВТ	продовжує	обробляти	запит	LOGIN	(SELECT)	у	звичайний	
спосіб.	Для	більшості	користувачів	зчитувач	карт	залишатиметься	
підключеним	до	СВТ	із	метою	одержання	максимальної	вигоди	від	
використання	служби	SLS.	Але	є	можливість	використання	і	непід-
ключеного	зчитувача	карт	(наприклад,	для	віддалених	терміналів	або	
у	разі	аварії),	коли	необхідні	коди	доступу	хоча	й	генеруються	в	ICC,	
але	тільки	відображаються	на	дисплеї	зчитувача	карт,	а	потім	вручну	
вводяться	до	СВТ.

Забезпечення безпеки повідомлень, переданих 
і збережених у системі
Система	S.W.I.F.T.	під	час	обміну	повідомленнями	забезпечує:
	 безпеку	передачі;
	 перевірку	повідомлень;
	 безпеку	доставки.	
Зокрема,	для	недопущення	несанкціонованого	доступу	до	потоку	

повідомлень	під	час	їхньої	передачі	та	збереження	мережа	повинна	
мати	захист	від	такого:
	 втрати,	 підтвердження,	 помилкової	 доставки	 або	 затримки	

повідомлень;
	 помилок	під	час	передачі	та	збереження;
	 втрати	конфіденційності;
	 внесення	до	повідомлень	помилкових	змін.
В	усі	повідомлення	додатків	GPA	та	FIN	системи	S.W.I.F.T.	II	до-

дається	обов’язковий	кінцевик	СНК,	що	містить	контрольну	суму	
цього	повідомлення,	яка	перевіряється	у	вузлах	введення/виведен-
ня	мережі.	Наявність	пошкодження	повідомлення	під	час	передачі		
встановлюється	у	результаті	перевірки	контрольної	суми	прийнятого	
повідомлення	(вона	є	унікальною	для	кожного	повідомлення)	з	об-
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численою	контрольною	сумою.	Якщо	наявність	пошкодження	вста-
новлено	(навіть	за	відсутності	зауважень	у	протоколі	перевірок	низь-
кого	рівня),	то	у	відповідь	буде	передано	негативне	підтвердження	і	
первинне	повідомлення	буде	надіслано	повторно.

Усі	вхідні	повідомлення	перевіряються	відповідним	регіональним	
процесором	до	того,	як	передати	їх	комутаційному	процесору.	Тіль-
ки	повідомлення,	що	відповідають	стандартам	і	синтаксису	S.W.I.F.T.,	
приймаються	до	доставки.	Результати	безперервних	перевірок	пос-
тійно	зберігаються.	Будь-яка	серйозна	помилка	протоколу	призво-
дить	за	стандартами	S.W.I.F.T.	до	закриття	сеансів	FIN	або	GPA.

Після	суворих	перевірок	усіх	вхідних	потоків	повідомлення,	що	
позитивно	підтверджені	системою	S.W.I.F.T.,	вважаються	правильни-
ми	і	транспортуються	системою.

Обов’язковий	кінцевик	СНК	використовується	приймаючим	тер-
міналом	LT	для	перевірки	того,	що	жодної	помилки	не	з’явилося	під	
час	передачі	між	вхідним	регіональним	процесором	і	кінцевим	при-
ймачем.	Для	підтвердження	правильного	прийому	кінцевим	прий-
мачем	інформації	в	системі	S.W.I.F.T.	використовується	спеціальне	
повідомлення	UAK/UNK.	У	системі	S.W.I.F.T.	повідомлення	вважаєть-
ся	доставленим	тільки	тоді,	коли	термінал-відправник	отримає	від	
приймаючого	термінала	позитивне	підтвердження	прийому	(UAK).	
У	разі	негативного	повідомлення	(UNK)	система	S.W.I.F.T.	II	спробує	
доставити	повідомлення	11	разів,	після	чого	доставка	повідомлення	
припиняється	та	відправника	сповіщають,	що	повідомлення	не	може	
бути	доставлене.	Для	підрахунку	спроб	кожна	наступна	спроба	до-
ставки	після	першої	міститиме	відповідну	кількість	кінцевиків	РОМ.

Перевірка	повідомлень	S.W.I.F.T.	II	гарантує,	що	повідомлення	для	
підготовки	(які	мають	кінцевик	TNG)	не	можуть	бути	адресовані	вже	
працюючим	приймаючим	терміналам,	і	навпаки,	звичайні	повідом-
лення	не	можуть	бути	адресовані	точкам,	що	перебувають	у	стані	під-
готовки	до	роботи.

Безпека обміну повідомленнями 
“користувач — користувач”
Під	час	обміну	повідомленнями	між	користувачами	для	забезпе-

чення	конфіденційності,	справжності	та	цілісності	повідомлень	сис-
тема	S.W.I.F.T.	II	рекомендує	використовувати	алгоритм	перевірки	
вірогідності.	Перевірка	вірогідності	є	важливою	частиною	системи	
забезпечення	безпеки	S.W.I.F.T.	II.	Вона	ґрунтується	на	обміні	клю-
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чами	між	користувачами	та	на	перевірці	відображення	вірогідності	у	
певних	типах	повідомлень.

Приймаючий	термінал	перевіряє	текст	отриманого	повідомлен-
ня	за	допомогою	стандартного	алгоритму	відповідно	до	погодженого	
ключа	вірогідності.	Негативний	результат	перевірки	може	відбутися	
швидше	за	все	через	таке:
	 помилки	передачі;
	 неправильний	ключ	вірогідності.
Ключ	вірогідності	складається	з	32	шістнадцяткових	символів,	

розділених	на	дві	частини	по	16	знаків.	Він	може	використовуватися	
або	тільки	для	передачі,	або	тільки	для	прийому,	або	в	обох	напрям-
ках.	Для	формування	ключа	необхідно	дотримуватися	таких	правил:
	 перша	та	друга	половини	повинні	бути	різними;
	 у	 кожній	 половині	 будь-який	 дозволений	 символ	 може	

з’явитися	тільки	один	раз.
Ключі	вірогідності	передаються	між	кореспондентами	поштою.	

Для	забезпечення	безпеки	ключової	інформації	всім	користувачам	
системи	S.W.I.F.T.	II	рекомендується	підтримувати	кореспондентські	
відносини	тільки	з	відомими	користувачами	та	в	організації	—	ініціа-
торі	обміну	вибирати	тип	ключа	вірогідності	відповідно	до	вибраної	
політики	безпеки	цієї	організації.

У	зв’язку	з	переходом	до	нових	технологій	забезпечення	безпеки	
в	системі	S.W.I.F.T.	ІІ	був	удосконалений	і	процес	обміну	ключами	
вірогідності	між	користувачами.	Результатом	стала	поява	служби	об-
міну	двосторонніми	ключами	(ВКЕ).	Призначення	ВКЕ	—	заміна	сис-
теми	ручного	обміну	двосторонніми	ключами	підтвердження	автен-
тичності	між	кореспондентами	відкритою	поштою	на	систему	нових	
повідомлень	S.W.I.F.T.	II	зі	зчитувачем	карт	із	спеціально	розробле-
ним	модулем	захисту.	Нова	система	дає	змогу	повністю	автоматизу-
вати	процес	обміну	ключами.

За	новою	технологією	кожний	двосторонній	ключ	підтвердження	
автентичності	створюється	усередині	SCR	і	зашифровується	перед	
передачею	у	СВТ,	до	якого	SCR	підключений.	Ключі	вірогідності,	яки-
ми	обмінюються	кореспонденти,	можуть	бути	або	двоспрямованими	
(ключ	використовується	для	перевірки	вірогідності	як	переданих,	так		
і	прийнятих	повідомлень	окремого	кореспондента),	або	односпрямо-
ваними	(коли	використовуються	окремі	ключі	на	прийом	і	на	переда-
чу	повідомлень).
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Служба	ВКЕ	базується	на	стандарті	ISO	з	обміну	ключами	(ISO	
11166	Banking Key Management by Means of Asymmetric Algorithms).	
Цим	стандартом	передбачено	використання	асиметричних	алгорит-
мів	для	шифрування	та	цифрового	підпису	двосторонніх	ключів,	яки-
ми	обмінюються	кореспонденти.	Спеціально	для	забезпечення	роз-
поділу	відкритих	ключів	у	системі	S.W.I.F.T.	II	був	створений	центр	
управління	безпекою	(SMC),	у	складі	якого	працює	центр	сертифі-
кації	ключів,	що	видає	сертифікати	відкритих	ключів	користувачам	
системи	S.W.I.F.T.	ІІ.

Процедура	обміну	двосторонніми	ключами	вірогідності	у	S.W.I.F.T.	
містить	у	 собі	 обмін	чотирма	спеціальними	повідомленнями	між	
ініціатором	обміну	та	одержувачем.	Перші	два	повідомлення	необхід-
ні	тільки	для	встановлення	сеансу	обміну	двосторонніми	ключами.	
У	третьому	повідомленні	ініціатор	обміну	надсилає	ключ,	створений	
і	зашифрований	усередині	SCR,	використовуючи	відкритий	ключ	
одержувача.	В	свою	чергу,	SCR	створює	цифровий	підпис	ініціатора	
обміну	ключами.	Після	одержання	третього	повідомлення	одержувач	
перевіряє	цифровий	підпис.	Якщо	він	правильний,	то	ініціатору	обмі-
ну	відсилається	підтвердження,	а	ключ	заноситься	до	файлу	двосто-
ронніх	ключів.	У	четвертому	повідомленні	одержувач	відсилає	ключ	
ініціатору	обміну	за	аналогічною	процедурою.

Безпосередньо	після	обміну	новий	ключ	стає	майбутнім	ключем	
для	цих	кореспондентів	і	використовуватиметься	для	перевірки	фі-
нансових	повідомлень,	починаючи	із	взаємно	погоджених	дати	та	
часу.	При	використанні	ключів	прийому/передачі	кожний	кореспон-
дент	є	ініціатором	обміну	для	свого	ключа	передачі.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Які	 вимоги	 до	 телекомунікаційного	 середовища	 згідно	 зі	
стандартами	ISO?

	 2.	 Від	чого	повинні	забезпечувати	захист	системи	захисту	інформації	
для	систем	передачі	економічно	значущої	інформації	під	час	пе-
редачі	відкритими	каналами	зв’язку?

	 3.	 Які	варіанти	зв’язку	між	вузлами	системи	S.W.I.F.T.	ви	знаєте?
	 4.	 Які	логічні	типи	процесорів	задіяні	в	системі	S.W.I.F.T.?
	 5.	 Які	функції	виконує	процесор	керування	системою	у	S.W.I.F.T.?
	 6.	 Які	функції	комутаційного	процесора	у	системі	S.W.I.F.T.?
	 7.	 Які	функції	виконує	регіональний	процесор	у	системі	S.W.I.F.T.?



	 8.	 Які	функції	процесора	передачі	у	системі	S.W.I.F.T.?
	 9.	 За	яким	комунікаційним	протоколом	працює	транспортна	мережа	

STN	у	системі	S.W.I.F.T.?
10.	Які	типи	підключення	через	лінії	з	комутацією	існують	у	системі	

S.W.I.F.T.?
11.	Які	компоненти	забезпечення	безпеки	у	системі	S.W.I.F.T.	ви	знаєте?
12.	Як	забезпечується	фізична	безпека	у	системі	S.W.I.F.T.?
13.	Як	забезпечується	безпека	логічного	доступу	у	системі	S.W.I.F.T.?
14.	Яка	мета	запиту	LOGIN	у	системі	S.W.I.F.T.?
15.	Які	дії	системі	S.W.I.F.T.	під	час	запиту	LOGIN?
16.	Який	елемент	у	 системі	S.W.I.F.T.	формує	підтвердження	автен-

тичності	повідомлення?
17.	Які	функції	виконує	команда	SELECT	у	системі	S.W.I.F.T.?
18.	Які	 функції	 служби	 безпечного	 входу	 до	 системи	 та	 вибору	

режиму	у	системі	S.W.I.F.T.?
19.	Які	функції	служби	SLS	у	системі	S.W.I.F.T.?
20.	Які	є	засоби	забезпечення	транспортування	позитивно	підтверд-

жених	повідомлень	у	системі	S.W.I.F.T.?
21.	Яка	 технологія	 забезпечення	 безпеки	 обміну	 повідомленнями	

“користувач	—	користувач”	у	системі	S.W.I.F.T.?
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Розділ 10

технОлОгІЯ автОматиЗОванОї 
ОБрОБКи ПлатІЖних ДОКументІв 

в ІсаОД

План розділу

Документообіг банківських операцій
Технологія роботи в підсистемах “Платіжні документи” і “Каса”
Заповнення електронних форм документів
Виконання бухгалтерських проводок, сторнування документів, ви
конання клієнтських виписок

Резюме
Розділ	присвячено	 опису	 технології	 автоматизованої	 обробки	

платіжних	документів	в	ІСАОД.

ДОКументООБІг БанКІвсьКих ОПерацІй
В	ІСАОД-БАНК	може	використовуватися	традиційна	технологія	

введення	та	обробки	вихідних	документів	—	технологія	введення	РД,	по-
передньо	відібраних	у	пачки,	або	технологія	введення	РД	без	пачок.	Під	
час	роботи	з	пачками	кількість	документів	в	одній	пачці	не	перевищує	99.	
Пачка	може	містити	різні	види	платіжних	документів,	але	об’єднується	
одним	способом	передачі	(відсилання	через	СЕП,	через	МВ	РП	—	внут-
рішню	платіжну	систему;	внутрішньобанківські	документи).

Кожний	документ	у	системі	має	статус	—	характеристику,	яка	ві-
дображає	його	поточний	стан	у	системі.

технОлОгІЯ рОБОти в ПІДсистемах 
“ПлатІЖнІ ДОКументи” І “Каса”

Підсистема “Платіжні документи”
Ручне	введення	початкових	документів	у	меню	Документы	може	

виконуватися	або	в	один	етап,	або	методом	подвійного	введення	од-
ного	документа	різними	виконавцями.
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Виконується	введення	однієї	і	тієї	самої	пачки	спочатку	одним	
виконавцем	у	режимі	Первичный ввод,	а	потім	іншим	виконавцем	у	
режимі	Контрольный ввод.	При	контрольному	введенні	зазначається	
номер	пачки	і	вводяться	тільки	головні	реквізити	документа	з	наступ-
ною	оплатою	документа.

У	момент	введення	документа	контролюється	наявність	МФО	та	
ОР	у	базі	даних,	перевіряється	контрольний	розряд	в	ОР	та	ін.	Крім	
того,	під	час	введення	виконуються	різноманітні	види	контролю,	в	
тому	числі	такі:
	 контроль	суми	документа	на	“червоне”	сальдо;
	 контроль	 при	 заповненні	 рахунка	 —	 перевіряється	 закриття	

рахунка,	наявність	блокування	рахунка.
Проводка	документів	виконується	відповідно	до	вирішальних	

правил,	настроєних	користувачами	системи.

Підсистема “Каса” (операції з готівкою, ведення 
касових журналів)
В	основу	технології	покладено	введення	касових	документів	від-

повідальними	виконавцями	безпосередньо	в	касові	журнали	за	при-
ходом	або	витратами.	Кількість	касових	журналів	необмежена.

Під	час	введення	документа	жодних	змін	за	особовими	рахунками	
не	відбувається,	виконуються	тільки	перевірки	на	наявність	достат-
ньої	кількості	коштів,	наявність	особових	рахунків	у	базі	даних	тощо.	
Хто	оплачує	касовий	документ,	визначається	за	настроюванням:
	 1-й	 варіант:	 у	 момент	 здійснення	 операції	 з	 прийому/видачі	

готівки	касир	на	 своєму	робочому	місці	робить	оплату	доку-
мента,	введеного	раніше	(відповідальним	виконавцем);

	 2-й	 варіант:	 документ	 оплачує	 безпосередньо	 відповідальний	
виконавець	з	екрана	введення	документа.

ЗаПОвненнЯ елеКтрОнних фОрм 
ДОКументІв

Розрахункові	документи,	попередньо	відібрані	в	пачки,	або	оди-
ночні	РД	(залежно	від	вибраної	технології	роботи)	вводяться	в	ре-
жимі	Первичный ввод	меню	Документы.	При	вході	до	режиму	на	
екрані	пропонується	перелік	розрахункових	документів,	у	якому	не-
обхідно	вибрати	тип	документа.	Кожному	типу	документа	відповідає	
свій	екран	введення,	де	є	постійні	та	закріплені	реквізити.	Виконавець	
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вибирає	потрібний	пункт	меню,	натискаючи	клавішу	Enter,	вводить	
одиночні	документи	або	документи	пачки.

Перелік	документів	 і	 типи	екранів	визначаються	в	довідниках	
Виды РД,	Типы Полей	і	Форматы Экранов	(у	меню	Технология 2-й 
руки).

Керуючі	клавіші	меню	Документы * Первичный/Контрольный 
ввод:
	 ↑,	↑	—	вибір	пунктів	меню;
	 Enter	—	вхід	до	пунктів	(підпунктів)	меню;
	 Esc	—	вихід	з	меню.
Розглянемо	варіанти	введення	документа	на	прикладі	платіжного	

доручення	за	технологією	введення	документів	пачками.
Платіжне доручення	—	це	розрахунковий	документ,	за	допомо-

гою	якого	видається	доручення	платника	банку	про	перерахування	з	
його	рахунка	визначеної	суми	на	рахунок	одержувача	в	тому	самому	
чи	іншому	банку.

Під	час	входу	до	екрана	платіжного	доручення	зазначається	кіль-
кість	введених	цим	відповідальним	виконавцем	документів,	номер	
пачки	(порядковий	номер	у	системі),	номер	документа	в	системі,	а	
також	МФО,	найменування	і	місцезнаходження	“нашого”	банку	(у	
цьому	разі	в	полі	Банк Плательщика).

Реквізити	документа	заповнюють	у	такому	порядку:
	 номер платіжного документа	(до	20	символів,	при	введенні	зве-

деного	документа	номер	загальний	для	всіх	рядків	документа);
	 дата документа	(формат	ддммрррр,	пропонується	поточна);
	 реквізити платника:	особовий	рахунок	(14	знаків),	після	вве-

дення	якого	на	екрані	можна	побачити	значення	полів	Иден-
тификационный код,	Наименование клиента	 (з	 довідника	
клієнтів),	Остаток по счету.	 Ідентифікаційний	 код	 можна	
відкоригувати.	 Залежно	 від	 параметра	 ClientNameMode є	
три	різні	режими	формування	найменування	клієнта.	Нап-
риклад,	реалізовано	можливість	формувати	для	внутрішньо-
банківських	 рахунків	 найменування	 з	 аналітики	 рахунка	
замість	 підстановки	 найменування	 банку	 (якщо	 параметр	
дорівнює	1).	Є	можливість	керувати	відображенням	інфор-
мації	 щодо	 залишків	 на	 рахунках	 у	 процесі	 введення.	 За-
лишки	 відображаються	 чи	 не	 відображаються	 залежно	 від	
повноважень	доступу	до	функції	введення	документів	і	пов-
новажень	доступу	до	ОР.	При	повноваженнях	Только читать 
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информацию і	Модифицировать информацию	залишок	по-
казується	лише	у	тому	разі,	якщо	у	виконавця	є	доступ	до	цьо-
го	рахунка.	При	повноваженнях	доступу	до	функції	введення	
документів	Создание нового/Удаление	 залишок	показується	
незалежно	від	повноважень	доступу	до	рахунка;

	 сума платежу:	гривня	(до	12	знаків),	копійки	(2	знаки);	при	
натисканні	клавіші	Enter		на	екрані	можна	побачити	набрану	
суму	прописом;

	 реквізити	одержувача:
-	 код	МФО	 (9	 цифр).	Якщо	Одержувач	—	 клієнт	 “нашого”	

банку,	то	натиснути	клавішу	Enter	і	після	цього	з	бази	авто-
матично	 вибирається	МФО,	найменування	 і	місцезнаход-
ження	банку.	Для	інших	банків	після	набору	коду	МФО	з	
довідника	Банки	на	екран	виводиться	найменування	і	міс-
цезнаходження	банку;

-	 особовий	 рахунок	 (14	 цифр).	Після	 введення	МФО	 і	ОР	
одержувача	програма	аналізує	довідник	контрагентів	 (для	
“чужого”	клієнта)	чи	довідник	клієнтів	(для	“нашого”	клієн-
та)	і,	якщо	МФО	і	ОР	у	ньому	знайдено,	автоматично	ви-
бирає	з	довідника	найменування	підприємства	і	його	іден-
тифікаційний	код;

-	 найменування	підприємства	(36	символів)	вибирається	ав-
томатично	з	довідника	клієнтів	чи	контрагентів	і	доступне	
для	 коригування.	 Якщо	 такого	 контрагента	 немає	 у	 від-
повідному	довіднику,	то	набирається	з	клавіатури;

-	 ідентифікаційний	 код	 (10	 символів)	 вибирається	 автома-
тично	 з	 довідника	 клієнтів	 чи	 контрагентів	 і	 доступний	
для	 коригування.	Якщо	 вводиться	 контрагент,	 даних	 яко-
го	 немає	 в	 довіднику	 контрагентів,	 то	 код	 набирається	 з	
клавіатури.	 Тоді	 після	 набору	 найменування	 одержувача	
та	його	ідентифікаційного	коду	при	натисканні	клавіші	F4	
пропонується	занести	інформацію	до	довідника	контраген-
тів.	При	цьому	виконується	перевірка	на	наявність	контра-
гента	з	таким	самим	кодом	держреєстрації.	При	натисканні	
клавіші	F8	можна	занести	контрагента	до	довідника	навіть	
у	тому	разі,	якщо	знайдено	аналогічний	 ідентифікаційний	
код,	а	натискаючи	клавішу	Esc,	можна	відмовитися	від	за-
пису.	Можливість	запису	контрагента	до	довідника	встанов-
люється	за	настроюванням	способу	передачі.	Він	вибираєть-
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ся	автоматично	за	довідником	Коды передачи:	1	—	внутр.	
(якщо	це	клієнти	вашого	банку);	2	—	АРМ-3;	3	—	МВ	РП	
(відсилання	за	мультивалютною	розрахунковою	палатою).	
Значення	можливих	способів	передачі	встановлені	в	довід-
нику	системної	бази.	За	замовленням	користувача	можливе	
інше	настроювання	способів	передачі.	Спосіб	передачі	ви-
бирається	в	першому	документі	пачки	і	закріплюється	для	
всіх	інших	документів	цієї	пачки;

	 призначення платежу	(до	160	символів).	За	допомогою	клавіші	
F2	надається	вибір	кодів	стандартних	призначень	платежу	(з	
довідника	Назначение платежа).	У	режимі	реалізована	мож-
ливість,	натискаючи	клавішу	F9,	дублювати	рахунок	платника,	
МФО	 і	 рахунок	 одержувача,	 додатковий	 текст	 призначення	
платежу	з	попереднього	документа;

	 контрольне введення суми	виконується	за	відповідним	настро-
юванням	(якщо	в	довіднику	Виды документа	для	цього	виду	
встановлено	прапорець	у	поле	Двойной ввод сумм).

виКОнаннЯ БухгалтерсьКих ПрОвОДОК, 
стОрнуваннЯ ДОКументІв, виКОнаннЯ 

КлІєнтсьКих виПисОК

Клієнтські	документи,	що	надійшли	на	паперових	носіях,	і	внут-
рішньобанківські	РД	вводяться	в	підсистемі	ручного	введення	доку-
ментів	(у	меню	Документы	у	режимі	Первичный ввод	чи	у	режимах	
Первичный ввод/Контрольный	ввод	або	Первичный ввод/Оплата 
документов	—	залежно	від	вибраної	технології	роботи)	і	оплачуються	
автоматично	згідно	з	правилами	проводок	pro_rd1.rul.

Система	ІСАОД-БАНК	має	параметричне	настроювання	прово-
док	на	прийняті	в	банку	умови	роботи	в	системах	міжбанківських	і	
внутрішньобанківських	розрахунків,	тому	без	зміни	програмного	за-
безпечення	працівники	банку	можуть	самостійно	задавати	необхідну	
схему	проводок	(у	відповідних	файлах	вирішальних	правил)	залеж-
но	від	кореспонденції	відправника/одержувача,	засобів	і	способів	їх	
взаємодії.

Правила	проводок	(файли	pro_rd1.rul,	li_arm1.rul та	ін.)	призна-
чені	для	комплексного	технологічного	забезпечення	керування	про-
водками,	зміни	статусу	документа	і	стану	особового	рахунка	без	ко-
ригувань	програм	введення.	Залежно	від	типу	документа	і	статусу,	
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наданого	йому	після	введення	до	системи,	формується	реальна	про-
водка	в	баланс,	яка	може	відрізнятися	від	проводки,	запропонованої	
в	документі.

При	натисканні	комбінації	клавіш	Alt+F10 виконується	стор-
нування	—	видалення	РД	із	відкотом	оборотів.	Документ	одержує	
статус 32600,	обороти	на	особових	рахунках	зменшуються	на	суму	
документа,	але	дата	і	час	останнього	руху	на	рахунку	не	змінюється.	
Функція	доступна	виконавцю,	якщо	він	має	повноваження	на	ство-
рення	і	видалення	записів	за	функцією	Поиск и ред.

Сторнування	можливе	тільки	у	разі	виконання	таких	умов:
	 документ	не	відісланий;
	 документ	не	відображує	оплату	з	картотеки;
	 документ	введений	вручну;
	 документ	оплачений	сьогодні;
	 на	ОР	прив’язки	достатньо	коштів.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Яке	призначення	підсистеми	“Платіжні	документи”	у	банківській	
інформаційній	системі?

	 2.	 Які	функції	виконує	підсистема	“Платіжні	документи”	у	банківсь-
кій	інформаційній	системі?

	 3.	 Які	можливості	надає	підсистема	“Платіжні	документи”	для	опе-
раціоніста?

	 4.	 Яку	технологічну	послідовність	операцій	забезпечує	підсистема	
“Платіжні	документи”	під	час	подвійного	введення	одного	доку-
мента	різними	виконавцями?

	 5.	 Яке	призначення	підсистеми	“Каса”	у	банківській	інформаційній	
системі?

	 6.	 Які	 функції	 виконує	 підсистема	 “Каса”	 у	 банківській	 інформа-
ційній	системі?

	 7.	 Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“Платіжні	
документи”	для	заповнення	електронних	форм	документів?

	 8.	 Яка	 технологічна	послідовність	 операцій	 для	 заповнення	 вико-
нання	клієнтських	виписок?

	 9.	 Яка	технологічна	послідовність	операцій	для	сторнування?
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Розділ 11

ПІДсистема “БанК — КлІєнт” в ІсаОД

План розділу

Призначення та функції підсистеми “Банк — Клієнт”
Акредитація користувачів системи
Обробка розрахункових документів
Видача форм звітності

Резюме
Розділ	присвячено	опису	технології	автоматизованої	обробки	опе-

рацій	в	підсистемі	“Банк	—	Клієнт”	в	ІСАОД.

ПриЗнаЧеннЯ та фунКцІї ПІДсистеми 
“БанК — КлІєнт”

Підсистема	“Банк — Клієнт”	призначена	для	надання	різних	пос-
луг	клієнтам	банку	і	прискорення	оборотності	безготівкових	грошей,	
обміну	документами	з	виносними робочими місцями (ВМР) банку	
(один	з	варіантів	роботи	з	ВРМ	в	опердні	ІСАОД-БАНК).

Підсистема	виконує	такі	функції:
	 прийом	розрахункових	документів	клієнтів	за	лініями	зв’язку;
	 прийом	 розрахункових	 документів	 від	 пунктів	 колективного	

обслуговування,	що	забезпечують	кількох	клієнтів	банку	свої-
ми	засобами	зв’язку;

	 прийом	касових	та	інших	документів	як	у	національній	валюті,	
так	і	в	інвалюті	від	ВРМ	банку	(виносних	кас,	відділів	вклад-
них	операцій);

	 прийом	і	друк	заяв	на	зміну	валюти	та	заявок	на	купівлю	валю-
ти,	що	надійшли	від	клієнтів	 за	каналами	зв’язку	підсистеми	
“Банк	—	Клієнт”;

	 обробка	 розрахункових	 документів,	 прийнятих	 за	 каналами	
зв’язку;

	 прийняття	 рішень,	 групова	 чи	 одиночна	 оплата	 в	 режимі	
Обработка;
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	 формування	фактури	платіжних	документів,	отриманих	за	ка-
налами	зв’язку;

	 видача	реєстру	документів	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”;
	 видача	реєстру	акцептованих	платіжних	доручень;
	 видача	клієнту:

-	 квитанції	про	прийом	переданих	документів	і	помилки,	вияв-
лені	у	них;

-	 квитанції	про	рух/оплату	документів;
-	 оперативної	 довідки	 про	 стан	 його	 особового	 рахунка:	 по-
точних	залишків	на	ОР,	вхідних	залишків	на	ОР,	кредитових	
оборотів	на	ОР;

	 поточної	виписки	особового	рахунка;
	 виписки	особового	рахунка	по	закінченні	опердня;
	 захист	переданих	електронних	документів	від	несанкціонова-

ного	доступу	і	перевірка	достовірності	та	цілісності	прийнятих	
повідомлень	(автентифікація).

аКреДитацІЯ КОристуваЧІв системи
Для	акредитації	користувачів	потрібно	у	меню	Клиенты * Юр. 

лица	для	клієнтів	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”:
	 у	 полі Код потока зазначити	 код	 потоку	 (у	 тому	 разі,	 якщо	

вибрано	настроювання	вихідних	потоків	 за	кодами	потоків	у	
параметрі	Назначение папки кода потока ВР/lsos),	що	визна-
чатиме	папку	Отправление	(з	цієї	папки	транспортна	машина	
відбирає	файли	для	відсилання	їх	клієнту);

	 у	полі	Дата начала работы	встановити	дату	початку	роботи	да-
ного	клієнта	в	підсистемі	“Банк	—	Клієнт”	(обов’язкова	умова);

	 у	полі	Рег.N по Б-К	зазначити	реєстраційний	номер	клієнта	в	
підсистемі	“Банк	—	Клієнт”	і	вибрати	одне	зі	значень:	индиви-
дуальный клиент	чи	через микроагентство.

Для	індивідуального	клієнта	реєстраційним	номером	може	бути	
його	реєстраційний	номер	у	банку	або	відсутній	у	БД	номер.	Якщо	
клієнт	обслуговується	в	мікроагентстві,	тобто	весь	обмін	інформацією	
між	клієнтом	і	банком	вестиметься	через	цей	структурний	підрозділ,	
то,	крім	значення	через микроагентство,	треба	вказати	в	полі	Рег.N 
по Б-К	реєстраційний	номер	мікроагентства.	Мікроагентство	повин-
но	бути	клієнтом	банку,	тобто	бути	зареєстрованим	у	системі	як	клієнт,	
що	обслуговується	у	підсистемі	“Клієнти”.	У	полі	Рег.N по Б-К	у	нього	
має	стояти	власний	реєстраційний	номер.



1��

ОБрОБКа рОЗрахунКОвих ДОКументІв

Розрахункові	документи,	прийняті	за	каналами	зв’язку,	можуть	
оброблятися	двома	способами	залежно	від	статусу,	що	їм	наданий	під	
час	прийому:
	 відповідальним	 виконавцем	 у	 режимі	 інтерактивної	 обробки	

документів	 (виконується	 під	 час	 вибору	пункту	меню	Доку-
менты * Обработка	 головного	меню	системи.	Обробку	доку-
ментів	здійснює	програма	B_OIOD);

	 адміністратором	 у	 режимі	 автоматичної	 оплати	 документів	
(виконується	 при	 виборі	 пункту	 меню	АБД * Оплата доку-
ментов	монітора	системи	ІСАОД.	Оплату	документів	здійснює	
програма	B_PAYDOC).

Якщо	вибрано	режим	“Обработка”,	то	відповідальний	викона-
вець	в	інтерактивному	режимі	обробляє:
	 кредитові	документи	каналу	120xx	зі	статусом 1,	тобто	доку-

менти	клієнтів,	що	були	отримані	за	каналами	“Банк	—	Клієнт”	
і	пройшли	вхідний	контроль;

	 кредитові	 документи	 зі	 статусом 10018	 (відсутні	 кошти	 для	
оплати)	і	статусами 5, 7, 101, 102, 103, 104	(перебувають	на	роз-
гляді	у	різних	посадових	осіб),	прийняті	за	будь-якими	можли-
вими	для	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”	каналами;

	 кредитові	 документи	 зі	 статусом	 19	 (поміщення	 на	 картоте-
ку	2)	і	статусом 18	(документ	оплачено	частково	і	розміщений	
на	картотеці	2),	прийняті	за	будь-якими	можливими	для	під-
системи	“Банк	—	Клієнт”	каналами	чи	поміщені	на	картотеку	2	
з	підсистеми	“Позабалансовий облік”.

Вибір	пункту	меню	Обработка	ініціює	програму	b_ispi.exe,	яка	з	
певною	періодичністю	автоматично	переглядає	поточний	стан	особо-
вих	рахунків,	закріплених	за	відповідальним	виконавцем,	та	формує	
екранну	довідку-перелік	наявних	документів	за	цими	особовими	ра-
хунками.

Вибір	конкретного	рахунка	в	довідці	приводить	до	запуску	про-
грами	обробки	b_oiod.exe,	що	пропонує	виконати	такі	дії:
	 оплатити	групу	документів,	що	надійшли	знову;
	 оплатити	будь-який	документ	індивідуально;
	 прийняти	рішення	щодо	документа:

-	 оплатити	частково	з	автоматичним	переміщенням	документа	
на	картотеку	2;
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-	 помістити	до	картотеки	1;
-	 помістити	до	картотеки	2;
-	 передати	на	розгляд;
-	 зняти	без	оплати;
-	 відкласти	розгляд.

Якщо	встановлене	ім’я	електронного	підпису	(у	меню	АБД * Паро-
ли/полномочия)	у	виконавця,	що	виконує	обробку	РД,	то	документи,	
щодо	яких	прийняте	рішення,	підписуються	електронним	підписом.

При	оплаті	чи	зміні	стану	документів,	що	перебувають	у	базі	да-
них,	програма	B_OIOD ставить	позначку	про	необхідність	формуван-
ня	квитанцій.	Позначка	проставляється	для	документів,	що	прийшли	
за	каналом	“Банк	—	Клієнт”,	а	також	для	документів,	породжених	у	
процесі	часткової	оплати	(мемоордера	на	суму	часткової	оплати	і	на	
суму	накопиченої	пені	за	збереження	на	картотеці	2).	В	останньо-
му	випадку	квитанція	може	формуватися	або	тільки	під	час	першої	
часткової	оплати	(якщо	в	параметрі	BC\oiod	 вкладений	параметр	
&FIRST18	=	YES),	або	при	кожній	частковій	оплаті	(якщо	вкладений	
параметр	&FIRST18	=	NO).

Режим	Отправка квитанций.
Формування	 і	 відсилання	квитанцій	типу	 “С”	про	рух/оплату	

документів	виконується	централізовано	за	допомогою	монітора	від-
правлення	квитанцій	b_bckvt5	як	результат	виклику	режиму	Отправ-
ка квитанций з	меню	Канал Банк-Клиент.

Квитанції	про	рух	і	оплату	документів	автоматично	розсилаються	
відповідно	до	опису	вихідного	потоку	в	параметрі	BC\oiod\ та	вкладе-
ному	параметрі	&OIOD	і,	якщо	це	передбачено,	копіюються	до	папки	
Архив.	Якщо	клієнт	використовує	систему	криптозахисту,	то	файли	
квитанцій	розміщуються	у	папку	Отправка	в	зашифрованому	вигляді	
з	накладенням	електронного	підпису.

Якщо	вибрано	режим	автоматичної	оплати,	то	адміністратор	під	
час	закриття	опердня	виконує	проводку	документів,	що	мають	статус	
11,	тобто	дозволених	до	автоматичної	оплати,	і	які	надійшли	за	будь-
яким	можливим	для	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”	каналом	(фірма-
розробник	рекомендує	використовувати	цю	можливість	тільки	для	
оплати	внутрішньобанківських	платежів).	У	цьому	ж	режимі	можна	
оплатити	будь-які	інші	документи.	Квитанції	про	оплату	в	режимі	
автоматичної	оплати	не	формуються.

Для	документів,	прийнятих	за	каналом	12000	підсистеми	“Банк	—	
Клієнт”	і	оплачених	відповідальним	виконавцем,	може	бути	сформова-
на	фактура	документів	для	подальшого	її	друку	та	передачі	клієнтам.
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Формування	фактури	документів	виконує	адміністратор	або	від-
повідальний	виконавець	під	час	вибору	пункту	меню	Канал Банк-
Клиент * Фактуpа РД	монітора	системи	ІСАОД.	Фактура	документів	
формується	у	форматі	файлу	типу	тех	у	папці	TMP.	Для	відповідаль-
ного	виконавця	при	цьому	відбирають	тільки	оплачені	ним	докумен-
ти,	а	для	адміністратора	—	усі	документи.	В	інтерфейсі	користувача	
запитується	номер	пачки	документів,	з	якої	починається	обробка.	За	
замовчуванням	передбачається	відбір	усіх	пачок	документів.

Підсистема	“Банк	—	Клієнт”	надає	додаткові	можливості	для	фор-
мування	фактури	окремих	видів	документів:	мемоордерів	з	часткової	
оплати	і	мемоордерів	на	пеню	за	збереження	на	картотеці	2,	пород-
жених	під	час	оплати	документів,	що	надійшли	до	ІСАОД	будь-яким	
шляхом.	Формування	фактури	цих	документів	виконує	адміністратор	
або	відповідальний	виконавець при	виборі	пунктів	меню	Документы 
* Фактуpа МО по ЧО	(МО	по	частковій	оплаті)	і	Фактура МО пени	
монітора	системи	ІСАОД.

Фактура	документів	формується	у	форматі	файлу	типу	тех	у	пап-
ці	TMP.	Для	відповідального	виконавця	при	цьому	відбираються	тіль-
ки	оплачені	ним	документи,	а	для	адміністратора	—	усі	документи.	В	
інтерфейсі	користувача	запитується	номер	пачки	документів,	з	якого	
починається	обробка.	За	замовчуванням	передбачається	відбір	усіх	
пачок	документів.	Запитується	також,	чи	треба	відбирати	документи,	
що	прийшли	за	каналом	12000	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”.	За	за-
мовчуванням	вони	не	відбираються.	Формування	фактур	відібраних	
документів	здійснює	програма	b_bctex.exe.

Після	завершення	формування	фактури	документів	та	повернення	
до	монітора	користувачу	надається	можливість	переглянути	та/або	
надрукувати	сформований	файл.	Відмова	від	друку	не	знищує	цей	
файл,	і	його	можна	надрукувати	надалі	автономними	засобами.

виДаЧа фОрм ЗвІтнОстІ

Видача реєстру проведених документів
Для	 оплачених	 документів,	 прийнятих	 підсистемою	 “Банк	 —	

Клієнт”,	може	бути	сформований	реєстр	платіжних	документів	 за	
довільний	період	часу	для	подальшого	його	друку	і	передачі	клієнтам.

Формування	реєстру	документів	виконує	адміністратор	у	режимі	
Канал Банк-Клиент * Реестр РД	монітора	системи	ІСАОД.

Під	час	вибору	цього	пункту	меню	запитуються	умови	формуван-
ня	звіту:



1�2

	 Реестр ОТПРАВЛЯТЬ/НЕ ОТПРАВЛЯТЬ Клиентам;
	 Регистрационный номер Клиента (якщо	0,	то	за	всіма	клієн-

тами);
	 Интервал кодов ИСТОЧНИКА (за	 замовчуванням	 пропо-

нується	діапазон	від	12000	до	12999);
	 Интервал ДАТ (за	замовчуванням	пропонується	поточна	дата).
Якщо	вирішено	реєстр	не	відправляти,	то	формується	реєстр	до-

кументів	тільки	у	текстовому	форматі	TMP\REEiiiiii.fff	(де	iiiii	—	код	
виконавця).

Якщо	реєстр	відправляють	клієнтам,	то,	крім	текстового	файлу	TMP\
SR2ddmmMN.NNN,	формується	файл	SR2ddmmPN.NNN	(реєстр	докумен-
тів	в	упакованому	вигляді,	що	відсилається	клієнту),	який	розміщуєть-
ся	в	папці	ОТПРАВКА,	що	зазначена	у	параметрі	ВР\EXE	(вкладений	
параметр	&REES={вихідна	папка,..}).	Цей	же	файл	копіюється	(за	умов	
встановлення	відповідних	параметрів)	до	папки	Архив.

Якщо	реєстр	формує	відповідальний	виконавець,	то	він	видається	
тільки	щодо	його	особових	рахунків,	а	якщо	адміністратор	—	то	щодо	
всіх	рахунків.

Формування	реєстру	документів	здійснює	програма	b_bcrees.exe.
Програма	формування	реєстру	оплачених	за	зазначений	період	

платіжних	документів,	прийнятих	за	каналами	“Банк	—	Клієнт”,	спо-
чатку	формує	список	клієнтів,	що	користувалися	послугами	підсис-
теми	“Банк	—	Клієнт”	та	мають	проведені	документи	за	зазначений	
період.	При	цьому	для	кожного	клієнта	визначається	його	основний	
відповідальний	виконавець,	закріплений	за	одним	з	особових	рахун-
ків	клієнта,	де	проведено	документи	за	зазначений	період	часу.	Якщо	
цей	список	відібраних	клієнтів	не	порожній,	то	для	кожного	клієнта	
за	всіма	його	особовими	рахунками	відбираються	розрахункові	до-
кументи,	прийняті	за	каналами	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”	і	опла-
чені	за	зазначений	період.	Відібрані	документи	сортуються	за	датою	
оплати	і	видом	платіжного	документа.	Формується	реєстр	докумен-
тів	з	підбиванням	підсумків	по	кожному	дню	і	за	клієнтом	загалом.	
Реєстри	документів	за	різними	клієнтами,	але	з	однаковим	основним	
відповідальним	виконавцем	записуються	до	одного	файлу.	Таким	чи-
ном,	якщо	відібрано	більше	одного	клієнта	для	обробки,	може	бути	
сформовано	кілька	вихідних	файлів,	кожний	із	своїм	основним	від-
повідальним	виконавцем.

Після	завершення	формування	реєстру	документів	і	повернен-
ня	до	монітора	адміністратору	надається	можливість	переглянути	
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та/або	надрукувати	останній	зі	сформованих	файлів.	Відмова	від	
друку	та/або	перегляду	не	знищує	файли,	і	їх	можна	надрукувати	
надалі	автономно.

Видача виписок з особових рахунків
Виписки	з	особових	рахунків	клієнтів	можуть	видаватися	ад-

міністратором	кілька	разів	на	день	або	один	раз	по	закінченні	опе-
раційного	дня.	Для	кожного	клієнта	формується	окремий	файл-
виписка.

Формування	виписки	до	закриття	опердня	виконується	під	час	
вибору	пункту	меню	Канал Банк-Клиент * Выписки по ЛС	монітора	
системи	ІСАОД.	Виписка	формується	у	форматі	файлу	типу	y.

Формується	виписка	за	усіма	незакритими	особовими	рахунками	
клієнта,	де	зазначаються	поточні	залишки	на	рахунках.	Виводиться	
список	оплачених	документів,	проведених	за	цей	день.	Якщо	за	ра-
хунками	закріплені	ще	не	оплачені	документи,	що	надійшли	в	цей	
день,	виводиться	 їх	список	 із	позначкою	коду	виду	платежу	“99”.	
Якщо	за	рахунком	у	цей	день	не	було	руху,	то	виводяться	тільки	обо-
роти	за	таким	рахунком.

Формування	підсумкової	виписки	після	закриття	опердня	вико-
нується	в	тому	ж	пункті	меню.	Виписка	формується	у	форматі	файлу	
типу	z.	Формується	виписка	тільки	за	тими	особовими	рахунками	
клієнта,	де	був	рух	протягом	опердня.	У	ній	зазначаються	обороти	за	
рахунками.	Виводиться	список	оплачених	документів,	проведених	за	
цей	день.

Формування	технічної	виписки	за	особовими	рахунками	клієнта	
(це	виписка	для	Пенсійного	фонду)	виконується	після	закриття	опер-
дня	під	час	вибору	пункту	меню	Канал Банк-Клиент * Техническая 
выписка	монітора	системи	ІСАОД.	Виписка	створюється	у	форматі	
файлу	типу	v	.	Це	формування	здійснюють:
	 програма	b_bclp35.exe	—	для	поточних	і	підсумкової	виписок;	
	 програма	b_bctvip.exe	—	для	технічних	виписок.
Папки	для	розміщення	виписок	і	списку	реєстраційних	номерів	

клієнтів,	для	яких	потрібно	сформувати	виписки,	зазначаються	в	па-
раметрі	BC\exe\	у	відповідних	вкладених	параметрах:
	 &LSP3	—	для	поточних	і	підсумкової	виписок;
	 &TVIP	—	для	технічних	виписок.
Структура	виписок	зафіксована	в	параметрі	BC\STRUCT\VIPIS.



Питання для самоконтролю

1.	Яке	призначення	підсистеми	“Банк	—	Клієнт”	у	банківській	інфор-
маційній	системі?

2.	Які	 функції	 виконує	 підсистема	 “Банк	 —	 Клієнт”	 у	 банківській	
інформаційній	системі?

3.	Які	можливості	надає	підсистема	“Банк	—	Клієнт”	для	акредитації	
користувачів	системи?

4.	Яку	 технологічну	 послідовність	 операцій	 забезпечує	 підсистема	
“Банк	—	Клієнт”	під	час	відсилання	квитанцій?

5.	Яка	 технологічна	 послідовність	 операцій	 у	 підсистемі	 “Банк	 —	
Клієнт”	для	оплати	документів?

6.	Яка	 технологічна	 послідовність	 операцій	 у	 підсистемі	 “Банк	 —	
Клієнт”	для	формування	фактури	платіжних	документів?

7.	Яка	 технологічна	 послідовність	 операцій	 у	 підсистемі	 “Банк	 —	
Клієнт”	для	видачі	реєстру	проведених	документів?

8.	Яка	 технологічна	 послідовність	 операцій	 у	 підсистемі	 “Банк	 —	
Клієнт”	для	видачі	виписок	з	особових	рахунків?
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Розділ 12

ПІДсистема рОЗрахунКОвО-КасОвОгО 
ОБслугОвуваннЯ та ЗвІтнІсть в ІсаОД

План розділу

Підсистема розрахунковокасового обслуговування
Створення звітних форм для НБУ
Автоматизація кредитнодепозитних операцій банку

Резюме
Розділ	присвячено	опису	технології	автоматизованої	обробки	в	

підсистемі	“РКО”	та	формуванню	звітності	в	ІСАОД.

ПІДсистема рОЗрахунКОвО-КасОвОгО 
ОБслугОвуваннЯ

Призначення та функції підсистеми “РКО”
Підсистема	“Розрахунково-касове обслуговування і відсотки”	

(далі	—	“РКО”)	забезпечує:
	 виплату	 банком	 відсотків	 за	 кредитові	 залишки	 на	 рахунках	

клієнтів	і	відсотків	за	депозитними	договорами	(з	автоматич-
ним	виконанням	облікових	проводок	і	проводок	з	виплати	від-
сотків	клієнтам);

	 стягнення	 відсотків	 за	 користування	 кредитами,	 а	 в	 загаль-
ному	 випадку	—	 стягнення	 відсотків	 за	 дебетові	 залишки	 на	
рахунках	 (з	 автоматичним	виконанням	облікових	проводок	 і	
проводок	зі	стягнення	відсотків);

	 стягнення	 банком	 плати	 за	 розрахункове	 обслуговування	
клієнтів	(оплата	розрахунково-платіжних	документів)	з	вико-
нанням	облікових	проводок	(у	журналі	статистики	РД)	і	про-
водок	зі	стягнення	плати	за	документи;

	 стягнення	 банком	 плати	 за	 касове	 обслуговування	 як	 у	 без-
готівковому	вираженні,	так	і	готівкою;

	 стягнення	плати	за	послуги.
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Підсистема	“РКО	і	відсотки”	виконує	такі	функції:
1.	З	розрахунку,	нарахування/стягнення	відсотків:
	 розрахунок	(імітація	розрахунку)	відсотків	у	національній	та	іно-

земній	валютах	із	записом	до	журналу	нарахованих	відсотків;
	 формування	під	час	розрахунку	відсотків	облікових	проводок	

(у	тому	разі,	якщо	проводки	настроєні	в	тарифі);
	 ведення	історії	нарахувань	у	журналі	нарахованих	відсотків;
	 виконання	нарахування	відсотків	за	залишками	на	ОР	і	нара-

хування	 відсотків	 за	 депозити	 з	 автоматичним	породженням	
відповідних	документів;

	 виконання	стягнення	відсотків	за	кредити	з	автоматичним	по-
родженням	відповідних	документів;

	 перегляд	виплат	відсотків	за	залишком	на	ОР	і	стягнень	відсот-
ків	за	кредити;

	 формування	 довідок	 за	 клієнтами	 про	 проведені	 розрахунки	
щодо	РКО	за	будь-який	період.

2.	Стягнення	плати	за	документи:
	 формування	журналу	статистики	РД;
	 виконання	 облікових	 проводок	 з	 розрахункового	 обслугову-

вання	клієнтів	у	журналі	статистики	РД	(меню	Начисленные 
Доходы * Доходы Банка);

	 стягнення	 з	 клієнта	плати	 за	 розрахункове	 обслуговування	 з	
формуванням	 відповідних	 проводок	 (відповідно	 до	 умов,	 за-
фіксованих	у	тарифах);

	 стягнення	плати	 за	касове	обслуговування	клієнтів	 з	форму-
ванням	відповідних	проводок	(якщо	це	передбачено	настрой-
ками	системи);

	 перегляд	нарахувань	з	розрахунково-касового	обслуговування;
	 формування	довідок	за	умовами	РКО.
3.	Сервісні	функції:
	 гнучке	та	масове	настроювання	і	коригування	умов	розрахун-

кового	обслуговування	(довідник	стандартних	тарифів);
	 ведення	календаря	РКО.
Основні	функції	підсистеми	“РКО”	зосереджені	в	таких	пунктах	

меню	РКО и проценты:
	 История процентов	—	введення/перегляд/коригування	відсот-

кових	ставок	за	зазначений	день	або	діапазон	дат;
	 Ввод из файла	—	введення	відсоткових	ставок	 за	особовими	

рахунками	з	послідовного	файлу;
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	 Изм. процентов по БС4 —	додавання	і	видалення	відсоткових	
ставок	за	групою	особових	рахунків;

	 Плата за документы	—	стягнення	плати	за	проводку	докумен-
тів	по	особових	рахунках	відповідального	виконавця;

	 Просмотр начисл. док	—	перегляд	нарахувань	контролюючою	
особою	щодо	стягнення	плати	за	розрахункове	обслуговування;

	 Выплата % за остатки	—	нарахування	відсотків	за	кредитови-
ми	залишками	по	особових	рахунках;

	 Просмотр начисл. %	—	перегляд	контролюючою	особою	нара-
хувань	відсотків	по	особових	рахунках за	кредитові	залишки	та	
їх	стан;

	 Взыскание процентов	 —	 стягнення	 відсотків	 за	 дебетовими	
залишками	(у	тому	числі	за	кредити)	по	ОР	відповідального	
виконавця;

	 РасчетПересчетЖурнал	—	розрахунок	відсотків	за	залишка-
ми	на	зазначених	рахунках	за	встановлений	період	чи	за	день;	
формування	і	перегляд	журналу	нарахованих	відсотків,	пере-
гляд	стану	нарахувань	по	кожному	рахунку	за	будь-який	пе-
ріод;	виконання	облікових	проводок;	перерахування	відсотків	
у	разі	зміни	умов	розрахунку	відсотків	(відсоткових	ставок,	пе-
ріодів	розрахунку	тощо)	із	занесенням	до	журналу	відсотків;

	 Календарь РКО	—	календар	розрахунково-касового	обслуго-
вування	(використовується	в	підсистемі	“РКО”	під	час	форму-
вання	довідок	за	усіма	видами	розрахунково-касового	обслуго-
вування	клієнтів);

	 Коррект. условий РКО	—	коригування	умов	розрахунково-ка-
сового	обслуговування	в	договорах	РКО;

	 Коррект. условий РКО Исп.	—	коригування	умов	розрахун-
ково-касового	обслуговування	в	договорах	РКО	в	ОР	відпові-
дального	виконавця;

	 Журнал статистики РД	—	формування	і	перегляд	журналу	ста-
тистики	за	проведеними	РД;

	 Справка РКО ОтвИсп	 —	 формування	 довідок	 по	 РКО	 за	
клієнтами	відповідального	виконавця;

	 Общая справка РКО	—	формування	довідок	по	РКО	за	всіма	
клієнтами	банку;

	 Учет в журнале %	—	облік	зміни	статусу	проводок	з	нарахуван-
ня	чи	стягнення	відсотків	у	журналі	нарахованих	відсотків;
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	 Выплата % в ин.вал.	—	виплата	відсотків	за	кредитові	валютні	
залишки	на	ОР;

	 Просмотр нач. %ин.вал —	 перегляд	 контролюючою	 особою	
нарахувань	відсотків	за	валютними	особовими	рахунками	та	їх	
стану;

	 Взыскание % в ин.вал —	стягнення	 відсотків	 за	 дебетові	 за-
лишки	(у	тому	числі	за	кредити)	по	валютних	ОР	відповідаль-
ного	виконавця;

	 Просмотр взыск.вал. % —	 перегляд	 контролюючою	 особою	
стягнених	відсотків	за	дебетові	залишки	у	валюті	та	стану	на-
рахувань;

	 Стандартные тарифы	 —	 ведення	 довідника	 стандартних	 та-
рифів	(шаблонів	тарифів)	за	РКО	для	масових	операцій	з	та-
рифами.

Технологія автоматизованого нарахування 
відсотків за різними видами надання послуг
Підсистема	“РКО”	забезпечує:
	 розрахунок	і	виплату	відсотків	за	кредитові	залишки	на	рахун-

ках	клієнтів;
	 виплату	відсотків	за	депозитними	рахунками	(зазначених	у	де-

позитних	договорах);
	 стягнення	зазначених	у	кредитних	договорах	відсотків	за	ко-

ристування	 кредитами	 (за	 позичковими	 рахунками),	 а	 в	 за-
гальному	випадку	—	стягнення	відсотків	за	дебетові	залишки	
на	рахунках.

Розмір	відсоткових	ставок	за	активними	і	пасивними	операціями,	
порядок	нарахування	відсотків,	порядок	їх	стягнення	визначають-
ся	в	тарифах	договорів	на	розрахунково-касове	обслуговування	між	
банком	і	клієнтом.	Договір	на	РКО	створюється	автоматично	під	час	
реєстрації	нового	клієнта	(у	момент	запису	інформації	щодо	клієнта	
до	бази	даних).

У	тарифи	договорів	РКО	інформація	(умови	нарахування/стяг-
нення	відсотків)	заноситься:
	 за	депозитними/позичковими	рахунками,	що	беруть	участь	у	

депозитному/кредитному	договорі	—	автоматично	з	депозит-
ного/кредитного	договору	під	час	його	підписання;

	 за	рахунками,	що	не	беруть	участі	у	депозитних/кредитних	дого-
ворах,	—	вноситься	в	тарифи	вручну	(індивідуально	або	масово).
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Індивідуально	тарифи	встановлюються	у	підсистемі	“Клієнти”	або	
в	підсистемі	“Особові рахунки”	за	відповідного	рівня	доступу	до	ОР	і	
до	пунктів	меню	цих	підсистем.	Перегляд/коригування	тарифів	здій-
снюється	в	межах	договору	на	РКО	на	екрані	перегляду	клієнта	або	
особового	рахунка	при	натисканні	комбінації	клавіш	Ctrl+F4.	Масо-
во	тарифи	встановлюються	у	довіднику	стандартних	тарифів	(пункт	
меню	Стандартные тарифы підсистеми	“РКО”)	або	в	пункті	меню	
Корректирование условий РКО.

Для	нарахування	відсотків	за	рахунками	в	аналітичному	обліку	
(для	відображення	нарахованих	доходів	і	витрат	за	звітний	період)	в	
установах	банків	відкриваються	індивідуальні	рахунки	для	кожного	
власника	рахунка:
	 за	позичками	—	рахунки	2-го	класу	для	нарахування	відсотко-

вих	доходів	(..,	2048,	2058,	2068,..);
	 за	депозитами	—	рахунок	по	БС4	2618	“Нараховані	витрати	по	

депозитних	коштах	суб’єктів	підприємницької	діяльності”.
Для	нарахування	відсотків	за	поточними	і	розрахунковими	рахун-

ками	клієнтів	відкривати	рахунок	нарахованих	витрат	необов’язково.	
За	необхідності	як	рахунок	нарахованих	доходів	чи	витрат	можна	ви-
користовувати	котловий	рахунок,	а	не	індивідуальні	рахунки	клієнта.	
Наприклад,	у	тому	разі,	коли	в	банку	не	встигли	відкрити	всім	клієн-
там	індивідуальні	рахунки	нарахованих	доходів	і	витрат	та	встанови-
ти	всім	клієнтам	індивідуальні	настройки	в	договорах	РКО.

Рахунки,	що	беруть	участь	у	проводках	зі	стягнення/виплати	від-
сотків,	стягнення	плати	за	розрахункове	обслуговування	(за	докумен-
ти),	зазначаються	у	відповідному	тарифі	договору	на	РКО	кожного	
клієнта.

Відсотки	нараховуються	в	режимі	РасчетПересчетЖурнал	 (у	
полі	Режим...	повинно	бути	встановлене	Расчет)	за	зазначений	пе-
ріод	по	рахунках,	заданих	в	умовах	відбору	програми.

Відсоткова	ставка	за	зазначений	період	вибирається:
	 із	 кредитного	 чи	 депозитного	 договору	 (для	 ОР	 у	 договорі)	

або	з	додаткових	угод	на	зміну	відсоткової	ставки	до	договору	
(якщо	за	ОР	є	кредитний	чи	депозитний	підписаний	договір,	
тобто	статус	договору	більше	15	і	він	коригується	тільки	через	
додаткові	угоди);

	 з	 історії	 особового	 рахунка	 (якщо	 за	ОР	немає	 договору	 або	
коли	за	ОР	є	кредитний	чи	депозитний	договір,	але	він	не	під-
писаний,	тобто	статус	договору	менше	15);
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	 якщо	 виконується	 розрахунок	 за	 ОР,	 що	 визначений	 яко-
юсь	 схемою	 (у	 параметрах	 системи	 встановлений	 параметр	
&NoDogSx	=	<номер_схеми>),	то	відсоткова	ставка	вибирати-
меться	з	історії	особових	рахунків,	навіть	у	тих	випадках,	коли	
існують	підписані	кредитні,	депозитні	договори	за	цим	ОР.

Під	час	виконання	розрахунку	відсотків	функцією	РасчетПересчет 
Журнал	нарахування	фіксуються	в	журналі	нарахованих	відсотків,	і	ав-
томатично	формуються	облікові	проводки	(за	рахунками	нарахованих	
доходів	у	кореспонденції	з	рахунками	доходів	банку	чи	за	рахунками	
нарахованих витрат	у	кореспонденції	з	рахунками	витрат	банку).

Рахунки	для	облікових	проводок	і	умови	нарахування	відсотків	
для	особових	рахунків	отримують	з	тарифів	у	договорах	РКО.	Про-
водки,	здійснювані	при	одержанні	коштів	від	клієнта	чи	при	виплаті	
коштів	клієнту,	виконуються	в	режимах	Взимание процентов	і	Вы-
плата % по остаткам.

Необхідні умови для успішного нарахування 
відсотків і формування необхідних проводок
Виплата відсотків за залишками на ОР клієнтів.	У	договорах	на	

РКО	по	кожному	клієнту	повинні	бути	сформовані	комплекси	пос-
луг	(інакше	—	тарифи)	Начисление % по остаткам на ЛС в нац.
валюте	чи	Начисление % по остаткам на ЛС в инвалюте	із	запов-
неними	полями:
	 Периодичность	(нарахування	відсотків);
	 Метод расчета	(30/360;	факт/факт;	факт/360):

-	 факт/факт	(фактична	кількість	днів	у	місяці	та	у	році);
-	 факт/360	 (фактична	 кількість	 днів	 у	 місяці,	 у	 році	 умовно	
360	днів);

-	 30/360	(умовна	кількість	днів	у	місяці	—	30,	у	році	—	360);
	 Вид расчета (за	середньоденними,	фактичними,	мінімальними	

залишками);
	 Код валюты;
	 Перечень счетов для учетной проводки	(якщо	облікову	про-

водку	не	треба	виконувати,	то	слід	зазначити	один	і	той	самий	
рахунок	доходів	банку);

	 Перечень счетов для основной проводки по выплате процентов	
(якщо	умови	розрахунку	для	кількох	рахунків	клієнта	збігають-
ся,	то	для	цих	рахунків	можна	використовувати	один	тариф).
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Метод	розрахунку	відсотків	(факт/факт,	факт/360,	30/360)	може	
задаватися	в	параметрах	системи	без	обліку	договорів	РКО.

Виплата відсотків (у національній або інвалюті) за депозитни-
ми рахунками юридичних і фізичних осіб.	Під	час	прийому	коштів	
на	депозитні	вклади	юр./фіз.	осіб	укладається	депозитний	договір	
(оформляється	в	підсистемі	“Договори”).	Під	час	підписання	депо-
зитного	договору	для	депозитного	рахунка	автоматично	формується	
комплекс	послуг	(тариф)	Начисление % по остаткам на ЛС в нац. 
валюте	(якщо	депозит	у	національній	валюті)	чи	Начисление % по 
остаткам на ЛС в ин. валюте	(якщо	депозит	у	інвалюті).

До	тарифу	з	оформленого	депозитного	договору	переноситься	
така	інформація:
	 періодичність	(нарахування	відсотків);
	 номер	депозитного	ОР;
	 метод	розрахунку	(30/360;	факт/факт;	факт/360);
	 код	валюти;
	 вид	розрахунку	(наприклад,	за	середньоденними	залишками);
	 номер	 рахунка,	 на	 який	 зараховуються	 відсотки	 (рахунок	

розрахунку);
	 номер	рахунка	нарахованих	витрат	(рахунок	резервування);
	 рахунок	витрат	банку.
Після	підписання	договору	(договір	перебуває	в	стані	“Виконання	

за	планом”):
	 у	тарифі	відкриті	для	коригування	поля:	Счет затрат банка і	

Счет начисленных затрат;
	 зміна	 суми,	 відсоткової	 ставки,	 умов	 нарахування	 відсотків,	

ОР	розрахунку,	умов	розрахунку	виконується	через	додаткові	
угоди	до	договору.	Ці	коригування	автоматично	відображають-
ся	в	тарифі.

Стягнення відсотків (у національній або інвалюті)	за кредита-
ми юридичних і фізичних осіб.	Під	час	видачі	кредиту	юридичним	
або	фізичним	особам	укладається	кредитний	договір	(оформляєть-
ся	в	підсистемі	“Договори”).	Під	час	підписання	кредитного	дого-
вору	для	позичкового	рахунка	автоматично	формується	комплекс	
послуг	(тариф):
	 Взимание % по кредитным/дебетовым остаткам в национ. 

валюте	(якщо	позичка	в	національній	валюті);
	 Взимание % по кредитным/дебетовым остаткам в инвалюте	

(якщо	позичка	в	іноземній	валюті).
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До	тарифу	з	оформленого	кредитного	договору	переноситься	така	
інформація:
	 періодичність	(нарахування	відсотків);
	 номер	позичкового	рахунка;
	 код	валюти;
	 метод	розрахунку	(30/360;	факт/факт;	факт/360);
	 вид	розрахунку	(наприклад,	за	середньоденними	залишками);
	 номер	 рахунка,	 з	 якого	 перераховуються	 відсотки	 (рахунок	

розрахунку	клієнта);
	 номер	рахунка	нарахованих	доходів;
	 рахунок	доходів	банку.
Після	підписання	договору	(договір	перебуває	в	стані	“Виконан-

ня	за	планом”)	у	тарифі	відкриті	для	коригування	поля:	Счет затрат 
банка і	Счет рассчитанных доходов.	Зміна	суми,	відсоткової	ставки,	
умов	нарахування	відсотків,	ОР	розрахунку,	умов	розрахунку	вико-
нується	через	додаткові	умови	до	договору.	Ці	коригування	автома-
тично	відображаються	в	тарифі.

У	пункті	меню	РасчетПересчетЖурнал	 у	режимі	Имитация 
расчета процентов виконується	пробний	розрахунок	відсотків	для	
рахунків,	що	задовольняють	задані	умови	відбору,	 і	формується	
відомість	нарахованих	відсотків.	Інформація	про	розраховані	від-
сотки	в	базу	даних	не	заноситься.

Наприкінці	кожного	місяця	після	виконання	імітації розрахунку	
відсотків	виконується	реальний	розрахунок	відсотків	у	пункті	меню	
РасчетПересчетЖурнал	у	режимі	Расчет процентов із	занесенням	
інформації	до	бази	даних.

Режим	Расчет	дає	змогу:
	 розрахувати	відсотки	по	 залишках	за	 зазначений	період	часу	

щодо	одного	особового	рахунка	чи	рахунків	групи	БР,	які	ма-
ють	відсоткові	ставки;

	 заповнити	Журнал розрахованих відсотків у	БД,	тобто	зафіксу-
вати	розраховані	відсотки	в	БД	(записи	в	журналі	використо-
вуються	в	подальшому	як	підстава	для	прийняття	рішень	щодо	
виплати	відсотків	за	кредитові	залишки	на	рахунках	і	стягнен-
ня	відсотків	за	дебетові	залишки);

	 сформувати	 відомість	 розрахованих	 відсотків	 (за	 групою	 ра-
хунків,	за	одним	рахунком	чи	за	схемою	відбору);

	 сформувати	 оплачені	 документи	 за	 обліковими	 проводками	
для	відібраних	ОР.



1��

Облікові	проводки	з	нарахування	відсотків	за	кредитовими	за-
лишками	на	ОР	виконуються	за	меню	Счет Затрат Банка * Счет 
Начисленных Доходов.	Облікові	проводки	зі	стягнення	відсотків	за	
користування	кредитом	(рахунки	..,	2048,	2058,	2068,	відповідний	ра-
хунок	6-го	класу:	2078,	2108,	2118,	2208,	2218)	виконуються	за	меню	
Начисленные Доходы* Доходы Банка.

Форми звітності РКО
До	форм	звітності	РКО	належать	відомість розрахованих відсо-

тків, журнал нарахованих відсотків,	а	також	інші	вихідні	докумен-
ти	підсистеми	“РКО”.	Відомість	розрахованих	відсотків	формується	
автоматично	після	імітації	розрахунку	відсотків	або	після	їх	розра-
хунку	(відповідно	в	пунктах	меню	Имитация расчета %,	Расчет %).

ствОреннЯ ЗвІтних фОрм ДлЯ нБу

Звітні	форми	для	НБУ	виводяться	у	файл	за	меню	Статотчетность 
* Файл.	Для	кожного	файлу	є	папка	розміщення,	командний	рядок	за-
пуску	програми	та	параметри	її	запуску.	Розглянемо	створення	конк-
ретних	звітних	форм	для	НБУ.

Текстова форма 10-КБ	за	замовчуванням	розміщується	у	TMP\
osbalan.NNN,	де	NNN	—	електронний	код	банку.	Формат	командно-
го	рядка	(встановлюється	під	час	інсталяції	та	передбачає	введення	
параметрів	з	інтерфейсу	програми):	b_f02.exe <квв> s і,	де	квв	—	код	
відповідального	виконавця.	Виклик	програми	(параметри	з	інтер-
фейсу	не	запитуються;	може	використовуватися	під	час	проведен-
ня	регламентних	робіт):	b_f02.exe <квв> o і <dd1> <pp> <dd2> 
<nom_send>,	де	квв	—	код	відповідального	виконавця,	dd1	—	кількість	
звітних	періодів,	які	треба	відраховувати	назад	від	поточного	(0	—	за	
поточний	звітний	період),	pp	—	звітний	період	(див.	А013	у KOD_FORM\
kod_a013.dbf),	dd2	—	якщо	обрано	поточний	період	(dd1	=	0),	то	від	кін-
ця	періоду	віднімається	dd2	банківських	днів	(якщо	dd1	не	дорівнює	0,	
то	цей	параметр	ігнорується	та	його	значення	дорівнює	0);	nom_send	—	
номер	посилки	за	поточний	день.

Формування даних про обороти сум і відсоткові ставки	(файли	
#03,	#04,	#05).	Дані	про	обороти	сум	і	відсоткові	ставки	за	кредитами	
і	депозитами	у	розрізі	кодів	термінів	(S180),	кодів	валют	(R030)	і	ре-
зидентності	(K030)	—	код	файлу	#03.	Щоденні	дані	про	обороти	сум	і	
відсоткові	ставки	за	кредитами	у	розрізі	галузей	економіки	1-го	рівня	
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(K092),	форм	власності	1-го	рівня	(K081),	кодів	терміну	(S180),	кодів	
валют	(R030)	і	резидентності	(K030)	—	код	файлу	#04.	Щомісячні	
дані	про	обороти	сум	і	відсоткові	ставки	за	депозитами	у	розрізі	кодів	
терміну	(S180),	кодів	валют	(R030)	 і	резидентності	(K030)	—	код	
файлу	#05.

Формування даних про залишки за рахунками статзвітності 
НБУ	(файли	#06,	#14).	Дані	про	залишки	за	рахунками	до	запитання,	
за	кредитними	і	депозитними	рахунками	у	розрізі	значень	R011,	галу-
зей	економіки	2-го	рівня	(ДО091),	узагальнених	секторів	економіки	
(ДО071),	форм	власності	1-го	рівня	(ДО081),	груп	валют	(R031),	ре-
зидентності	(K030)	і	організаційно-правових	форм	господарювання	
(K051)	—	код	файлу	#06.	Щомісячні	дані	про	залишки	за	рахунками	
до	запитання,	за	кредитними	і	депозитними	рахунками	у	розрізі	зна-
чень	R011,	розділів	видів	економічної	діяльності	(ДО111),	узагальне-
них	секторів	економіки	(ДО071),	форм	власності	1-го	рівня	(ДО081),	
груп	валют	(R031),	резидентності	(ДО030)	і	організаційно-правових	
форм	господарювання	(ДО051)	—	код	файлу	#14.

Щомісячні	файли	#06	і	#14	формуються	в	розрізі	балансових	ра-
хунків,	для	яких	у	плані	рахунків	НБУ	(довідник	kl_r020.dbf)	значен-
ня	поля	F_06	=	1.

Формування даних про цінні папери в портфелі банку	(файл	#07).	
Дані	про	цінні	папери	в	портфелі	банку	в	розрізі	значень	параметра	
R011,	місць	емісії	(S120)	і	груп	валют	(R031)	—	код	файлу	#07.	Щомі-
сячний	файл	#07	формується	в	розрізі	балансових	рахунків,	для	яких	
у	плані	рахунків	НБУ	(довідник kl_r020.dbf)	значення	поля	F_07=1.

Формування даних про доходи і витрати банків	(файл	#08).	Код	
файлу	#08	—	дані	про	доходи	і	витрати	банків	у	розрізі	значень	пара-
метра	R013.	Квартальний	файл	#08	формується	в	розрізі	балансових	
рахунків,	для	яких	у	плані	рахунків	НБУ	(довідник	kl_r020.dbf)	зна-
чення	поля	F_08	=	1.

Формування даних про класифіковані активи	(файл	#11).	Код	
файлу	#11	—	дані	про	класифіковані	активи	в	розрізі	категорій	ри-
зику	(S080),	форм	власності	 (ДО081),	 груп	країн	(ДО041),	кодів	
валют	(R030).	Файл	#11	формується	в	розрізі	балансових	рахунків,	
для	яких	у	плані	рахунків	НБУ	(довідник	kl_r020.dbf)	значення	поля	
F_11	=	1

Формування даних про касові обороти	(файли	#12,	#13,	#28).	
Код	файлу	#12	—	дані	про	касові	обороти	балансових	символів	фор-



1��

ми	748.	Це	щоденна	текстова	форма.	Розрахунок	сум	оборотів	за	ка-
совими	символами,	для	яких	у	довіднику	НБУ	kl_d010.dbf	значення	
поля	F_12	=	1.

Код	файлу	#13	—	дані	про	касові	обороти	символів	форми	748.	
Це	щомісячна	текстова	форма.	Розрахунок	сум	оборотів	за	касови-
ми	символами,	для	яких	у	довіднику	НБУ	kl_d010.dbf	значення	поля	
F_13	=	1.	

Код	файлу	#28	—	дані	про	обороти	символа	89.	Це	щомісячна	текс-
това	форма	748А.	Модуль,	що	виконується:	b_f13.exe	у	кореневому	ка-
талозі	ІСАОД-БАНК.	Протокол	помилок:	prot_fnn.txt.	Текстова	форма:	
f_nnmmss.sss.txt,	де	nn	—	номер	файлу	в	класифікації	НБУ;	mm	—	номер	
місяця; ss.sss	—	код	відповідального	виконавця.

Пункт	меню	запуску:	Статотчетность * Файл (nn),	де	nn	—	номер	
файлу	в	класифікації	НБУ	(#12, #13, #28, #73).

Формування даних файлу #15.
Код	файлу	#15	—	дані	про	кількість	клієнтів	банку	і	кількість	від-

критих	рахунків	клієнтів.	Річна	текстова	форма.	Модуль,	що	вико-
нується:	b_pstat.exe	у	кореневому	каталозі	ІСАОД-БАНК.	Протокол	
помилок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	помилок	невідповідності	ре-
позитарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Текстова	форма:	TMP\f15sssss.tmp, 
де sssss	—	код	ВВ.	Пункт	меню	запуску:	Статотчетность * Статотчет-
ность НБУ (15).

Формування даних файлу #20.
Код	файлу	#20	—	додаткові	дані	для	розрахунку	обов’язкових	ре-

зервів.	Модуль,	що	виконується:	b_pstat.exe	у	кореневому	каталозі	
ІСАОД-БАНК.	Протокол	помилок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	по-
милок	невідповідності	репозитарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Пункт	
меню	запуску:	Статотчетность * Статотчетность НБУ (20).

Формування даних файлу #21.
Код	файлу	#21	—	дані	про	списану	безнадійну	заборгованість	у	

розрізі	значень	параметра	D020	і	кодів	валют.	Щокварталу	файл	#21	
формується	в	розрізі	позабалансових	рахунків,	для	яких	у	плані	ра-
хунків	НБУ	(довідник	kl_r020.dbf)	значення	поля	F_21	=	1.

Формування даних файлів #22 і #23.
Код	файлу	#22	—	дані	про	структуру	активів	і	пасивів	за	терміна-

ми	до	погашення	(S240)	у	розрізі	груп	валют.	Формується	щомісяця.	
Код	файлу	#23	—	дані	про	структуру	активів	і	пасивів	за	термінами	
до	погашення	(S240)	у	розрізі	груп	валют.	Формується	щороку.



1��

Модуль,	що	виконується:	b_pstat.exe	у	кореневій	папці	ІСАОД-
БАНК.	Протокол	помилок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	помилок	не-
відповідності	репозитарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Пункт	меню	запус-
ку:	Статотчетность * Статотчетность НБУ (nn),	де	nn	—	номер	файлу	в	
класифікації	НБУ	(22	і	23).

Програмний	модуль	b_pstat.exe	призначений	для	формування	ціло-
го	ряду	файлів	статзвітності	НБУ.	Номер	необхідного	файлу	задається	
в	полі	Генерировать файл	зі	списку,	що	викликається	клавішею	F2.

Формування даних файлу #24.
Код	файлу	#24	—	дані	за	окремими	балансовими	рахунками	у	

розрізі	значень	параметра	R013.	Формується	щорічно.	Модуль,	що	
виконується:	b_pstat.exe	у	кореневому	каталозі	ІСАОД-БАНК.	Про-
токол	помилок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	помилок	невідповідності	ре-
позитарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Пункт	меню	запуску:	Статотчетность 
* Статотчетность НБУ (24).

Формування даних файлу #26.
Код	файлу	#26	—	дані	про	залишки	на	валютних	рахунках	в	офшор-

них	зонах	і	країнах,	засобами	платежу	яких	є	неконвертована	валюта.	
Щодня	файл	#26	формується	в	розрізі	балансових	рахунків,	для	яких	у	
плані	рахунків	НБУ	(довідник	kl_r020.dbf)	значення	поля	F_26	=	1.

Формування даних файлу #27.
Код	файлу	#27	—	дані	про	рух	коштів	на	розподільних	рахунках	

суб’єктів	господарської	діяльності.	Щоденний	модуль,	що	виконуєть-
ся:	b_pstat.exe	у	кореневому	каталозі	ІСАОД-БАНК.	Протокол	по-
милок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	помилок	невідповідності	репози-
тарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Пункт	меню	запуску:	Статотчетность * 
Статотчетность НБУ (27).

Формування даних файлу #29.
Код	файлу	#29	—	дані	про	оплату	комерційними	банками	пені	за	

перевищення	нормативного	терміну	проходження	платежів	у	розрізі	
значень	параметра	R013.

Формування даних файлу #31.
Код	файлу	#31	—	дані	про	стан	заборгованості	виплати	зарплати	

за	станом	на	1,	6,	11,	16,	21,	26	число	місяця.
Формування даних файлу #41.
Код	файлу	#41	—	дані	про	оплату	праці	робітників/службовців	

(прогноз	виплати	зарплат	на	квартал).	Модуль,	що	виконується:	
b_f31.exe	у	кореневому	каталозі	ІСАОД-БАНК.	Пункт	меню	за-
пуску:	Статотчетность * Файл #41.
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Формування даних файлу #42.
Код	файлу	#42	—	дані	про	видані	банком	великі	кредити	і	будь-які	

кредити	інсайдерам.	Текстова	форма.
Формування даних файлу #50.
Код	файлу	#50	—	дані	про	зміни	в	резервах.	Модуль,	що	вико-

нується:	b_pstat.exe	у	кореневому	каталозі	ІСАОД-БАНК.	Протокол	
помилок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	помилок	невідповідності	репо-
зитарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Пункт	меню	запуску:	Статотчетность 
* Статотчетность НБУ (50).

Формування даних файлу #71.
Код	файлу	#71	—	дані	про	видані	банком	великі	кредити	і	кредити	

інсайдерам.
Формування даних про заборгованість	(файл	#72).
Код	файлу	#72	—	дані	про	заборгованість,	що	враховується	уста-

новами	НБУ	і	комерційними	банками	відповідно	до	чинного	законо-
давства	у	розрізі	значень	параметрів	R013	і	S190.

Формування даних про обіг наявної іноземної валюти в уповно-
важених банках (файл	#73).

Код	файлу	#73	—	дані	про	обіг	наявної	іноземної	валюти	в	упов-
новажених	банках.	Модуль,	що	виконується: b_f13.exe	у	кореневому	
каталозі	ІСАОД-БАНК.	Протокол	помилок:	prot_fnn.txt.	Пункт	меню	
запуску:	Статотчетность НБУ.

Програмний	модуль	b_f13.exe	призначений	для	формування	фай-
лів	#12,	#13,	#28,	#73	статзвітності	НБУ.	Номер	необхідного	файлу	
задається	в	полі	Генерировать файл	зі	списку,	який	можна	виклика-
ти,	натиснувши	клавішу	F2.

Формування даних про вклади фізичних осіб у комерційних банках 
(файл	#77). Звіт	про	вклади	фізичних	осіб	у	комерційних	банках	—	код	
файлу	#77	.	Модуль,	що	виконується:	b_pstat.exe	у	кореневому	каталозі	
ІСАОД-БАНК.	Протокол	помилок:	TMP\prot_fnn.txt.	Протокол	поми-
лок	невідповідності	репозитарію	НБУ:	TMP\stat_fnn.txt.	Пункт	меню	
запуску:	Статотчетность * Статотчетность НБУ (77).

Формування даних про використання наявних коштів окреми-
ми суб’єктами господарювання (файл	#89). Дані	про	використання	
наявних	коштів	окремими	суб’єктами	господарювання	—	код	фай-
лу	#89.	Модуль,	що	виконується:	b_f89.exe	у	кореневому	каталозі	
ІСАОД-БАНК.	Протокол	помилок:	prot_f89.txt.	Пункт	меню	запуску:	
Статотчетность * Файл #89.
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автОматиЗацІЯ КреДитнО-ДеПОЗитних 
ОПерацІй БанКу

Форми	звітності	бухгалтерського	обліку	в	банках	за	видами	опе-
рацій:
	 бухгалтерська	(фінансова)	—	відображає	фінансове	станови-

ще	банку,	розкриває	статті	балансу	(головної	книги)	і	основних	
фінансових	 показників.	 Форми	 і	 правила	 побудови	 регулює	
НБУ	або	сам	банк.	Приклад:	форма	1	баланс,	виписки,	обігово-
сальдові	відомості,	реєстри	тощо;

	 податкова	—	відрізняється	від	фінансової	тим,	що	правила	 і	
форми	встановлює	держава	(ДПІ	та	ін.),	хоча	отримує	інфор-
мацію	з	фінансового	обліку.	Приклад:	податкова	декларація.

Уся	фінансова	звітність	зосереджена	в	меню	Оперативые отчеты:	
баланс,	виписка	по	клієнту,	сальдовки	по	відповідальному	виконавцю	
(ВВ),	обігово-сальдові	по	ВВ,	реєстри	по	ВВ.

Основа	фінансової	звітності	—	первинні	документи:	пошук/реда-
гування,	каси-журнали	з	приходу/витрат,	а	також	частина	звітів	у	до-
кументах	і	особових	рахунках.

Також	у	статзвітності	—	баланс	за	період,	обігово-сальдова	за	пе-
ріод.	Частина	податкової	звітності	—	звітність	у	ДПІ,	але	не	вся.

Формування вихідної звітної інформації засобами 
програмного комплексу “ІСАОД-БАНК”
Розглянемо	функції	ІСАОД-БАНК,	що	належать	до	підсистеми	

“Звітність	у	ДПІ”	та	призначені	для	формування	деяких	звітів	для	
податкової	інспекції	у	вигляді	dbf-файлів,	а	також	текстових	пові-
домлень.	Ці	файли	містять	інформацію	про	відкриті	і	закриті	рахунки	
клієнтів	банку,	бюджетні	платежі	відділення	банку,	про	залишки	та	
обороти	коштів	на	рахунках	клієнтів	на	зазначену	дату.

Функції	меню	Отчетность в ГНИ	такі:
	 Сообщения в ГНИ;
	 Бюджетные платежи;
	 Обороты Плательщиков.
Крім	того,	в	ІСАОД-БАНК	для	передачі	інформації	до	Державної 

податкової адміністрації	використовуються	такі	пункти	меню	підсис-
теми	“Електронні платежі”:
	 ЭЭРК ГНИ	(запуск	програми	b_dpa1.exe).	Режим	призначений	

для	виявлення	змін	реквізитів	ОР	клієнтів,	формування	файлів	
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повідомлень	 для	ДПА,	що	 являють	 собою	 електронний	 реєстр	
власників	рахунків;	для	прийому	та	обробки	квитанцій	на	ці	фай-
ли	(згідно	з	листом	НБУ	№	24-112/487	від	23.09.1998	р.		“Поря-
док	передачі	інформації	від	банківських	установ	до	ДПА”);

	 ГНИ 2	(запуск	програми b_dpa2.exe).	Режим	призначений	для	
формування	файлів,	що	містять	інформацію	про	перерахуван-
ня	юридичними	особами	коштів	за	кордон	на	рахунки	ЛОРО	
і	рахунки	фізичних	осіб,	про	видачу	 готівки	(крім	заробітної	
плати);	для	прийому	та	обробки	квитанцій	на	ці	файли	(згідно	
з	постановою	НБУ	№	587	від	14.12.1999	р.).

Повідомлення	в	ДПІ	формуються	за	пунктом	меню	Отчетность в 
ГНИ	*	Сообщения в ГНИ.	Режим	призначений	для	формування	dbf-
файлів	для	податкової	інспекції	з	інформацією	щодо	відкритих/за-
критих	рахунків	відділення	банку	за	зазначений	діапазон	дат,	а	також	
для	формування	текстових	файлів	повідомлень	до	ДПІ	про	відкрит-
тя/закриття	рахунків.

При	старті	режиму	необхідно	зазначити:
	 часовий	період,	за	який	відбирається	інформація	з	рахунків;
	 реєстраційний	номер	клієнта	(або	0	—	по	всіх	клієнтах);
	 код	валюти	(або	0	—	усі	валюти).
Програма	формує	в	директорії	SWOD	відомість	відкритих/закри-

тих	ОР	за	певну	дату	(rxxxmmdd.dbf)	і	в	директорії	ТМР	—	повідом-
лення	до	ДПІ	(текстові	файли).

Відомість	зарахованих	бюджетних	платежів	(Ф-16)	формується	
за	пунктом	меню	Отчетность в ГНИ * Бюджетные платежи.	Режим	
призначений	для	формування	і	видачі	dbf-файлів	з	відомостями	за-
рахованих	бюджетних	платежів	за	зазначену	дату.	Цей	режим	вико-
ристовується	тими	відділеннями	банків,	що	обслуговують	районні	
податкові	інспекції	і	акумулюють	бюджетні	платежі	у	районі.	Файли	
передаються	до	податкової	інспекції	щодня.

Програма	формує	DBF-	і	@B-файли	документів	бюджетних	пла-
тежів	та	повернення	платежів	до	бюджету.	Відбираються	оплачені	до-
кументи,	в	яких	за	платежами	або	поверненням	платежів	існує	бюд-
жетний	рахунок.

Обороти	і	залишки	на	рахунках	клієнтів	для	ДПІ	(Ф-16)	фор-
муються	за	пунктом	меню	Отчетность в ГНИ	*	Обороты Платель-
щиков.	Режим	призначений	для	формування	і	видачі	dbf-файлів	для	
податкової	інспекції,	що	містять	інформацію	щодо	оборотів	і	залиш-
ків	коштів	на	рахунках	клієнтів	на	зазначену	дату.



Питання для самоконтролю.

1.	 Яке	призначення	підсистеми	 “РКО”	у	 банківській	 інформаційній	
системі?

2.	 Які	функції	виконує	підсистема	“РКО”	у	банківській	інформаційній	
системі?

3.	 Які	 можливості	 надає	 підсистема	 “РКО”	 для	 розрахунку	 та	
виплати	відсотків	за	кредитові	залишки	на	рахунках	клієнтів?

4.	 Яку	 технологічну	 послідовність	 операцій	 забезпечує	 підсистема	
“РКО”	під	час	нарахування	відсотків	за	поточними	і	розрахунковими	
рахунками	клієнтів?

5.	 Як	 вибирається	 відсоткова	 ставка	 за	 зазначений	 період	 у	 під-
системі	“РКО”?

6.	 Які	 умови	 перевіряються	 у	 підсистемі	 “РКО”	 для	 успішного	
нарахування	відсотків?

7.	 Яка	 технологічна	послідовність	 операцій	у	підсистемі	 “РКО”	для	
створення	звітних	форм	для	НБУ?

8.	 Яка	технологічна	послідовність	операцій	у	підсистемі	“РКО”	для	
створення	звітних	форм	для	ДПІ?
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Розділ 13

ПластиКОвІ КартКи — суЧасний 
ПлатІЖний Інструмент

План розділу

Основні поняття і принципи використання пластикових карток
Технічні засоби
Стандарти електронних розрахунків
Смарттехнологія і картки для дрібних платежів
Локальні системи безготівкових платежів, їхнє місце на ринку 
пластикових карток України
Висновки

Резюме
Розділ	присвячено	використанню	пластикових	карток	як	сучасно-

го	платіжного	інструменту	на	міжнародному	та	українському	ринках.	
Розглянуто	особливості	технології	реалізації	електронних	платежів	
за	допомогою	різних	типів	пластикових	карток,	у	тому	числі	смарт-
карток.	Наводяться	приклади	впровадження	пластикових	карток	у	
рамках	локальних	систем	безготівкових	платежів	і	надається	оцінка	
їх	місця	і	перспектив	розвитку	на	ринку	України.

ОснОвнІ ПОнЯттЯ І ПринциПи виКОристаннЯ 
ПластиКОвих КартОК

Види платіжних карток, основні поняття
Пластикова картка	 —	 це	 пер-

соніфікований	 платіжний	 інс-
трумент,	 що	 надає	 особі,	 яка	 ко-
ристується	 карткою,	 можливість	
безготівкової	оплати	товарів	 і/або	
послуг,	а	також	одержання	готівки	
у	відділеннях	(філіях)	банків	і	бан-
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ківських	автоматах	(банкоматах).	Підприємства	торгівлі/сервісу	і	
відділення	банків,	що	приймають	картку,	утворюють	мережу точок 
обслуговування картки	(або	приймальну мережу).

Особливістю	продажів	і	видачі	готівки	за	картками	є	те,	що	ці	опе-
рації	здійснюються	магазинами	і,	відповідно,	банками	“у	борг”	—	това-
ри	і	готівка	надаються	клієнтам	відразу,	а	кошти	в	їхнє	відшкодування	
надходять	на	рахунки	обслуговуючих	підприємств	найчастіше	через	
якийсь	час	(не	більше	кількох	днів).	Гарантом	виконання	платіжних	
зобов’язань,	що	виникають	у	процесі	обслуговування	пластикових	
карток,	є	банкемітент, що їх	випустив.	Тому	картки	протягом	усього	
терміну	дії	залишаються	власністю банку,	а	клієнти,	які	мають	картку,	
одержують	їх	лише	в користування.	Характер	гарантій	банку-емітента	
залежить	від	платіжних	повноважень,	наданих	клієнту,	і	класу	картки.

При	видачі	картки	клієнту	здійснюється	її	персоналізація	—	на	неї	
заносяться	дані,	що	дають	змогу	ідентифікувати	картку	та	її	власника,	а	
також	перевірити	платоспроможність	картки	при	прийомі	її	до	оплати	
чи	видачі	готівки.	Процес	затвердження	продажу	чи	видачі	готівки	за	
карткою	називається	авторизацією.	Для	її	здійснення	точка	обслугову-
вання	робить	запит	платіжній	системі	про	підтвердження	повноважень	
пред’явника	картки	і	його	фінансових	можливостей.

Технологія	авторизації	 залежить	від	схеми	платіжної	системи,	
типу	картки	і	технічного	оснащення	точки	обслуговування.	Тради-
ційно	авторизація	здійснюється	“вручну”,	коли	продавець	чи	касир	
телефонує	оператору	(голосова	авторизація),	або	автоматично,	при	
цьому	картку	поміщають	у	POS-термінал	або	торговий	термінал,	дані	
зчитуються	з	картки,	касир	вводить	суму	платежу,	а	власник	карт-
ки	зі	спеціальної	клавіатури	—	секретний	ПІН-код	(PIN-код).	Після	
цього	термінал	здійснює	авторизацію	або	за	допомогою	встановлення	
зв’язку	з	базою	даних	платіжної	системи	(online	режим),	або	у	ре-
зультаті	додаткового	обміну	даними	із	самою	карткою	(offline	авто-
ризація).	У	разі	видачі	готівки	процедура	має	аналогічний	характер	
з	тією	лише	особливістю,	що	гроші	в	автоматичному	режимі	видає	
спеціальний	пристрій	—	банкомат,	який	і	здійснює	авторизацію.

Що	таке	ПІН-код?	Це	секретне	число,	довжина	якого	становить	
від	4	до	8	цифр.	ПІН	генерується	і	перевіряється	спеціальним	крипто-
графічним	обладнанням.	Під	час	генерації	він	друкується	в	закритому	
конверті,	що	потім	передається	власнику	карти.	ПІН-конверт	—	єдине	
місце,	де	цей	код	перебуває	в	“чистому”	вигляді.	У	момент	генерації	
випадкового	ПІН-коду	і	друку	ПІН-конверта	в	базу	даних	емітента	
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криптообладнанням	передається	перевірочне	значення	ПІН-коду	
(PIN Verification Value).	За	допомогою	цього	значення,	а	також	от-
риманого	в	 авторизаційному	запиті	ПІН-блоку	 (зашифрованого	
значення	ПІН)	автоpизаційний	хост	робить	запит	до	кpиптооблад-
нання,	що	видає	відповідь	про	правильність	уведення	цього	коду.	
У	такий	спосіб	відкрите	значення	ПІН-коду	ніде	не	зберігається	і	
не	передається	жодними	транспортними	магістралями.	Можливі	й	
інші	криптосхеми,	що	не	порушують	згаданих	принципів	безпеки.	
На	жаль,	більша	частина	криптотехнологій,	застосовуваних	у	роботі	
з	пластиковими	картками,	є	закритою.

При	здійсненні	розрахунків	власник	картки	обмежений	низкою	
лімітів.	Характер	лімітів	і	умови	їхнього	використання	можуть	бути	
дуже	різноманітними.	Однак	загалом	усе	зводиться	до	двох	основних	
сценаріїв:
	 власник	дебетової картки повинен	заздалегідь	внести	на	свій	

рахунок	у	банку-емітенті	певну	суму.	Її	розмір	і	визначає	ліміт	
доступних	коштів.	При	здійсненні	розрахунків	з	використан-
ням	 картки	 синхронно	 зменшується	 і	 ліміт.	 Ліміт	 контро-
люється	при	проведенні	 авторизації,	що	у	разі	 використання	
дебетової	картки	є	обов’язковим	завжди.	Для	поновлення	(чи	
збільшення)	 ліміту	 власнику	 картки	 необхідно	 знову	 внести	
кошти	на	свій	рахунок;

	 для	забезпечення	платежів	власник	картки	може	не	вносити	по-
передньо	кошти,	а	одержати	в	банку-емітенті	кредит.	Така	схема	
реалізується	при	оплаті	за	допомогою	кредитної картки.	У	ць-
ому	разі	ліміт	пов’язаний	з	розміром	наданого	кредиту,	у	рамках	
якого	власник	картки	може	витрачати	кошти.	Кредит	може	бути	
як	одноразовим,	так	 і	поновлюваним.	Поновлення	кредиту	за-
лежно	від	договору	з	власником	картки	відбувається	після	пога-
шення	або	всієї	суми	заборгованості,	або	якоїсь	її	частини.

Як	кредитна,	так	і	дебетова	картки	можуть	бути	також	корпоратив-
ними.	Корпоративні картки	надаються	компанією	своїм	працівникам	
для	оплати	витрат	у	відрядженні	або	інших	службових	витрат.	Корпо-
ративні	картки	компанії	пов’язані	з	якимось	одним	її	рахунком.

Картки	 можуть	 мати	 розподілений	 і	 нерозподілений	 ліміти.	
У	першому	випадку	кожному	з	власників	корпоративних	карт	вста-
новлюється	індивідуальний	ліміт.	Другий	варіант	більш	прийнятний	
для	невеликих	компаній	і	не	припускає	розмежування	ліміту.	Корпо-
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ративні	картки	дають	змогу	компанії	детально	відслідковувати	служ-
бові	витрати	працівників.

Сімейні картки	у	певному	сенсі	аналогічні	корпоративним	—	пра-
во	здійснення	платежів	у	рамках	установленого	ліміту	надається	чле-
нам	родини	власника	картки.	При	цьому	додатковим	користувачам	
надаються	окремі	персоналізовані	картки.

Емітенти і екваєри
Банкемітент,	що	випускає	картки	і	гарантує	виконання	фінан-

сових	зобов’язань,	пов’язаних	з	використанням	випущеної	ним	плас-
тикової	картки	як	платіжного	засобу,	сам	не	займається	діяльністю,	
що	забезпечує	її	прийом	підприємствами	торгівлі	і	сфери	послуг.	Ці	
завдання	вирішує	банкекваєр,	що	здійснює	весь	спектр	операцій	із	
взаємодії	з	точками	обслуговування	карток:
	 обробку	запитів	на	авторизацію;
	 перерахування	на	розрахункові	рахунки	точок	коштів	за	това-

ри	і	послуги,	надані	за	картками;
	 прийом,	 сортування	 і	 пересилання	 документів	 (паперових	 і	

електронних),	що	фіксують	здійснення	угод	з	використанням	
карток;

	 поширення	стоп-листів	(переліків	карток,	операції	за	якими	з	
тих	чи	інших	причин	на	сьогоднішній	день	припинено)	та	ін.

Крім	того,	банк-екваєр	може	здійснювати	видачу	готівки	за	карт-
ками	як	у	своїх	відділеннях,	так	і	через	банкомати,	що	належать	йому.	
Банк	може	поєднувати	виконання	функцій	екваєра	та	емітента.

Слід	зазначити,	що	основними,	невіддільними	функціями	банку-
екваєра	є	фінансові,	пов’язані	з	виконанням	розрахунків	і	платежів	
точкам	обслуговування.	Що	ж	стосується	перелічених	вище	техніч-
них	атрибутів	його	діяльності,	то	вони	можуть	бути	делеговані	спе-
ціалізованим	сервісним	організаціям	—	процесинговим центрам.

Виконання	екваєрами	своїх	функцій	приводить	до	розрахунків	з	
емітентами.	Кожен	банк-екваєр	здійснює	перерахування	коштів	точ-
кам	обслуговування	за	платежами	власників	карток	банків-емітен-
тів,	що	входять	до	цієї	платіжної	системи.	Тому	відповідні	кошти	(а	
також,	можливо,	кошти,	що	відшкодовують	видану	готівку)	повинні	
бути	потім	перераховані	екваєру	цими	емітентами.	Оперативне	здійс-
нення	взаєморозрахунків	між	екваєрами	та	емітентами	забезпечуєть-
ся	наявністю	в	платіжній	системі	розрахункового	банку	(одного	чи	
кількох),	у	якому	банки	—	члени	системи	відкривають	кореспондент-
ські	рахунки.
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Платіжна система
Платіжною системою називатимемо	сукупність	методів	і	суб’єктів,	

які	їх	реалізовують,	що	забезпечують	у	рамках	системи	умови	для	вико-
ристання	банківських	пластикових	карток	обумовленого	стандарту	як	
платіжного	засобу.	Одне	з	основних	завдань,	вирішуваних	при	створенні	
платіжної	системи,	полягає	у	розробці	і	дотриманні	загальних	правил	
обслуговування	карток	емітентів,	що	входять	до	системи,	здійснення	
взаєморозрахунків	і	платежів.	Ці	правила	охоплюють	як	суто	технічні	
аспекти	операцій	з	картками	—	стандарти	даних,	процедури	авторизації,	
специфікації	на	використовуване	устаткування	тощо,	так	і	фінансові	ас-
пекти	обслуговування	карток	—	процедури	розрахунків	з	підприємства-
ми	торгівлі	і	сервісу,	що	входять	до	складу	приймальної	мережі,	правила	
взаєморозрахунків	між	банками,	тарифи	та	ін.

Таким	чином,	з	організаційної	точки	зору	ядром	платіжної	сис-
теми	є	асоціація	банків,	що	спирається	на	договірні	зобов’язання.	
До	складу	платіжної	системи	також	входять	підприємства	торгівлі	і	
сервісу,	що	утворюють	мережу	точок	обслуговування.	Для	успішного	
функціонування	платіжної	системи	необхідні	і	спеціалізовані	нефі-
нансові	організації,	що	здійснюють	технічну	підтримку	обслуговуван-
ня	карток:	процесингові	та	комунікаційні	центри,	центри	технічного	
обслуговування	тощо.

Процесинговий центр —	спеціалізована	сервісна	організація,	яка	
забезпечує	обробку	запитів	на	авторизацію,	що	надходять	від	екваєрів	
(чи	безпосередньо	з	точок	обслуговування),	та/або	протоколів	транс-
акцій	—	зафіксованих	даних	про	виконані	за	допомогою	карток	пла-
тежі	та	видачі	готівки.	Для	цього	центр	веде	базу	даних,	що,	зокрема,	
містить	дані	про	банки	—	членів	платіжної	системи	і	про	власників	
карток.

Центр	зберігає	інформацію	про	ліміти	власників	карток	і	виконує	
запити	на	авторизацію	в	тому	разі,	якщо	банк-емітент	не	веде	влас-
ної	бази	(offline	банк).	В	іншому	разі	(online	банк)	процесинговий	
центр	пересилає	отриманий	запит	до	банку-емітента	картки,	яка	ав-
торизується.	Очевидно,	що	центр	забезпечує	і	пересилання	відповіді	
банку-екваєру.	Крім	того,	на	підставі	накопичених	за	день	протоколів	
трансакцій	процесинговий	центр	розраховує	і	розсилає	підсумкові	
дані	для	 здійснення	взаєморозрахунків	між	банками-учасниками	
платіжної	системи,	а	також	формує	і	розсилає	банкам-екваєрам	(а	
можливо,	і	безпосередньо	в	точки	обслуговування)	стоп-листи.	Про-
цесинговий	центр	може	також	забезпечувати	потреби	банків-емітен-
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тів	у	нових	картках,	здійснюючи	їх	замовлення	на	заводах	і	подальшу	
персоналізацію.	Слід	зазначити,	що	розгалужена	платіжна	система	
може	мати	кілька	процесингових	центрів,	роль	яких	на	регіональному	
рівні	можуть	виконувати	і	банки-екваєри.

Комунікаційні центри забезпечують	суб’єктам	платіжної	систе-
ми	доступ	до	мереж	передачі	даних.	Використання	спеціальних	висо-
копродуктивних	ліній	комунікації	зумовлено	необхідністю	передачі	
великих	обсягів	даних	між	географічно	розподіленими	учасниками	
платіжної	системи	при	авторизації	карток	у	торговельних	терміналах,	
при	обслуговуванні	карток	у	банкоматах,	при	виконанні	взаєморозра-
хунків	між	учасниками	системи	та	в	інших	випадках.

технІЧнІ ЗасОБи

Способи ідентифікації пластикових карток
Пластикова картка являє	собою	пластину	стандартних	розмірів	

(85,6	х	53,9	х	0,76	мм),	виготовлену	зі	спеціальної,	стійкої	до	механіч-
них	і	термічних	впливів,	пластмаси.	Одна	з	основних	функцій	пласти-
кової	картки	—	забезпечення	ідентифікації	особи,	що	її	використовує,	
як	суб’єкта	платіжної	системи.	Для	цього	на	пластикову	картку	нано-
сяться	логотипи	банку-емітента	і	платіжної	системи,	що	обслуговує	

картку,	 	 	 	 	ім’я	власника	картки,	номер	його	
рахунка,	термін	дії	картки	та	ін.	Крім	цього,	на	картці	можуть	бути	
фотографія	власника	та	його	підпис.

Буквено-цифрові	 дані	—	 ім’я,	 но-
мер	 рахунка	 та	 інші	—	 можуть	 бути	
ембосовані,	 тобто	 нанесені	 рельєф-
ним	шрифтом.	Це	дає	можливість	при	
ручній	обробці	прийнятих	до	оплати	
карток	швидко	перенести	дані	на	чек	
за	допомогою	спеціального	пристрою	
імпринтера,	що	прокатує	картку	(так	

само,	як	виходить	другий	екземпляр	при	використанні	копіювально-
го	паперу).

Графічні	дані	забезпечують	можливість	візуальної ідентифікації 
картки.	Картки,	обслуговування	яких	базується	на	такому	принципі,	
можуть	з	успіхом	використовуватися	в	малих	локальних	системах	—	як	
клубні,	магазинні	картки	тощо.	Однак	для	використання	в	банківській	
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платіжній	системі	візуальної	“обробки”	виявляється	явно	недостатньо.	
Доцільно	зберігати	дані	на	картці	у	вигляді,	що	забезпечує	здійснення	
процедури	автоматичної	авторизації.	Це	завдання	може	бути	вирішене	
з	використанням	різних	фізичних	механізмів.

У	картках зі штрих-кодом як	ідентифікуючий	елемент	викорис-
товується	штриховий	код,	аналогічний	коду	для	маркування	товарів.	
Зазвичай	кодова	смужка	покрита	непрозорим	складом,	і	зчитування	
коду	відбувається	в	інфрачервоних	променях.	Картки	зі	штрих-ко-
дом	дуже	дешеві	і	порівняно	з	іншими	типами	карт	відносно	прості	
у	виготовленні.	Остання	особливість	зумовлює	їхню	слабку	захи-
щеність	від	підробки,	через	що	вони	малопридатні	для	використання	
в	платіжних	системах.

Картки з магнітною стрічкою є	на	сьогодні	найпоширеніши-
ми	—	в	обігу	перебуває	понад	два	мільярди	карток	цього	типу.	Маг-
нітна	стрічка	розташовується	на	зворотному	боці	картки	і,	відповід-
но	до	стандарту	ISO	7811,	складається	з	трьох	доріжок.	З	них	перші 
дві призначені	для	зберігання	ідентифікаційних даних,	а	на	третю 
можна	записувати	інформацію (наприклад,	щодо	поточного	значення	
ліміту	дебетової	картки).	Однак	через	невисоку	надійність	багатора-
зово	повторюваного	процесу	запису/зчитування	запис	на	магнітну	
смугу,	як	правило,	не	практикується,	і	такі	картки	використовуються	
тільки	в	режимі	зчитування	інформації.	Захищеність	карток	із	маг-
нітною	смугою	значно	вища	порівняно	з	картками	зі	штрих-кодом.	
Однак	і	такий	тип	карток	відносно	вразливий	для	шахрайства.	Проте	
розвинена	інфраструктура	існуючих	платіжних	систем	і	насамперед	
світових	лідерів	“карткового”	бізнесу	—	компаній	MasterCard/Europay	
є	причиною	 інтенсивного	використання	карток	з	магнітною	сму-
гою	і	сьогодні.	Для	підвищення	захищеності	карток	системи	VISA	і	
MasterCard/Europay	використовують	додаткові графічні засоби захис
ту:	голограми	і	нестандартні шрифти для	ембосування.

На	лицьовому	боці	картки	з	магнітною	смугою,	як	правило,	зазна-
чають:

	 логотип	банку-емітента;
	 логотип	платіжної	системи;
	 номер	картки	(перші	шість	цифр	—	

код	 банку,	 наступні	 дев’ять	—	 бан-
ківський	 номер	 картки,	 остання	 з	
цих	 цифр	—	 контрольна),	 в	 якому	
останні	чотири	цифри	нанесено	на	
голограму;
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	 термін	дії	картки;
	 ім’я	власника	картки.
На	зворотному	боці	картки	є	таке:
	 магнітна	смуга;
	 місце	для	підпису.

Особливості будови смарт-карток
У	смарт-картках (картках	пам’яті)	носієм	інформації	є	мікросхе-

ма.	У	найпростіших	з	існуючих	смарт-карток	обсяг	пам’яті	може	мати	
величину	від	32	байтів	до	16	кілобайтів.	Ця	пам’ять	може	бути	ре-
алізована	або	у	вигляді	НПЗП	(ЕРRОМ),	що	допускає	одноразовий	
запис	і	багаторазове	зчитування,	або	у	вигляді	ЕННПЗП	(EEPROM),	
що	допускає	як	багаторазове	зчитування,	так	і	багаторазовий	запис.

Пам’ять	смарт-карток	буває	незахищеною	(з	повним	доступом)	або	
захищеною.	У	картках	першого	типу	немає	жодних	обмежень	на	зчиту-
вання	і	запис	даних.	Доступність	усієї	пам’яті	робить	їх	зручними	для	
моделювання	довільних	структур	даних,	що	є	важливим	в	окремих	до-
датках.	Картки	з	захищеною	пам’яттю	мають	область	ідентифікаційних	
даних	і	одну	чи	кілька	прикладних	областей.	Ідентифікаційна	область	
карток	припускає	лише	одноразовий	запис	під	час	персоналізації	і	на-
далі	доступна	тільки	для	зчитування.	Доступ	до	прикладних	областей	
регламентується	і	здійснюється	за	пред’явленням	відповідного	ключа.

Рівень	захисту	карток	пам’яті	вищий,	ніж	магнітних	карток,	і	вони	
можуть	бути	використані	в	прикладних	системах,	у	яких	фінансові	
ризики,	пов’язані	з	шахрайством,	відносно	невеликі.	Що	ж	стосується	
вартості	карток	пам’яті,	то	вони	дорожчі,	ніж	магнітні	картки.	Однак	
останнім	часом	ціни	на	них	значно	знизилися	в	зв’язку	з	удоскона-
ленням	технології	і	зростанням	обсягів	виробництва.	Вартість	картки	
пам’яті	безпосередньо	залежить	від	вартості	мікросхеми,	зумовленої,	
у	свою	чергу,	місткістю	пам’яті.

Окремим	зразком	карток	пам’яті	є	карти-лічильники,	в	яких	зна-
чення,	збережене	в	пам’яті,	може	змінюватися	лише	на	фіксовану	ве-
личину.	Такі	картки	використовуються	в	спеціалізованих	додатках	
з	передоплатою	(плата	за	використання	телефону-автомата,	оплата	
автостоянки	тощо).

Картки	з	мікропроцесором	являють	собою	по	суті	мікрокомп’ютери	
і	містять	усі	відповідні	основні	апаратні	компоненти:	центральний	
процесор,	ОЗП,	ПЗП,	НПЗП,	ЕННПЗП.	Параметри	найпотужніших	
сучасних	мікропроцесорних	карток	порівнянні	з	характеристиками	
персональних	комп’ютерів	початку	80-х	років	ХХ	ст.
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Операційна	система,	що	зберігається	в	ПЗП	мікропроцесорної	
картки,	принципово	нічим	не	відрізняється	від	операційної	систе-
ми	ПК	і	надає	великий	набір	сервісних	операцій	і	засобів	безпеки.	
Операційна	система	підтримує	файлову	систему,	що	базується	в	
ЕЗНПЗП	(місткість	якого,	як	правило,	перебуває	в	діапазоні	1–
8	кБт,	але	може	досягати	і	128	кБт),	 і	забезпечує	регламентацію	
доступу	до	даних.	При	цьому	частина	даних	може	бути	доступна	
тільки	внутрішнім	програмам	картки.	Це	разом	 із	вбудованими	
криптографічними	засобами	робить	мікропроцесорну	картку	висо-
козахищеним	інструментом,	що	може	бути	використаний	у	фінан-
сових	додатках,	які	висувають	підвищені	вимоги	до	захисту	інфор-
мації.	Саме	тому	мікропроцесорні	картки	(і	смарт-картки	взагалі)	
розглядають	нині	як	найперспективніший	вид	пластикових	кар-
ток.	Крім	того,	смарт-картки	є	найперспективнішим	типом	пласти-
кових	карток	також	і	з	точки	зору	функціональних	можливостей.	
Обчислювальні	можливості	смарт-карток	дають	змогу	викорис-
товувати,	наприклад,	ту	саму	картку	і	в	операціях	з	online	авто-
ризацією,	і	як	багатовалютний	електронний	гаманець.	Їх	широке	
використання	в	системах VISA	і Europay/MasterCard	вже	почалося,	
а	протягом	десятиріччя	смарт-картки	повинні	цілком	витіснити	
картки	з	магнітною	смугою.

Використання POS-терміналів
POS-термінали,	або	торгові	термінали,	призначені	для	обробки	

трансакцій	при	фінансових	розрахунках	з	використанням	пластико-
вих	карток	з	магнітною	смугою	і	смарт-карток.	Використання	POS-
терміналів	дає	можливість	автоматизувати	операції	з	обслуговуван-
ня	картки	та	істотно	зменшити	час	обслуговування.	Можливості	і	
комплектація	POS-терміналів	варіюються	в	широких	межах,	однак	
типовий	сучасний	термінал	укомплектовано	пристроями	читання	як	
смарт-карток,	так	і	карток	із	магнітною	смугою,	а	також	енергонеза-
лежною	пам’яттю,	портами	для	підключення	ПІН-клавіатури	(клавіа-
тури	для	набору	ПІН-коду),	принтера,	з’єднання	з	ПК	чи	електрон-
ним	касовим	апаратом.

Крім	того,	зазвичай	POS-термінал	буває	оснащений	модемом	з	
можливістю	автододзвону.	POS-термінал	має	“інтелектуальні”	мож-
ливості	—	його	можна	програмувати.	Як	мови	програмування	вико-
ристовуються	асемблер,	а	також	діалекти	C	і	Basic.

Усе	це	дає	змогу	не	тільки	здійснювати	online-авторизацію	карток	
із	магнітною	смугою	і	смарт-карток,	а	й	використовувати	при	роботі	
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зі	смарт-картами	режим	offline	з	накопиченням	протоколів	транс-
акцій.	Останні	під	час	сеансів	зв’язку	передають	у	процесинговий	
центр.	Під	час	сеансу	зв’язку	POS-термінал	може	також	приймати	і	
запам’ятовувати	інформацію,	передану	ЕОМ	процесингового	центру.	
Найчастіше	це	бувають	стоп-листи,	але	у	такий	спосіб	можна	і	пере-
програмувати	POS-термінали.

Вартість	POS-терміналів	залежно	від	комплектації,	можливостей,	
фірми-виробника	може	коливатися	від	кількох	сотень	до	кількох	ти-
сяч	доларів,	однак	зазвичай	не	перевищує	півтори-дві	тисячі.	Розміри	
і	вага	POS-термінала	порівнянні	з	аналогічними	параметрами	теле-
фонного	апарата,	а	найчастіше	бувають	меншими.

Застосування банкоматів
Банкомати	—	 банківські	 авто-

мати	для	видачі	й	інкасування	готів-
ки	 при	 операціях	 з	 пластиковими	
картками.	Крім	цього,	банкомат	дає	
можливість	власнику	картки	одер-
жувати	 інформацію	 про	 поточний	
стан	рахунка	(у	тому	числі	і	виписку	
на	папері),	а	також	здійснювати	опе-
рації	щодо	переказу	коштів	з	одного	
рахунка	на	іншій.

Банкомат	має	пристрій	для	чи-
тання	картки,	а	також	дисплей	і	клавіатуру	для	інтерактивної	взає-
модії	з	власником	картки.

Банкомат	 оснащений	 персо-
нальною	ЕОМ,	що	забезпечує	ке-
рування	 банкоматом	 і	 контроль	
його	стану.	Останнє	дуже	важли-
во,	оскільки	банкомат	є	сховищем	
готівки.	На	сьогодні	більшість	мо-
делей	розраховано	на	роботу	в	on
line-режимі	з	картками	з	магнітною	
смугою,	однак	з’явилися	і	пристрої,	
здатні	працювати	зі	смарт-картка-
ми	та	у	offline-режимі.	Для	забез-
печення	комунікаційних	функцій	
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банкомати	оснащуються	платами	X.25,	а	в	окремих	випадках	—	мо-
демами.

Грошові	купюри	в	банкоматі	розміщаються	в	касетах,	які,	у	свою	
чергу,	розташовані	в	спеціальному	сейфі.	Кількість	касет	визначає	
кількість	номіналів	купюр,	що	їх	видає	банкомат.	Розміри	касет	ре-
гулюються,	що	дає	можливість	заряджати	банкомат	практично	будь-
якими	купюрами.

Банкомати	—	стаціонарні	пристрої	чималих	габаритів	і	ваги.	При-
близні	розміри:	висота	—	1,5–1,8	м,	ширина	і	глибина	—	близько	1	м,	
вага	—	близько	тонни.	Більше	того,	з	метою	унеможливлення	крадіжок	
їх	монтують	капітально.	Банкомати	можуть	розміщуватися	як	у	при-
міщеннях,	так	і	безпосередньо	на	вулиці	та	працювати	цілодобово.

Американські	опе-
ратори	 мереж	 бан-
коматів	 починають	
обладнувати	апарати	
спеціальними	аудіо-	
або	 відеосистемами.	
Хоча	це	ще	не	стало	
нормою,	 тенденцію	
встановлювати	 на	
своїх	банкоматах	сис-

теми	відтворення	звуку	вже	підтримали	не	тільки	великі	американські	
фінансові	інститути,	як,	наприклад,	Bank of America,	FleetBank,	Wells 
Fargo	і	Bank One,	а	й	невеликі	місцеві	банки.

Банкомати, що говорять. Одна	з	проблем,	що	із	самого	початку	
супроводжувала	впровадження	банкоматів,	—	практичне	виключення	
для	людей	з	різними	порушеннями	зору	можливості	використовувати	
їх,	а	отже,	втрата	цього	сегмента	ринку	для	банків	і	обмеження	в	правах	
тих,	хто	не	має	фізичної	можливості	скористатися	такою	технікою.

Спроби	виправити	ситуацію	почалися	порівняно	недавно.	Пер-
шу	таку	машину	встановив	у	1997	р.	канадський	банк	Royal Bank,	a	
в	США	така	технологія	вперше	була	застосована	лише	два	роки	по	
тому	кредитним	союзом	San Francisco Credit Union.	За	ними	анало-
гічні	системи	почали	встановлювати	більшість	великих	фінансових	
інститутів,	які	у	такий	спосіб	виявляють	свою	увагу	до	сліпих	клієн-
тів	і	людей	з	порушеннями	зору.	Ця	ідея	стала	в	Сполучених	Штатах	
Америки	такою	популярною,	що	в	найближчому	майбутньому	вимо-
гу	щодо	встановлення	фінансовими	інститутами	банкоматів,	облад-
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наних	аудіосистемами,	буде	внесено	в	нову	редакцію	Акта про права 
інвалідів.

Royal Bank,	який	першим	застосував	у	банкоматах	технологію	
голосового	обслуговування,	також	діяв	у	рамках	виконання	канад-
ського	Акта про права людини,	що	передбачає	рівні	можливості	для	
сліпих.	За	замовленням	банку	програмне	забезпечення	і	концепцію	
таких	банкоматів	розробила	компанія	NCR,	що	використовувала	для	
цієї	мети	вже	випробувану	технологію	мовного	відтворення	інформа-
ції	без	попереднього	запису	голосових	файлів	і	синтезатор	для	сприй-
няття	мови	клієнта.	У	результаті	було	створено	ефективну	і	практич-
ну	технологію,	відносно	недорогу	в	обслуговуванні	та	дуже	надійну.	
І	хоча	для	стороннього	спостерігача	машинний	голос	може	видатися	
неприродним,	з	боку	людей,	чиє	життя	роками	супроводжується	ана-
логічними	нововведеннями,	жодних	нарікань	не	було.

Банкомати,	обладнані	аудіосистемами,	крім	стандартних	елемен-
тів	керування,	мають	на	передній	панелі	аудіовхід,	через	який	клієн-
ти,	маючи	навушники,	можуть	підключатися	до	них.	Для	збереження	
банківської	таємниці	під	час	роботи	такого	клієнта	з	банкоматом	пе-
редбачене	затемнення	монітора.

Практика Royal Bank,	а	також	інших	банків,	що	впровадили	в	себе	
аналогічні	технології,	показала,	що	використання	аудіоуправління	
банкоматами	не	обмежується	лише	сліпими	клієнтами.	Серед	постій-
них	користувачів	—	також	літні	громадяни,	що	мають	труднощі	під	
час	читання	інформації	з	екрана,	а	також	випадкові	клієнти	(туристи	
або	іммігранти),	які	не	вміють	читати,	однак	розуміють	усну	мову.

Процесингові центри і комунікації
Процесинговий центр —	 спеціалізований	 обчислювальний	

центр,	що	є	технологічним	ядром	платіжної	системи.	Процесинго-
вий	центр	функціонує	в	досить	жорстких	умовах,	гарантовано	об-
робляючи	в	реальному	масштабі	часу	інтенсивний	потік	трансакцій.	
Справді,	використання	дебетової	картки	приводить	до	необхідності	
online	авторизації	кожної	угоди	в	будь-якій	точці	обслуговування	
платіжної	системи.	Для	операцій	із	кредитною	карткою	авторизація	
необхідна	не	у	всіх	випадках,	але,	наприклад,	при	одержанні	грошей	
у	банкоматах	вона	також	здійснюється	завжди.	Великі	вимоги	до	
обчислювальних	можливостей	процесингового	центру	пред’являє	і	
підготовка	даних	для	здійснення	взаєморозрахунків	за	підсумками	
дня,	оскільки	обробці	підлягають	протоколи	великої	(якщо	не	най-
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більшої)	частини	трансакцій,	а	необхідні	терміни	виконання	розра-
хунків	незначні	—	кілька	годин.

Крім	обчислювальних	потужностей,	процесинговий	центр,	якщо	
він	здійснює	весь	спектр	сервісних	функцій,	повинен	бути	оснащений	
також	устаткуванням	для	персоналізації	пластикових	карток	(вклю-
чаючи,	можливо,	і	смарт-картки),	а	також	мати	базу	для	технічного	
супроводу	і	ремонту	POS-терміналів	та	банкоматів.

Таким	чином,	підтримання	надійного,	стійкого	функціонування	
платіжної	системи	потребує:
	 наявності	значних	обчислювальних	потужностей	у	процесин-

говому	центрі	(чи	центрах	—	у	розвиненій	системі);
	 розвиненої	комунікаційної	 інфраструктури,	оскільки	процесин-

говий	центр	системи	повинен	мати	можливість	одночасно	обслу-
говувати	досить	велику	кількість	географічно	віддалених	точок;

	 маршрутизації	запитів,	що	ще	більше	посилює	вимоги	до	ко-
мунікацій.

Ще	одне	джерело	повідомлень	—	електронні	документи,	якими	
обмінюються	банки-учасники	з	розрахунковим	банком,	а,	можливо,	і	
між	собою	при	регулярному	здійсненні	взаєморозрахунків.	Для	ефек-
тивного	розв’язання	викладених	проблем	необхідно	використовувати	
високопродуктивні	мережі	передачі	даних	з	комутацією	пакетів.	Зі	
структурної	точки	зору	мережа	передачі	даних	при	цьому	стає	внут-
рішнім	невіддільним	елементом	платіжної	системи.

станДарти елеКтрОнних рОЗрахунКІв

Стандарт SET
Абревіатура	SET	розшифровується	як	Secure Electronic Transactions,	

що	означає	безпечні	(чи	захищені)	електронні	трансакції.	Стандарт	
SET,	 розроблений	спільно	компаніями	Visa	 і	MasterCard,	 обіцяє	
збільшити	обсяг	продажів	за	кредитними	картками	через	Інтернет.	
Сукупна	кількість	потенційних	покупців	—	власників	карток	Visa	і	
MasterCard —	в	усьому	світу		перевищує	800	мільйонів	чоловік.	За-
безпечення	безпеки	електронних	трансакцій	для	такої	кількості	по-
купців	могло	б	привести	до	помітних	змін,	зокрема	до	зменшення	
собівартості	трансакцій	для	банків	і	процесингових	компаній.	До	цьо-
го	варто	додати,	що	і	American Express оголосила	про	впровадження	
стандарту	SET.
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Для	того	щоб	виконати	трансакцію	відповідно	до	стандарту	SET,	
обидві	сторони,	що	беруть	участь	в	угоді,	—	покупець	і	торговельна	
організація	(постачальник)	—	повинні	мати	рахунки	в	банку	(чи	в	ін-
шій	фінансовій	організації),	який	використовує	стандарт	SET,	а	також	
сумісне	з	SET програмне	забезпечення.	Таким,	наприклад,	може	бути	
Web-браузер	для	покупця	і	Web-сервер	для	продавця,	якщо	вони	під-
тримують	SET.

Концепція CyberCash
Компанія	CyberCash,	розташована	в	м.	Рестон	(штат	Вірджинія,	

США),	була	піонером	у	розробці	багатьох	концепцій,	використаних	
у	стандарті	SET,	і	взяла	на	себе	зобов’язання	однією	з	перших	упро-
вадити	SET.	Чимало	покупців	і	торговельних	організацій	у	країнах	
світу	використовують	систему	SIPS	(Simple Internet Payment System)	
виробництва	CyberCash.

Стимулом	для	використання	програмного	забезпечення	CyberCash		
є	те,	що	на	додаток	до	підвищеної	безпеки	програмне	забезпечення	
поставляється	вільно	(тобто	безплатно)	як	покупцям,	так	і	продав-
цям.	Плата	за	використання	системи	CyberCash включається	до	опла-
ти	за	обслуговування	кредитних	карток.

Торговельним	організаціям	необхідно	лише	мати	рахунок	у	бан-
ку-учасникові	і	помістити	кнопку	PAY	на	свою	Web-сторінку	на	від-
повідному	кроці	процедури	оформлення	замовлення.	Коли	покупе-
ць	натискає	цю	кнопку,	він	ініціює	процес	виконання	розрахунків	з	
купівлі	в	системі.

Платежі без кодування: система First Virtual
З	огляду	на	проблеми,	що	виникають	у	зв’язку	з	необхідністю	пе-

ресилання	номерів	кредитних	карток	через	Інтернет,	тобто	необхід-
ність	кодування	і	забезпечення	гарантій	від	розшифрування	третіми	
особами,	можна	сформулювати	альтернативний	підхід.	Він	полягає	в	
повній	відмові	від	пересилання	інформації,	що	стосується	кредитних	
карток,	через	Інтернет.

Компанія	First Virtual (США)	розробила	систему,	де	покупець	ніко-
ли	не	вводить	номера	своєї	кредитної	картки.	На	додаток	до	платіжної	
системи	First Virtual	підтримує	власну	систему	електронної	пошти	під	
назвою	InfoHaus.	Це	пов’язано	з	тим,	що	основними	видами	товарів	у	
First Virtual є	програмне	забезпечення	та	інформація,	на	підтримку	яких	
і	орієнтовано	систему	електронної	пошти.
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Digital Cash
Digital Cash,	що	використовує	цифрову	чи	електронну	готівку	(гро-

ші),	—	найрадикальніша	форма	електронної	комерції.	Саме	тому	вона	
поширюється	досить	повільно.	Розглянуті	вище	системи	у	принципі	
традиційні	—	звичайні	грошові	трансакції	реалізовані	в	них	в	елект-
ронному	інтернет-варіанті.	Водночас	електронна	готівка	—	новий	тип	
грошей.	Вона	потенційно	може	привести	до	радикальних	змін	у	грошо-
вому	обігу	та	його	регулюванні.

смарт-технОлОгІЯ І КартКи ДлЯ ДрІБних 
ПлатеЖІв

Переваги і недоліки смарт-карток
Перші	смарт-картки	з’явилися	у	Франції	в	середині	70-х	років	

ХХ	ст.	Основними	перевагами	цього	виду	пластикових	карток	порів-
няно	з	магнітними	є	підвищена	надійність	і	безпека,	багатофунк-
ціональність,	можливість	ведення	на	одній	картці	кількох	рахунків.	
Істотний	недолік	смарт-карти,	який	поки	що	не	подолано,	—	це	їхня	
висока	собівартість.	Вартість	смарт-картки	залежить	від	цілої	низки	
факторів	(обсягу	пам’яті,	потужності	мікропроцесора)	і	коливається	
для	тиражу	в	мільйон	карток	від	0,6	до	9,5	дол.	США.

Проте	на	початку	90-х	років	ринок	мікропроцесорних	карток	
став	розвиватися	бурхливими	темпами.	Так,	на	Форумі	смарт-тех-
нологій	(SmartCard Forum),	що	відбувся	в	США,	наводилися	дані	
опитувань	клієнтів	різних	американських	банків	про	їх	готовність/
неготовність	використовувати	картку	з	мікропроцесором	—	42	%	
опитаних	підтвердили	готовність	користуватися	смарт-картками,	
якщо	їхній	банк	емітуватиме	такі	картки	(справедливості	заради	
зазначимо,	що	цей	показник	побічно	характеризує	рівень	довіри	
до	банків,	що	фігурували	в	опитуваннях).	Дослідження,	проведені	
компанією	Visa,	показують,	що	82	%	власників	пластикових	карток	
не	проти	використання	смарт-карток	як	“електронного	гаманця”	і	
42	%	опитаних	будуть	використовувати	ці	картки	як	доповнення	
до	вже	наявних.

Однак	нині	у	фінансових	інститутів,	що	активно	працюють	у	сфері	
смарт-технологій,	виникає	чимало	питань,	однозначних	відповідей	на	
які	з	різних	причин	поки	що	не	знайдено.	До	найпоширеніших	питань	
можна	віднести	такі:
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	 наскільки	надійно	захищена	картка	з	мікросхемою	від	підробок;
	 які	типи	систем	варто	використовувати	для	проведення	взає-

морозрахунків	—	відкриті	чи	закриті;
	 чи	можлива	(і	доцільна)	повна	заміна	готівки	“електронними”	

грошима;
	 який	 режим	 авторизації	 має	 більшу	 ефективність:	 online	 чи	

offline;
	 який	спосіб	зручніший	—	контактний	чи	безконтактний.
Поява	цих	і	безлічі	інших	питань,	пов’язаних	із	упровадженням	

нової	технології,	—	безумовно,	об’єктивний	фактор.	Він	відображає	
високий	інтерес	до	смарт-технології,	у	свою	чергу	пов’язаний	з	мож-
ливістю	перевести	у	безготівкову	форму	ринок	дрібних	платежів.

Дослідження	компанії	Visa показали,	що	сьогодні	щороку	близько	
1,8	трлн	дол.	в	усьому	світі	припадає	на	платежі	до	10	дол.	Зрозуміло,	
у	переважній	більшості	випадків	ці	платежі	здійснюються	готівкою.	
Природно,	у	такій	ситуації	ідея	здійснення	дрібних	платежів	з	вико-
ристанням	електронних	дебетових	карток	виглядає	досить	приваб-
ливою,	але	організація	такої	системи	навіть	у	цивілізованих	країнах	
наштовхується	на	дуже	серйозні	труднощі,	пов’язані,	наприклад,	із	
проблемами	комунікацій.	У	цьому	разі	цілком	ефективним	рішенням	
може	бути	використання	смарт-карток	як	“електронних	гаманців”	у	
режимі	offline.

За	словами	президента	європейського	відділення	Visa International 
Ж.-Ж.	Дебона,	 “...розвиток	карток	з	мікросхемою,	що	дають	змогу	
клієнту	здійснювати	операції	обсягом	менше	восьми	екю,	в	найближ-
чому	майбутньому	потроїть	картковий	бізнес	банків”.

Створення єдиного стандарту смарт-карток
Європейські	та	американські	фінансові	інститути,	що	планують	

упроваджувати	смарт-картки	як	кредитні	і	дебетові	платіжні	інстру-
менти,	приваблює	можливість	ефективного	використання	пам’яті	та	
обчислювальних	ресурсів	мікропроцесорів	для	організації	ретельні-
шої	перевірки	як	самих	карток,	так	і	процедур	ідентифікації	їх	влас-
ників.	Це	істотно,	адже	за	статистичними	даними,	збитки	від	шах-
райств	з	використанням	карток	перебувають	на	рівні	0,10–0,15	%	від	
загального	обсягу	трансакцій.	Безумовно,	цей	показник	коливається	
для	різних	країн	і	регіонів:	найнижчий	показник	—	у	Скандинавсь-
ких	країнах	і	Франції,	а	найвищий	—	у	Росії.	В	Україні,	як	і	в	Росії,	
пік	шахрайств	з	пластиковими	картками	припав	на	1999–2001	рр.,	
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коли	він	коливався	на	рівні	3,5–4	%	від	загального	обсягу	трансак-
цій.	Вжиті	заходи	знизили	рівень	шахрайства,	який	поступово	набли-
жається	до	рекомендованого	міжнародними	платіжними	системами	
максимально	можливого	показника	в	0,13	%.

Важливим	етапом	у	розвитку	нової	технології	стало	співробітницт-
во	провідних	світових	платіжних	систем	у	сфері	розробки	загальної	
стратегії	і	стандартів	як	на	самі	мікропроцесорні	картки,	так	і	на	вико-
ристовуване	устаткування	та	програмне	забезпечення.	Першим	кро-
ком	у	цьому	напрямі	стали	роботи	з	сертифікації	карток	з	мікросхе-
мою,	що	їх	почали	здійснювати	з	1993	р.	три	найбільші	міжнародні	
платіжні	системи:	Visa International,	MasterCard International	і	Europay 
International.	З	цією	метою	зазначені	компанії	створили	асоціацію	
Integrated Circuit Card,	що	почала	розробку	єдиних	стандартів	 і	
вимог.	У	травні	1994	р.	було	підготовлено	специфікації	платіжних	
систем,	розраховані	на	використання	карток	з	мікросхемою.	Ці	спе-
цифікації	карток	EMV	(Europay/MasterCard/Visa)	визначали	вимоги	
до	електромеханічних	характеристик	і	логічного	інтерфейсу,	а	також	
описували	протоколи	взаємодії	для	карток	з	мікросхемою.	У	серпні	
1994	р.	з’явилася	друга	частина	специфікацій	EMV	(елементи	даних	і	
команд),	а	в	жовтні	—	третя	(обробка	трансакцій).

У	червні	1995	р.	було	опубліковано	версію	2.0	специфікацій	на	
картки	з	мікросхемою	EMV	і	версію	1.0	специфікацій	на	термінали,	
що	приймають	мікропроцесорні	картки.	Однак,	незважаючи	на	оче-
видні	успіхи,	розробники	специфікацій	зазначали	недостатню	пов-
ноту	опрацювання	питань	мікропроцесорної	технології	і	тому	випус-
тили	нову	версію	специфікацій,	де	цілком	уніфіковано	прикладне	
програмне	забезпечення	платіжних	терміналів	і	визначено	додаткові	
стандарти	на	картки	зі	збереженою	сумою	SVC	(Stored Value Card).

На	жаль,	EMV	не	такий	суворий,	як	цього	хотілося	б	розробникам	
програмного	забезпечення.	Творці	стандарту	зазнавали	серйозного	
тиску	із	боку	виробників	смарт-карток,	тому	намагалися	за	рахунок	
пом’якшення	вимог	забезпечити	відповідність	стандарту	вже	існую-
чих	карток,	але	це	не	вдалося.	Тому	написання	програмного	забезпе-
чення,	наприклад,	для	POS-термінала	перетворюється	на	нетривіаль-
не	завдання,	що	зрештою	стало	тим	фактором,	який	затримав	широке	
впровадження	EMV	смарт-карток.

Звичайно,	ці	картки	практично	не	можна	підробити	чи	скопіюва-
ти,	є	можливість	контролювати	кількість	послідовних	авторизацій	у	
offline режимі.	Але	ці	незаперечні	переваги	актуальні	для	емітентів	з	
великою	емісією,	в	яких	втрати	від	шахрайства	в	різних	формах	ста-



1��

новлять	значні	суми	і	змушують	замислитися	над	інвестуванням	у	
нові	технології	для	зниження	цих	втрат.

Основний	плюс	при	використанні	EMV	смарт-карток	полягає	в	но-
вих	бізнес-можливостях	у	результаті	розміщення	нових	додатків	разом	
з	EMV-додатком	на	чипі.	Це	можуть	бути	грошові	гаманці	(epurse),	різ-
ного	роду	товарні	гаманці	чи	бонусні	схеми	(loyalty),	ідентифікаційні	
додатки	(ID)	та	інші	додатки.	У	принципі,	набір	додатків	обмежується	
лише	обсягом	пам’яті	картки.	Слід	зазначити,	що	VISA	і	MasterCard	
дозволяють	розміщувати	на	своїх	картках	не	всі	додатки.

За	картками	EMV	банк	може	запропонувати	своїм	клієнтам	дуже	
привабливий	інструмент,	який	дає	змогу	оплачувати	покупки	в	магази-
нах,	одержувати	гроші	в	банкоматах,	робити	безпечні	платежі	в	Інтер-
нет,	накопичувати	очки	для	одержання	знижок	у	магазинах,	мати	до-
ступ	до	свого	рахунка	з	домашнього	комп’ютера	тощо.	Ці	можливості	
зараз	уже	не	тільки	і	не	стільки	питання	престижу,	а	питання	утриман-
ня	існуючих	і	залучення	нових	клієнтів,	іншими	словами	—	виживання	
і	побудови	прибуткового	бізнесу	в	нових	умовах.

Почалися	пілотні	проекти	з	реалізації	універсального	гаманця	на	
базі	специфікацій	CEPS	(Common Electronic Purse Specification).	Аме-
риканські	банки	слідом	за	англійськими	почали	масштабну	емісію	
EMV	смарт-карток.	На	хвилі	попиту	картки	одержують	нові	можли-
вості	й	одночасно	дешевшають,	стаючи	доступнішими.

З’явилися	дуже	цікаві	чипи,	що	використовують	принцип	так	зва-
ної	віртуальної	машини	для	виконання	додатків,	розроблених	на	Java	
чи	C. Java Card	і	Multos,	та	реалізують	принцип	“розроблений один раз, 
працює скрізь”,	витісняючи	в	минуле	розробку	додатків	“під	замовни-
ка”	для	якоїсь	конкретної	картки	певного	виробника.

Для	реалізації	всіх	цих	можливостей	потрібне	відповідне	програмне	
забезпечення.	Оскільки	технологічні	зміни	мають	радикальний	харак-
тер,	то	і	підходи	в	побудові	цього	програмного	забезпечення	повинні	
бути	відповідними.	Банку	потрібно	одержати	не	просто	програмний	
продукт	для	випуску	та	обслуговування	смарт-карток,	а	інструмент,	
що	дає	змогу	оперативно	впроваджувати	ті	чи	інші	послуги.	А	от	саме	
з	цим	в	існуючих	систем,	м’яко	кажучи,	виникають	чималі	проблеми.	
Вони	просто	не	призначені	для	роботи	в	такому	режимі.	Те,	що	було	
актуально	при	їх	проектуванні	і	створенні	20,	10	чи	навіть	5	років	тому,	
сьогодні	безнадійно	застаріло.	Найяскравіший	приклад	—	ситуація	
з	BASE24.	По-справжньому	найкращий	у	світі	“фронт”	для	обслуго-
вування	карток	з	магнітною	смугою	стрімко	втратив	популярність.	
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Клієнтам	уже	недостатньо	просто	механізму	авторизації,	підтримки	
банкоматів	і	POS-терміналів.	Їм	потрібна	повноцінна	робота	з	різними	
додатками	смарт-карток,	підтримка	електронної	комерції,	доступу	до	
Інтернет	тощо.	Причому	ці	можливості	мають	бути	органічно	вписані	
до	системи.	Висновок	напрошується	сам	собою	—	настає	час	якісно	
інших	процесингових	систем	наступного	покоління,	побудованих	на	
нових	принципах.

Використання SVC-схем
Нині	існує	досить	велика	кількість	схем	при	роботі	із	SVC-картками,	

але	загальним	для	них	є	виконання	таких	шести	основних	функцій:
	 поповнення	карток	з	дебетового	чи	кредитного	рахунка.	Це	за-

звичай	робиться	за	допомогою	банкоматів	чи	термінала	опера-
ціоніста	банку;

	 операція	списування	зі	SVCкартки	назад	на	рахунок;
	 виконання	платежів	за	допомогою	SVCкартки;
	 одержання	друкованого	балансу	 (операція	 виконується	 з	 ви-

користанням	 спеціалізованих	 пристроїв	 типу	 банкоматів	 чи	
EFTPOSтерміналів);

	 одержання	кількох	останніх	трансакцій	(операція	здійснюєть-
ся	з	використанням	мініаудиторського	журнального	файлу,	що	
ведеться	в	пам’яті	смарт-картки);

	 створення	чи	зміна	ПІНкоду.
Однак	і	тут	існує	чимало	невирішених	завдань,	що	стануть	особ-

ливо	помітними	у	разі	значного	поширення	карток.	Наприклад,	що	
буде	у	тому	випадку,	коли	клієнт	загубить	картку	чи	зіпсує	її	в	про-
цесі	експлуатації	(за	статистикою,	кількість	зіпсованих	карток	ста-
новить	1,5–3	%)?	Для	картки	з	магнітною	смугою	проблем	немає.	
У	разі	заміни	смарт-картки	власник	зіпсованої	чи	загубленої	картки	
позбавляється	суми,	що	була	на	його	старій	картці	(“електронному	
гаманці”	чи	спеціальній	картці	—	телефонній,	проїзній	тощо).	Поки	
тільки	проробляються	схеми	для	відновлення	історії	загубленої	чи	
зіпсованої	картки	(з	використанням	журналу	трансакцій)	з	метою	
відшкодування	власнику	втраченої	електронної	готівки.

Інтенсивні	інтеграційні	процеси	у	світі,	що	нині	відбуваються	у	
різних	напрямах,	багато	в	чому	сприяють	уніфікації	рішень	при	ство-
ренні	і	розвитку	платіжних систем.	Сьогодні	у	світі	платіжних	сис-
тем,	що	базуються	на	смарт-технології,	можна	побачити	три	основні	
тенденції:
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	 створення	 національних	 платіжних	 систем	 (наприклад,	
Danmon	у	Данії,	Mondex	у	Великобританії);

	 проектування	системи	EMV;
	 об’єднаний	проект	Європейського	Союзу	(система	Cafe).
За	обсягом	виконаних	робіт	і	результативністю	найреальнішим	

нині	є	проект	і	стандарт	EMV.	Ряд	платіжних	систем	і	великих	фінан-
сових	інститутів	уже	заявили	про	його	підтримку.	Розроблено	також	
стандарти	для	обміну	повідомленнями	між	платіжними	системами.	
Так,	у	більшості	систем	реалізовано	підтримку	одного	з	двох	стан-
дартів:	з	фіксованим	форматом	повідомлень	і	форматом	повідомлень	
змінної	довжини	(ISO	8583).

Питання	захисту	від	несанкціонованого	доступу	і	забезпечення	
таємності	інформації	сьогодні	також	практично	вирішено,	а	алгорит-
ми	шифрування	—	стандартизовано.	Особливо	це	стосується	пошире-
них	DES-алгоритмів	шифрування	відповідно	до	стандарту	ANSI X.9.	
Ці	алгоритми	реалізовано	як	на	програмному,	так	і	на	апаратному	рів-
ні.	Ведеться	робота	і	щодо	RSA-алгоритмів	кодування,	які	поки	що	не	
цілком	стандартизовані	через	їх	специфіку	(основна	складність	для	
цього	класу	алгоритмів	полягає	в	тому,	що	базовим	для	них	є	вико-
ристання	як	криптоключів	набору	з	двох	простих	чисел).

Приклад роботи зі смарт-картками
Для	 обробки	 карток	 з	 мікросхемою	 відома	 компанія	Applied 

Communications Inc. (ACI)	пропонує	багатофункціональні	системи,	
де	реалізуються	функції	роботи	як	зі	звичайними	картками	(з	магніт-
ною	смугою),	так	і	з	мікропроцесорними	картками.	У	цьому	напрям-
ку	в	компанії	ACI є	два	рішення:
	 інтегрування	смарт-картки	в	online	системи;
	 використання	мікропроцесорних	карток	у	режимі	offline.
Для	обробки	картки	з	мікросхемою	в	режимі	реального	часу,	ком-

панія	ACI пропонує	програмний	модуль	BASE24smartcard,	що	нале-
жить	до	версії	сімейства	програмних	продуктів	BASE24.	Спочатку	
цей	модуль	розроблявся	для	використання	з	картками	VISA Cash	і	
SmartCash	(MasterCard)	і	підтримував	термінали	AT&T	і	InterBold.	
До	набору	основних	програмних	модулів	(для	VISA	Cash	і	SmartCash)	
входять	насамперед	модулі,	що	забезпечують	завантаження	на	карт-
ки	з	мікросхемою	відповідно	до	специфікацій	VISA Stored Value Card 
Reload Description	і	SmartCash.	Зазначений	набір	містить	також	під-
системи	Data Definition,	Pathway,	Stored Value Card Log	і	Smart Card 
Authorization.
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У	стандартний	набір	модулів,	що	забезпечують	мережну	підтримку	
периферійних	пристроїв,	включено	додаткові	програмні	засоби	NCR 
5xxx Device Handler Smart Card Extension,	MAC MASM Interface Smart 
Card Extension,	BASE24 Release 5.0 Super Converter,	InterBold 1000/IBM 
478xxx Device Handler Smart Card Extension	і	PLUS ISO Interface Smart 
Card Extension.

Спеціально	 для	 карток	 VISA Cash	 розроблено	 модуль	 Open 
Stored Card Module,	а	для	SmartCash	—	підсистему	SmartCash Security 
System.

Якщо	говорити	про	реальне	використання	описаного	вище	продук-
ту	BASE24-smartcard,	то	інтерес	становить	проект	First Union Bank,	у	
рамках	якого	здійснювалося	широке	використання	SVC-технології	
на	Олімпійських	іграх	в	Атланті	(США).	Оплата	за	допомогою	SVC-
карток	здійснювалася	приблизно	в	5000	торгових	точок.	При	цьому	
модуль	BASE24-smartcard	забезпечуватиме	такий	набір	операцій:
	 проведення	платіжних	трансакцій	по	VISA Cash	і	SmartCash;
	 друк	балансу	рахунка	клієнта;
	 виведення	стану	рахунка	клієнта	за	різні	проміжки	часу;
	 використання	 смарт-картки	 як	 кредитної	 чи	 дебетової	 і	 як	

“електронного	гаманця”	водночас.	Для	останнього	випадку	пе-
редбачений	режим	поповнення	з	рахунка	клієнта	(так	званий	
режим	двокарткових трансакцій).

Для	роботи	зі	 смарт-картками	в	рамках	сімейства	програмних	
продуктів	BASE24	додатково	були	перероблені	модулі	BASE24pos	і	
BASE24atm	з	метою	підтримки	мікропроцесорних	карток.	Зокрема,	
було	забезпечено	підтримку	карток	Mondex	для	банкоматів	і	POS-
терміналів	за	замовленням	National Westminster and Midland Bank.	
Внесено	зміни	для	підтримки	банкоматів	при	використанні	карток	
з	мікросхемою	Chipknip	банку	ABN Amro.	Зміни	в	цих	програмних	
модулях	передбачені	також	при	реалізації	національного	проекту	із	
впровадження	EMV-дебетових	смарт-карток	у	Великобританії	(про-
ект	APACS ICC).

Крім	того,	компанія	ACI	коригує	широковідомий	програмний	про-
дукт	GENcard	спеціально	для	підтримки	технології	роботи	з	мікропро-
цесорними	картками.	Прикладна	система	GENcard	із	сімейства	продук-
тів BASE24	була	спеціально	створена	для	використання	фінансовими	
організаціями	 і	торговими	підприємствами,	що	випускають	власні	
картки	чи	приймають	платежі	за	картками.	Система	може	працювати	
з	картками	будь-якого	типу	(кредитними,	дебетовими,	багатофунк-
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ціональними	тощо).	Можуть	прийматися	до	оплати	як	власні	картки	
(локальних	платіжних	систем),	так	і	картки,	що	належать	до	однієї	з	
національних	чи	міжнародних	платіжних	організацій,	у	тому	числі	
Europay,	MasterCard	і	Visa.	Цей	пакет	забезпечує	швидкий	вихід	на	
ринок	з	новими	видами	карток	і	надання	клієнтам	широкого	спектра	
послуг,	пов’язаних	з	ними.

Карткові платежі в Інтернеті
Протокол	 безпечних	 електронних	 операцій	 (Secure Electronic 

Transactions Protocol,	чи	SETР)	є	одним	з	кількох	нині	існуючих	стан-
дартів	електронної	комерції	в	Інтернеті.	American Express,	наприклад,	
розробила	протокол	OpenBuying,	призначений	для	купівель	за	ката-
логами	в	Інтернеті.	Microsoft,	Intuit	і	CheckFree	створили	протокол	за	
назвою	Open Financial Exchange (OFX),	що	дає	змогу	домашнім	ко-
ристувачам	здійснювати	банківські	операції	та	оплачувати	рахунки.

SETР відрізняється	від	інших	специфікацій	тим,	що	стосується	
трастових	відносин	між	покупцями,	продавцями	і	фінансовими	інс-
титутами.	Інші	протоколи	електронної	комерції	містять	в	основному	
лише	опис	форматів	та	інші	характеристики,	звичайні	для	технічних	
стандартів.

Специфікації	SETР	версії	1.0	датовані	31	травня	1997	р.	SETР був	
покликаний	покласти	край	шахрайству	з	пластиковими	картками	при	
здійсненні	покупок	в	Інтернет.	Відтоді	минуло	чимало	часу,	але	на-
лежного	поширення	SETР	так	і	не	одержав	через	дорожнечу	свого	ви-
користання	і	складність	програмного	забезпечення.	Власник	картки	
і	магазин	встановлюють	у	себе	програмне	забезпечення	—	Cardholder	
Wallet	і	Merchant Server	відповідно.	Екваєр	повинен	установити	собі	
Payment Gateway.	Крім	того,	необхідно,	щоб	усі	учасники	одержали	в	
Certificate Authority	так	звані	сертифікати	для	формування	цифрових	
підписів	і	шифрування	даних.

Якщо	товар	купується	в	інтернет-магазині	за	пластиковою	карт-
кою	як	засобом	платежу,	то	Cardholder Wallet	власника	картки	ініціює	
обмін	з	Merchant Server	магазину	за	протоколом	SET	з	відповідним	
шифруванням	і	генерацією	цифрових	підписів.	Авторизацію	операції	
здійснює	магазин	через	Payment Gateway	екваєра.	При	цьому	дуже	
важливо,	що	номер	картки	залишається	прихованим	від	магазину.	
Тим	самим	ставиться	перешкода	на	шляху	хакерів	і	несумлінних	ад-
міністраторів	інтернет-магазинів,	які	крадуть	номери	карток.
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Основна	проблема	SET	полягає	в	тому,	що	він	був	створений	людь-
ми,	далекими	від	реального	бізнесу	в	Інтернеті.	Теоретично	SET	га-
рантує	надійний	захист	від	шахрайства.	Тільки	впровадження	цього	
захисту	—	дуже	дорога	і	складна	справа,	що	тягне	за	собою	значні	змі-
ни	у	вже	працюючому	програмному	забезпеченні	магазинів	і	екваєрів.	
Дуже	істотний	мінус	у	тому,	що	власнику	картки	потрібно	установити	
на	свій	комп’ютер	досить	складний	у	настроюванні	Cardholder Wallet.

Як	результат,	SET	“не	пішов”,	незважаючи	на	всіляку	підтримку	з	
боку	VISA	і	MasterCard.	Він	виявився	не	вигідним	економічно.	На-
приклад,	постачальники	програмного	забезпечення	вимагали	багато	
сотень	тисяч	доларів	за	рішення,	що	підтримують	SET.	Навіть	з	огля-
ду	на	необхідність	аж	ніяк	не	дешевої	сертифікації	цих	рішень	на	від-
повідність	стандарту	SET,	не	зовсім	зрозуміло,	що	в	цьому	програм-
ному	забезпеченні	може	коштувати	так	дорого.	Тому	було	нерозумно	
витрачати,	умовно	кажучи,	20	дол.	для	запобігання	втратам	у	10	дол.	
Крім	того,	принаймні	на	початковому	етапі	були	виявлені	проблеми	із	
сумісністю	Cardholder Wallet,	Merchant Server	і	Payment Gateway	різних	
фірм-розробників.

У	 2000	 р.	 було	 зроблено	 спробу	 вдихнути	 нове	життя	 в	SET,	
спростивши	для	власників	карток	і	магазинів	його	використання.	Це	
так	званий	3-Domain SET,	чи	3D SET.	Його	перевага:	власникам	кар-
тки	і	магазину	не	потрібно	встановлювати	в	себе	складного	програм-
ного	забезпечення.	Фактично,	Cardholder Wallet	переходить	на	сервер	
емітента,	а	Merchant Server	—	на	сервер	екваєра.	Емітент	і	екваєр	об-
мінюються	між	собою	за	SETР	від	імені	власника	картки	і	магазину.	
Емітент	при	цьому	може	на	свій	розсуд	використовувати	будь-які	
засоби	ідентифікації	власника	картки	(пароль,	смарт-картку	та	ін.).	
Це	ж	правило	поширюється	і	на	екваєра	при	ідентифікації	магазину.	
Завдяки	цьому	3D SET	простіший	у	впровадженні	та	експлуатації,	
ніж	традиційний	SET.

Але,	схоже,	просування	SET	усе-таки	приречене	на	невдачу.	Ринок	
хоче	ще	простішого	у	впровадженні	рішення,	що	потребує	мінімаль-
них	змін	і	доповнень	у	програмному	забезпеченні	магазинів	і	власни-
ків	карток	і	забезпечує	надійну	ідентифікацію	учасників	проведеного	
платежу.	Тим	більше,	що	проблема	захисту	переданої	інформації	в	
Інтернеті	уже	вирішено	використанням	протоколу	SSL	(Secure Socket 
Layer),	який	уже	став	стандартом	де-факто.

У	цьому	зв’язку	дуже	показовий	приклад	Данії.	Саме	в	Данії	було	
проведено	першу	у	світі	трансакцію	з	використанням	SET.	До	кінця	
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2000	р.	датська	національна	платіжна	система	PBS	уклала	майже	2000	
контрактів	з	магазинами	на	прийом	карток	з	Інтернет.	І	тільки	10	%	з	
цих	магазинів	використовують	SET.	Інші	віддають	перевагу	рішенню,	
що	ґрунтується	на	SSL,	незважаючи	на	ризик	можливих	утрат.

Сполучені	Штати	Америки,	будучи	найбільшим	ринком	пласти-
кових	карток,	уже	остаточно	відмовилися	від	упровадження	3D SET.	
Зараз	американці	експериментують	з	використанням	протоколів	на	
базі	SSL.

VISA	оголосила	про	розробку	нового	протоколу 3D Secure,	що	пок-
ликаний	замінити	SETР	і	стати	щонайменше	універсальним	засобом	
боротьби	із	шахрайством	в	Інтернет.

MasterCard	 теж	 створив	 свій	 протокол	 —	 Secure Payment 
Application	 (SPA)	для	роботи	в	Інтернет.	 І	VISA,	 і	MasterCard	ро-
зуміють,	що	існування	двох	різних	протоколів	не	влаштовуватиме	ані	
магазини,	ані	банки.	Тому	між	VISA	і	MasterCard	ведуться	активні	
консультації	щодо	вироблення	єдиного	підходу	до	здійснення	безпеч-
них	операцій	в	Інтернет.

Панацеї	від	шахрайства,	на	жаль,	поки	що	не	існує,	але,	дотримую-
чись	нескладних	правил	обережності	при	роботі	з	інтернет-магазина-
ми,	шахрайство	можна	звести	до	мінімуму	і	зробити	роботу	на	ринку	
еквайрингу	прибутковою.

лОКальнІ системи БеЗгОтІвКОвих ПлатеЖІв, 
їхнє мІсце на ринКу ПластиКОвих КартОК 

уКраїни

Необхідні умови впровадження 
пластикових карток
Широке	впровадження	в	Україні	систем	безготівкових	платежів	

на	основі	пластикових	карток	стане	можливим	лише	в	тому	разі,	
якщо	буде	 забезпечений	баланс	 інтересів	усіх	учасників	процесу	
розрахунків	за	допомогою	пластикових	карток:	комерційних	банків,	
підприємств	торгівлі	й	обслуговування,	фізичних	осіб.	Потенційні	
вигоди	від	упровадження	цих	систем	для	всіх	учасників,	у	тому	числі	
держави,	добре	відомі.	Однак	картки	ще	недостатньо	популярні	се-
ред	широких	верств	населення	України,	тобто	оптимально	поєднати	
економічні	інтереси	окремих	учасників	систем	платежів	поки	що	не	
вдалося.
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Проведений	росіянами	(Асоціацією центрів інжинірингу й автома
тизації)	аналіз	роботи	різних	систем,	що	використовують	пластикові	
картки,	виявив	таке:
	 найбільш	 активними	 і	 зацікавленими	 учасниками	платіжних	

систем	є	сьогодні	комерційні	банки.	Оскільки	вони	напруже-
но	 борються	 між	 собою	 за	 дуже	 перспективний	 вітчизняний	
ринок	 пластикових	 карток,	 найближчим	 часом	 важко	 очіку-
вати	від	них	активних	практичних	кроків	зі	створення	єдиної	
платіжної	системи	чи	об’єднання	вже	існуючих	систем;

	 підприємства	торгівлі	і	послуг	сьогодні,	як	правило,	не	зацікав-
лені	у	впровадженні	платіжних	систем	на	основі	пластикових	
карток,	 тому	що	 середня	 кількість	 платежів	 за	 картками	 для	
гривневих	систем	становить	усього	два-три	платежі	на	місяць	
на	магазин.	Крім	того,	традиційна	для	Заходу	схема	розрахун-
ків,	коли	магазин	платить	банку	визначений	відсоток	від	кож-
ної	 трансакції,	 а	 гроші	 на	 його	 рахунок	 надходять	 пізніше,	 в	
умовах	сучасної	української	економіки	неприваблива	для	під-
приємств	торгівлі;

	 широкі	 верстви	 населення	 користуватимуться	 пластиковими	
картками	 для	 повсякденних	 розрахунків	 тільки	 в	 тому	 разі,	
якщо	буде	забезпечене	поєднання	принаймні	двох	умов:	вико-
ристання	пластикових	карток	дасть	змогу	одержувати	додат-
ковий	дохід	порівняно	з	використанням	готівки;	повсякденні	
розрахунки	 за	 допомогою	 карток	 будуть	 не	 менш	 зручними,	
ніж	розрахунки	за	допомогою	готівки.	Додатковим	перевагам	
пластикових	 карток	 (престижність,	 безпека	 тощо)	 основна	
маса	українців	поки	не	надає	серйозного	значення.

Розвиток електронних платежів у Києві
Сьогодні	в	Києві	платежі	за	картками	здійснюють	далеко	не	всі	

підприємства	торгівлі,	причому	більшість	із	них	становлять	магазини,	
що	торгують	складною	побутовою	технікою	чи	орієнтуються	на	дуже	
заможних	клієнтів.	Ця	відсутність	розвиненої	мережі	прийому	повсяк-
денних	платежів	за	пластиковими	картками	істотно	обмежує	можли-
вості	їхнього	використання	і	знижує	їхню	привабливість	для	широких	
верств	населення.	Для	створення	такої	мережі	в	рамках	регіону	чи	ве-
ликого	міста,	яким	є	Київ,	потрібні	дуже	великі	капіталовкладення,	що	
неможливо	навіть	для	найбільших	банків.	Досить	швидко	розгорнути	
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цю	мережу	можна	тільки	спільними	зусиллями	банків	і	підприємств	
торгівлі,	але	для	цього	необхідно	створити	такі	умови,	за	яких	торгівля	
була	б	зацікавлена	у	впровадженні	карткових	систем.

На	основі	результатів	здійсненого	аналізу	міські	органи	управлін-
ня	поставили	завдання	розробити	такі	форми	організації	платіжних	
систем	на	базі	пластикових	карток,	які	спонукали	б	підприємства	тор-
гівлі	вкладати	кошти	в	їхнє	створення.	Як	одну	з	таких	форм	можна	
розглядати	локальну	систему	платежів	за	допомогою	карток	торгі-
вельного	підприємства.

Приклад функціонування локальної системи 
електронних платежів
Універсам	випускає	власні	пластикові	картки,	які	приймає	тільки	

він	сам.	Картки	продають	клієнтам	(покупцям)	універсаму	чи	вида-
ють	під	заставу.

Клієнти	універсаму	(покупці):
	 укладають	договір	на	купівлю	товарів	в	універсамі	на	умовах	

передоплати;
	 вносять	у	касу	універсаму	як	передоплату	певну	суму	грошей	і	

можуть	її	періодично	поповнювати;
	 у	межах	передоплати	купують	товари	в	універсамі	зі	знижкою.
Система	працює	в	таких	режимах:
	 відкриття	і	закриття	карток-лічильників	покупців;
	 обслуговування	покупців;
	 інкасації	терміналів	і	відновлення	стоп-листів	(введення	в	тер-

мінали	списку	карток,	вилучених	з	обігу);
	 формування	підсумкових	документів	для	бухгалтерії	магазину	

і	статистичної	обробки	результатів	роботи	системи	за	день.
Відкриття і закриття карток-лічильників покупців. При	одержан-

ні	пластикової	картки	покупець	укладає	з	універсамом	індивідуальний	
договір	на	купівлю	товарів	на	умовах	передоплати,	де	обумовлюється	
розмір	знижки	при	купівлі	товарів	(від	5	до	10	%)	залежно	від	розміру	
передоплати.

Необхідна	інформація	про	клієнта	заноситься	до	бази	даних	проце-
сингового	центру,	і	автоматично	розраховується	величина	знижки,	що	
записується	на	картку	разом	із	сумою	внеску	клієнта	і	його	ПІН-кодом.

При	поповненні	рахунка	автоматично	змінюється	поточний	зали-
шок	коштів	на	картці.	При	закритті	рахунка	інформація	про	клієн-
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та	переноситься	з	бази	даних	в	архів,	звідки	її	за	необхідності	можна	
викликати.

Обслуговування покупців.	Схема	 обслуговування	покупців	 за	
картками	досить	традиційна:	касир	вставляє	картку	покупця	до	зчи-
тувального	пристрою	термінала	і	натискає	кнопку	введення.	Картка	
автоматично	перевіряється	на	належність	до	системи	магазину	і	на	
відсутність	її	в	регулярно	поновлюваному	стоп-листі,	що	зберігаєть-
ся	в	пам’яті	термінала.	Якщо	картка	приймається,	на	екрані	термінала	
з’являється	відповідне	повідомлення,	після	чого	клієнт	повинен	увести	
свій	ПІН-код.	Якщо	він	виявиться	неправильним,	система	запросить	
повторення	введення.	Після	трьох	помилкових	уведень	картка	бло-
кується,	відбирається	в	клієнта	і	передається	в	процесинговий	центр,	
де	клієнт	може	одержати	її	знову	тільки	у	разі	пред’явлення	паспорта.

Установивши	належність	картки	клієнту,	касир	уводить	із	клавіа-
тури	ціни	пропонованих	клієнтом	товарів	і	одержує	на	екрані	тер-
мінала	 інформацію	про	загальну	вартість	покупки	з	урахуванням	
знижки,	установленої	для	цієї	картки.	Якщо	сума	на	картці	покуп-
ця	достатня	для	оплати	покупки	з	урахуванням	знижки,	трансакція	
здійснюється,	залишок	рахунка	клієнта	автоматично	зменшується	на	
вартість	покупки	з	урахуванням	знижки,	і	друкується	чек,	де	зазнача-
ються	ціна	кожного	товару	з	урахуванням	і	без	урахування	знижки,	
загальна	сума	зі	знижкою	і	без	неї,	залишок	на	рахунку	клієнта	і	сума	
наданої	знижки.	Остання,	як	показав	досвід,	психологічно	дуже	важ-
лива	для	покупця:	вона	показує,	скільки	він	заощадив	на	цій	покупці.	
Інформація	про	усі	виконані	трансакції	зберігається	в	пам’яті	термі-
нала	до	проведення	інкасації.

Оскільки	система	обслуговує	велику	кількість	покупців,	а	платежі	
готівкою	чергуються	з	платежами	за	картками,	важливого	значення	
набувають	особливості	психології	касирів	та	їхніх	звичок,	що	склали-
ся	при	роботі	зі	звичайними	касовими	апаратами.	При	розробці	про-
грамного	забезпечення	терміналів	ці	особливості	необхідно	врахову-
вати.	При	помилках	касира	використовуються	спеціальні	режими,	що	
дають	змогу	у	присутності	адміністратора	скасувати	останню	покупку.

Інкасація терміналів і відновлення стоп-листів. Стоп-лист	скла-
дається	в	комп’ютері	процесингового	центру.	Картки	вносяться	в	ньо-
го	з	таких	причин:
	 клієнт	заявив	про	пропажу	картки;
	 при	інкасації	виявлено	розбіжність	балансу	картки	і	записів	у	

комп’ютері	(розбіжності	часу,	сум	та	ін.).



1��

Стоп-лист	передається	в	термінали	при	кожній	інкасації.	Крім	
того,	передбачена	можливість	позачергового	поповнення	стоп-листа	
за	командою	з	бухгалтерії.

Чергові	інкасації	терміналів	(перенесення	інформації	про	покупки	до	
бази	даних	процесингового	центру)	виконують	під	час	планових	перерв	
у	роботі	універсаму,	але	у	разі	переповнення	пам’яті	термінала,	про	що	
сповіщає	звуковий	сигнал,	здійснюється	позачергова	інкасація.

Інкасацію	терміналів	здійснює	уповноважена	особа	(інкасатор)	з	
використанням	спеціальної	інкасаторської	картки.	Інкасатор	встав-
ляє	її	в	зчитувальний	пристрій	термінала,	вводить	свій	пароль	і	за-
дає	режим	інкасації.	У	результаті	дані	про	всі	трансакції,	зроблені	на	
терміналі	з	моменту	попередньої	інкасації,	заносяться	в	пам’ять	ін-
касаторської	картки.	Потім	ця	картка	вставляється	в	зчитувальний	
пристрій	процесингового	центру,	 і	 інформація	з	неї	переноситься	
в	пам’ять	комп’ютера	цього	центру,	а	в	пам’ять	картки	записується	
стоп-лист.	У	базі	даних	процесингового	центру	зберігається	інформа-
ція	про	всі	інкасації	кожного	термінала	і	про	те,	хто	з	інкасаторів	яку	
інкасацію	здійснював.

Після	цього	інкасаторську	картку	знову	вставляють	у	зчитуваль-
ний	пристрій	термінала,	який	інкасують,	для	запису	стоп-листа	в	його	
пам’ять.

Формування підсумкових документів про роботу системи за 
день. За	результатами	інкасації	за	день	формується	підсумковий	ба-
ланс:	надходження	коштів	від	нових	клієнтів	і	клієнтів,	що	поповни-
ли	свій	карт-рахунок,	обсяг	платежів	за	картками,	сумарна	знижка	
тощо.	Передбачено	можливість	автоматичного	одержання	статистич-
них	узагальнень	за	здійсненими	трансакціями	(кількість	клієнтів	за	
день,	середня	вартість	покупок	тощо).

Вся	 інформація	в	системі	 зберігається	в	 зашифрованому	виді.	
Операції	з	базою	даних	захищені	персональними	паролями,	що	дає	
змогу	у	разі	конфліктів	чи	помилок	визначити,	хто	саме	здійснював	
ту	чи	іншу	операцію	в	системі.

У	базі	даних	процесингового	центру	містяться	такі	переліки:
	 перелік	карток	з	реквізитами	їхніх	власників;
	 стоп-лист	з	реквізитами	заблокованих	карток;
	 список	кодів	касирів;
	 список	кодів	інкасаторів;
	 список	кодів	операторів	процесингового	центру;
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	 перелік	номерів	касових	терміналів;
	 список	небажаних	клієнтів;
	 список	клієнтів,	що	витратили	всі	гроші,	але	не	закрили	рахунок.
Передбачено	можливість	розширення	функцій	системи:	роботу	

зі	зчитувальними	пристроями	штрихових	кодів,	інтеграцію	з	авто-
матизованою	бухгалтерською	системою	магазину	і	з	універсальними	
(банківськими)	платіжними	системами.

Російський досвід
Досвід	створення	й	експлуатації	локальної	системи	безготівко-

вих	платежів	з	використанням	пластикових	карток	у	Санкт-Петер-
бурзі	показав	таке.	Система	виявилася	досить	ефективною.	Хоча	її	
проект	особливо	не	рекламувався,	за	кілька	місяців	картки	придба-
ли	більше	500	чоловік,	а	оборот	системи	перевищив	1	млрд.	руб.	При	
цьому	більшість	власників	карток	—	звичайні	жителі	навколишніх	
будинків,	які	мають	середні	статки.	Це	значить,	що	запропонована	
схема	роботи	системи	зрозуміла	пересічному	обивателю	і	приваб-
лива	для	нього.

Основні	труднощі,	що	виникли	при	створенні	й	експлуатації	сис-
теми,	мали	не	технічний,	а	організаційно-економічний	характер,	що	
типово	для	платіжних	систем	на	основі	мікропроцесорних	карток.

Технічне	рішення,	прийняте	в	проекті,	не	універсальне.	Вибра-
не	устаткування	оптимальне	 за	 співвідношенням	 “ціна	—	якість”	
для	мікропроцесорних	карток,	але	в	ряді	випадків	ефективнішими	
можуть	бути	системи	на	основі	магнітних	карток	чи	застосування	
комп’ютерних	контрольно-касових	машин	як	терміналів	(для	мага-
зинів,	що	планують	упровадження	систем	комплексної	автоматизації	
обліку	руху	товарів	на	основі	штрихового	кодування).

Запропонована	схема	роботи	найефективніша	для	підприємств	
торгівлі,	що	мають	постійних	покупців	(наприклад,	для	продоволь-
чих	магазинів	у	“спальних”	районах	міста).

Логічним	розвитком	локальних	платіжних	систем	є	їх	інтегра-
ція	з	універсальними	банківськими	системами.	Технічні	аспекти	
такої	інтеграції	опрацьовані	добре.	Якщо	банки	виявлять	до	цієї	
справи	інтерес,	такі	локальні	системи	безготівкових	платежів	змо-
жуть	 стати	 основою	для	 створення	розвинутої	 інфраструктури	
прийому	платежів	за	картками,	і	тоді	ці	розрахунки	набудуть	знач-
ного	поширення.
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виснОвКи

Виконаний	аналіз	використання	пластикових	карток	як	сучасного	
платіжного	інструменту	дає	можливість	зробити	такі	висновки:
	 на	міжнародних	ринках	досягнуто	вражаючих	успіхів	у	реалі-

зації	 технології	 застосування	 різних	 видів	 платіжних	 карток	
і	 відповідних	 платіжних	 систем	 емітентів	 і	 екваєрів.	 У	 Росії	
пластикові	карти	як	платіжний	 інструмент	уже	переживають	
період	бурхливого	розвитку;

	 виразна	тенденція	розвитку	пластикових	карток	—	 їхня	 інте-
лектуалізація	 на	 базі	 сучасних	 досягнень	 мікропроцесорної	
техніки	й	електронних	комунікацій;

	 найперспективнішим	напрямом	розвитку	пластикових	карток	у	
великих	містах	України	є	створення	локальних	систем	дрібних	
платежів.	Одночасно	варто	очікувати	широкого	освоєння	техно-
логії	інтелектуальних	карток	і	стандартів	їхнього	застосування.

Питання для самоконтролю

	 1.	 Що	розуміють	під	пластиковою	карткою	як	платіжним	інстру-
ментом?

	 2.	 Хто	є	гарантом	виконання	платіжних	зобов’язань,	що	виникають	
у	процесі	обслуговування	пластикових	карток?

	 3.	 Чому	пластикові	картки	є	власністю	банку,	а	клієнти	одержують	
картку	лише	в	користування?

	 4.	 У	чому	полягає	процес	персоналізації	пластикової	картки?
	 5.	 У	чому	полягає	процес	авторизації	пластикової	картки?
	 6.	 Що	таке	PIН-код?
	 7.	 У	чому	відмінність	дебетової	і	кредитної	пластикових	карток?
	 8.	 Яка	довжина	PIН-коду?
	 9.	 Де	PIН-код	перебуває	у	відкритому	(“чистому”)	вигляді?
10.	Якими	транспортними	магістралями	передається	відкрите	значен-

ня	PIН-коду	під	час	авторизації	пластикової	картки?
11.	Як	визначається	ліміт	доступних	коштів	для	власника	дебетової	

картки?
12.	Як	визначається	ліміт	доступних	коштів	для	власника	кредитної	

картки?
13.	Які	особливості	використання	корпоративної	пластикової	картки?
14.	Які	особливості	використання	сімейної	пластикової	картки?
15.	Які	основні	завдання	банку-екваєра?



16.	Яка	 установа	 забезпечує	 весь	 спектр	 операцій	 із	 взаємодії	 з	
точками	обслуговування	карток?

17.	Що	розуміють	під	платіжною	системою	для	пластикових	карток?
18.	Які	технічні	аспекти	операцій	з	картками?
19.	Які	фінансові	аспекти	операцій	з	картками?
20.	Що	розуміють	під	ембосованістю	для	пластикових	карток?
21.	Скільки	доріжок	має	магнітна	стрічка,	що	розміщена	на	зворотному	

боці	пластикової	карти,	відповідно	до	стандарту	ISO	7811?
22.	У	смарт-картках	якого	типу	немає	жодних	обмежень	на	читання	і	

запис	даних?
23.	На	які	області	поділена	захищена	пам’ять	смарт-картки?
24.	Чим	 забезпечується	 оперативне	 здійснення	 взаєморозрахунків	

між	екваєрами	й	емітентами?
25.	Які	пластикові	картки	мають	найвищий	рівень	захисту?
26.	Що	визначає	кількість	номіналів	купюр,	які	видає	банкомат?
27.	В	якому	випадку	пластикові	картки	вносяться	до	стоп-листа	про-

цесингового	центру?
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Розділ 14

магІЧнІ БуКви КреДитних рейтингІв

План розділу

Основні поняття у сфері рейтингів
Провідні рейтингові агентства
Міжнародні і національні рейтинги
Висновки

Резюме
Розділ	присвячено	вивченню	методів	присвоєння	кредитних	рей-

тингів	банківським	установам,	а	також	агентствам,	які	ці	рейтинги	
виставляють.

ОснОвнІ ПОнЯттЯ у сферІ рейтингІв

Банкіри	можуть	довго	розхвалювати	себе	на	сторінках	і	екранах	
підвладних	їм	засобів	масової	інформації,	але,	як	відомо,	кредитори	
звертають	увагу	переважно	на	звітність	і	кредитний	рейтинг	банківсь-
кої	установи.	Причому	бажано	отримати	цей	рейтинг	від	визнаного	
міжнародного	агентства.

Кредитний рейтинг — це	стандартизована	оцінка	ймовірності	
повного	та	своєчасного	виконання	боржником	зобов’язань	з	випла-
ти	відсотків	і	погашення	основної	частини	боргу.	Іншими	словами,	
кредитний	рейтинг — це	думка	рейтингового	агентства	про	бажання	
і	можливість	позичальника	в	повному	обсязі	та	у	визначені	строки	по-
гасити	основний	борг	і	виплатити	відсотки	інвесторам,	що	базується	
на	глибокому	аналізі	зовнішнього	середовища	і	внутрішньої	ситуації	в	
компанії-позичальнику.

До	присвоєння	кредитного	рейтингу	клієнт	може	одержати	інди-
кацію	рейтингу.	Індикація рейтингу передбачає	інформування	за-
мовника	про	діапазон	рейтингових	оцінок,	які	він	одержав	би	у	разі	
проходження	повноцінної	процедури	присвоєння	рейтингу.

Перші	кредитні	рейтинги	були	надані	облігаціям	американських	
залізничних	компаній	у	1909	р.	Джоном	Муді,	засновником	рейтинго-
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вого	агентства	Moody’s Investors Service.	Згодом	з’явилися	кредитні	
рейтинги	таких	підприємств	і	організацій,	як	банки,	страхові	компанії	
та	 ін.	 Розроблена	 Дж.	Муді	 рейтингова	шкала	 одержала	 значне	
поширення	і	дотепер	використовується	майже	в	незмінному	вигляді.

Протягом	останніх	десятиріч	кредитні	рейтинги	стали	загально-
визнаним	і	зручним	орієнтиром	для	визначення	ступеня	кредитос-
проможності	урядів,	регіональних	адміністрацій,	банків,	компаній.	
Об’єктивна	 оцінка	 платоспроможності	 суб’єктів	 економіки	неза-
лежними	експертами	є	в	сучасній	діловій	практиці	таким	же	необхід-
ним	елементом	ведення	бізнесу	і	державного	керування,	як	і	регуляр-
ні	аудиторські	перевірки.

Які	ж	переваги	комерційного	банку,	що	має	визнаний	кредитний	
рейтинг?	Їх	кілька.

Рейтинг	кредитоспроможності	є	одним	з	найважливіших	інстру-
ментів	підвищення	привабливості	позичальників	в	очах	кредиторів,	
даючи	їм	змогу	одержати	об’єктивний	і	зрозумілий	індикатор	фінан-
сового	становища	позичальників.	Підвищенню	довіри	до	позичаль-
ника	сприяє	незалежність	рейтингового	агентства	від	учасників	фі-
нансового	ринку.

Одержання	рейтингу	поліпшує	умови	залучення	позикових	кош-
тів,	дає	можливість	знижувати	відповідні	витрати.	Кредитний	рей-
тинг	може	також	сприяти	розширенню	кола	потенційних	інвесторів.

Наявність	кредитного	рейтингу	сприяє	формуванню	позитивної	
кредитної	історії,	демонструючи	прихильність	позичальника	до	ро-
боти	на	фінансовому	ринку	за	світовими	стандартами.

Оцінка	фахівців	рейтингового	агентства	може	бути	використана	
позичальником	для	коригування	стратегії	розвитку,	оскільки	дає	змо-
гу	вчасно	виявляти	можливість	виникнення	фінансових	проблем.

Кредитний	рейтинг	полегшує	процес	андерайтингу.	Інвестиційні	
банки	та	інші	фінансові	посередники,	що	діють	на	ринку	облігацій,	
можуть	використовувати	кредитний	рейтинг	при	плануванні	і	роз-
міщенні	емісій	облігацій.

Існують	також	дистанційні рейтинги,	що	ґрунтуються	на	аналізі	
загальнодоступної	інформації,	тому	не	дають	змоги	повною	мірою	
оцінити	реальну	ситуацію	всередині	компанії,	яка	рейтингується.	
Дистанційні	рейтинги,	які	зазвичай	виставляють	безплатно,	дають	
можливість	приблизно	оцінити	рівень	надійності	компанії	порівняно	
з	конкурентами.	Ієрархічна	побудова	обмеженої	кількості	компаній	
за	однією	або	кількома	(звичайно	не	більше	п’яти)	ознаками	нази-
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вається	ренкінгом.	Здебільшого	ренкінги	не	відображають	надійності	
компаній,	а	служать	переважно	для	визначення	становища	компанії	
на	ринку	за	деякими	показниками,	а	також	для	моніторингу	змін	
структури	ринку.	Найчастіше	участь	у	ренкінгу	для	компанії	є	без-
платною.

За	сформованою	традицією	банк	не	може	одержати	кредитний	
рейтинг	доти,	доки	він	не	з’явиться	в	його	рідної	країни,	однак	винят-
ки	все-таки	бувають.	Саме	таким	винятком	стало	присвоєння	кре-
дитного	рейтингу	Приватбанку	до	одержання	рейтингу	Україною.	
Цікаво,	що	цей	банк	одержав	ще	один	рейтинг	також	до	визначення	
рейтингу	України.

Напередодні	 розміщення	 Мінфіном	 єврооблігацій	 три	 між-
народні	 рейтингові	 агентства — Moody’s Investors Service,	 Stan
dard & Poor’s Corp.	і	Fitch IBCA Ltd — працювали	над	присвоєнням	
Україні	кредитного	рейтингу,	але	через	те,	що	це	розміщення	тоді	не	
відбулося,	рейтинги	не	були	оголошені.	А	оголошений	Nippon inves
tor service	державний	рейтинг	ВВ+	так	і	залишився	в	підвішеному	
стані,	тому	що	розміщення	на	азіатському	ринку	облігацій	зовнішньої	
позики	«самурай»	 теж	не	 відбулося.	Зазначимо,	що	цей	 рейтинг	
використовується	тільки	на	азіатському	ринку	і	тому	не	розглядається	
далі	докладно.

Перший	кредитний	рейтинг	Україна	одержала	від	компанії	Moody’s 
Investors Service.	 Оголошення	 цього	 рейтингу	 було	 присвячено	
презентації	випуску	української	міжнародної	фідуціарної	позики	в	
німецьких	марках,	провідними	менеджерами	(лід-менеджерами)	якого	
стали	американський	банк	Meryll	Lynch	і	німецький	Commerzbank.

Будь-який	рейтинг	будь-якого	агентства	говорить	потенційному	
клієнту	комерційного	банку	про	відносну	величину	фінансового	ризику	
відносин	із	цим	банком.	Але	рейтинги	різних	агентств	мають	певні	від-
мінності	чи	особливості.	Їх	і	розглянемо,	узявши	для	порівняння	рейтин-
гові	показники	комерційних	банків	наших	найближчих	сусідів — Росій-
ської	Федерації	та	окремих	країн	близького	зарубіжжя.

ПрОвІДнІ рейтингОвІ агентства

Thomson BankWatch
Агентством-піонером,	що	виставило	кредитний	рейтинг	українсь-

кому	(і	російському	також)	банку,	стало	агентство	Thomson Bank-
Watch.	Правда,	порівняно	з	іншими	його	рейтинги	мали	у	зарубіжних	
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банкірів	не	найбільший	авторитет.	Агентство	вже	поглинули	конку-
ренти,	але	його	рейтинги	ще	фігурують	у	різних	оглядах	і	звітах,	то-
му	і	розглядаються	далі.	Як	уже	зазначалося,	першим	українським	
банком,	що	 одержав	 у	 цьому	 агентстві	 кредитний	 рейтинг,	 став	
дніпропетровський	Приватбанк.	На	той	час	у	Росії	такий	рейтинг	
мали	вже	близько	30	кредитних	організацій.

Зазвичай	це	агентство	виставляло	банкам	три	види	рейтингів:
	 кредитний	довгостроковий;
	 кредитний	короткостроковий;
	 рейтинг	емітента.
Кредитний рейтинг являє	 собою	 ймовірність	 виконання	

зобов’язань	 банку	 й	 оцінюється	 в	 агентстві	 для	 короткостроко-
вих	 зобов’язань	 за	 спадною	шкалою	від	TBW-1 до	TBW-4,	 а	 для	
довгострокових — від	ААА до	D.	Для	зобов’язань	банків,	виражених	
у	неконвертованих	валютах,	а	саме	такими	вважаються	українська	
гривня	 і	 російський	 рубль,	 Thomson	 BankWatch	 у	 позначенні	
короткострокових	рейтингів	заміняв	абревіатуру	TBW на	LC (Local 
Currency),	а	перед	довгостроковими	вставляв	LC (так	що	виходить,	
наприклад,	LC1	замість	TBW1	і	LC-AAA	замість	ААА).	При	цьому	
найнижчий	рейтинг	LC4	(або	TBW4)	указує	на	відсутність	у	банку	
серйозної	 інвестиційної	 діяльності	 та	 орієнтацію	 на	 переважно	
спекулятивні	операції.	Зазначимо	той	факт,	що	Приватбанк	відразу	
одержав	короткостроковий	рейтинг	LC2 — далеко	не	найнижчий.

Рейтинг емітента означає	 комбіновану	 оцінку	 кредитного	
ризику	і	ризику	зміни	ринкових	позицій	банку	в	середньостроковому	
періоді	 зобов’язань,	 відображає	 здатність	 банку	 робити	 виплати	
за	 середньостроковими	 зобов’язаннями,	 а	 також	 здатність	 банку	
протистояти	негативним	подіям	на	ринку.	Під	час	його	визначення	
експерти	 агентства	меншу	 увагу	 приділяли	можливості	 надання	
державної	підтримки	банку.	Оцінювався	він	 за	 спадною	шкалою:	
А, А/В, В, В/С, С, C/D, D, D/E і Е. Банки	в	країнах	з	ринками,	що	роз-
виваються	(у	тому	числі	українські	і	російські),	одержували	внутріш-
ньодержавні	(Intra Country)	рейтинги	емітента,	що	позначалися	так	
само,	як	і	глобальні,	але	з	відповідними	буквами	IC попереду	(IC-A	
замість	А).

На	відміну	від	інших	рейтингів,	внутрішньодержавні	рейтинги	Thom
son	BankWatch	не	є	міжнародно	порівнянними,	а	призначені	лише	для	
порівняння	фінансового	потенціалу	та	стійкості	банків	однієї	країни.	
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Наприклад,	рейтинг	дніпропетровського	Приватбанку — ICC — саме	
посередині	рейтингової	шкали.

Усі	 довгострокові	 рейтинги	 російських	 банків	 однакові	 і	
дорівнюють	 В+	 (державний	 рейтинг	 Росії,	 тобто	 максимально	
можлива	 для	 російського	 банку	 оцінка).	 Для	 порівняння:	
довгостроковий	 кредитний	 рейтинг	 одного	 з	 найбільших	 банків	
Словенії	SKB	Banka	становив	ВВВ+, польського	Powszechny	Bank	Kre
dytov S.A.	w	Warszawie — BBB,	угорського	General	Banking	and Trust	
(це,	до	речі,	дочірній	банк	російського	Газпромбанка) — ВВ Водночас	
рейтинг	 казахстанського	 Казкоммерцбанка — B	 (таку	 ж	 оцінку	
виставлено	 і	Казахстану),	а	білоруського	Приорбанка	дорівнює	С	
(теж	збігається	з	рейтингом	самої	Білорусі).	Рейтинг	українського	
Приватбанку	був	визначений	на	одну	сходинку	нижче	Казкоммерц
банка — В.

Fitch IBCA Ltd
Єдине	з	визнаних	США	європейських	агентств — Fitch IBCA 

Ltd — стало	другим	за	охопленням	українських	і	російських	банків.	
Воно	надало	рейтинг	кільком	десяткам	банків	України	та	Росії.

Fitch	 IBCA	 пропонує	 інвесторам	 найширший	 асортимент	
банківських	 кредитних	 рейтингів.	 Крім	 стандартних коротко
строкових і довгострокових кредитних,	Fitch IBCA виставляє	банкам	
так	звані	рейтинг статусу	(legal)	та	індивідуальний.

Статусний рейтинг	 (іноді	 має	 назву	 рейтинг підтримки)	
являє	собою	оцінку	ймовірності	зовнішньої	підтримки	банку	у	разі	
фінансових	ускладнень.	При	цьому	підтримка	може	надходити	як	з	
боку	держави,	так	і	від	власників	банку.

Найвищий	статус-рейтинг	(2Т)	мають	такі	російські	банківські	
установи:	Сбербанк России,	ОНЭКСИМбанк,	Инкомбанк	 і	 “СБС
АГРО”.	Двома	 сходинками	нижче	 (з	 рейтингом	4Т)	 перебувають	
Мосбизнесбанк,	 Межкомбанк,	 Национальный резервный банк,	
“Российский кредит”,	Международный московский банк	 і	Альфа
банк.	Рейтинг	5Т	(ще	на	одну	сходинку	нижче)	мають	Диалогбанк,	
Нефтехимбанк,	МДМбанк,	Пробизнесбанк,	Торибанк	і	Росэстбанк.	
Такий	самий	рейтинг	(5Т)	одержав	і	український	Приватбанк.

Індивідуальний рейтинг	дає	змогу	відповісти	на	питання,	що	буде	
з	банком,	якщо	позбавити	його	зовнішньої	допомоги,	і	чи	здатний	він	
до	самостійної	підтримки	належного	рівня	фінансової	стійкості.
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Позначення	 індивідуального	 рейтингу	Fitch IBCA	 цілком	 збі-
гаються	з	позначеннями	глобального	рейтингу	емітента	в	Thomson	
BankWatch, — А, А/В, В, В/С, С, C/D, D, D/E, Е (за	спадною	шкалою).	
Найвищий	рейтинг,	наданий	російському	банку, — C/D	(таку	оцін-
ку	одержали	Альфабанк,	Инкомбанк,	Диалогбанк,	НРБ,	ОНЭКСИМ
банк	і	Сбербанк России).	Такий	само	рейтинг	мають	згаданий	вище	
Powszechny	Bank	Kredytowy S.A. w Warszawie	 і	 один	 з	найбільших	
естонських	банків	Eesti	Uliispank.	 Інші	російські	банки,	перевірені	
експертами	IBCA,	одержали	 індивідуальний	рейтинг	D.	Такий	же	
рейтинг	у	Казкоммерцбанка	і	в	українського	Приватбанку	(спочатку	
його	індивідуальний	рейтинг	був	визначений	як	D/E).

Що	стосується	коротко-	і	довгострокового	кредитного	рейтингу	
Fitch	IBCA,	то	Приватбанку	він	не	надавався,	поки	не	були	оголошені	
відповідні	рейтинги	країни.	Зараз	він	становить	ССС+ і	С для	дов-
гострокового	 та	короткострокового	відповідно.	А	найвищий	дов-
гостроковий	кредитний	рейтинг	 IBCA	 у	Росії	наданий	Сбербанку	
(ВВ+),	рейтинги	інших	банків	є	нижчими	(від	ВВ	до	В+).	До	речі,	
рейтинг	Казкоммерцбанка	виявився	ще	нижчим — В-,	а	банків	Eesti	
Uliispank	і	Powszechny	Bank	Kredytowy S.A. w Warszawie	трохи	вище	від	
російських — ВВВ.

Водночас	короткостроковий	рейтинг	IBCA	для	всіх	російських	
банків	 однаковий — В.	 Такий	 же	 рейтинг	 у	 Казкоммерцбанка.	
Короткострокові	рейтинги	Powszechny	Bank	Kredytowy S.A. w Warsza
wie	і	Eesti	Uliispank	відповідно	вищі	та	встановлені	на	рівні	A3.

Загалом	рейтинги	IBCA	для,	наприклад,	Приватбанку	виглядають	
у	 такий	спосіб:	 індивідуальний	кредитний	рейтинг — D,	 рейтинг	
підтримки — 5T,	короткостроковий	рейтинг — C,	довгостроковий	
рейтинг — CCC+,	довгостроковий	прогноз — стабільний.

Moody’s Investors Service
Moody’s виставляє	 банкам	 три	 види	 рейтингів:	 стандартні	

короткостроковий	 і	 довгостроковий,	 а	 також	рейтинг	фінансової	
стійкості	(Financial Strength).	Як	зазначає	саме	агентство	Moody’s,	
рейтинг	фінансової стійкості	банку	можна	визначити	як	імовірність	
того,	що	банку	знадобиться	підтримка	третьої	сторони	—	власників,	
промислових	груп	чи	держави.	Крім	того,	цей	рейтинг	не	враховує	
ризиків,	що	виникають	для	банку	внаслідок	дій	державних	органів.	
Шкала	рейтингу	фінансової	стійкості	в	спадному	порядку	виглядає	
так:	А, В+, В, С+, С, D+, D, E+ і Е.
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У	Росії	першими	рейтинг	Moody’s	одержали	відразу	сім	банків:	
Автобанк,	“Альба Альянс”,	Альфабанк,	“Менатеп”,	ОНЭКСИМбанк	
(рейтинг	 Moody’s	 також	 одержала	 його	 дочірня	 компанія	 в	
Нідерландах	Unexim	 International Finance BV,	 що	 безпосередньо	
організувала	 випуск	 єврооблігацій	 з	 гарантіями	 цього	 банку),	
“Российский кредит”	 і	 “СБС-АГРО”.	Найвища	оцінка	російського	
банку	за	цією	шкалою — D.	Такий	рейтинг	одержали	всі	перевірені	
Moody’s	 банки,	 крім	 “СБСАГРО”,	 здатність	 якого	 самостійно	
вирішувати	 власні	 фінансові	 проблеми	 оцінена	 на	 один	 ступінь	
нижче — Е+.	Однаково	оцінені	Moody’s	і	короткострокові	кредитні	
рейтинги	російських	банків — усі	вони	одержали	найнижчу	оцінку	з	
чотирьох	можливих — Not Prime.

Для	оцінки	надійності	довгострокових	зобов’язань	семи	російсь-
ких	кредитних	організацій	Moody’s	довелося	використовувати	усього	
два	позначення:	Ва3	(таких	рейтингів	були	визнані	гідними	Авто
банк,	“Менатеп”	і	ОНЭКСИМбанк)	і	В1	(інші	чотири	банки).	Зага-
лом	шкала	довгострокових	кредитних	рейтингів	Moody’s	виглядає	
(від	найкращого	до	найгіршого)	так:	Ааа, Аа, А, Ваа, Ва, В, Саа, Са, С. 
Крім	того,	усередині	кожної	з	категорій	від	Аа	до	В	вводяться	підроз-
діли,	що	позначаються	цифрами — від	3	до	1 (наприклад,	B1, B2, В3).	
Слід	зазначити,	що	довгострокові	рейтинги	українських	банків	у	
будь-якому	разі	будуть	нижчими	за	російські,	тому	що	державний	
довгостроковий	кредитний	рейтинг	Moody’s для	України	дорівнює	
В2,	а	короткостроковий — Not Prime.	Рейтинг	комерційного	банку	
при	цьому	не	може	перевищувати	державний.

Standard & Poor’s Corp.
Американське	агентство	Standard & Poor’s Corp.	оцінило	всього	

чотири	російські	банки	(і	жодного	українського),	надавши	трьом	з	
них	однакові	оцінки.	Банки	“Альба Альянс”,	Альфабанк	і	“Российский 
кредит”	одержали	довгостроковий	і	короткостроковий	рейтинги	В,	
банк	“СБСАГРО” — короткостроковий	рейтинг	В	и	довгостроковий 
В+.	Шкала	довгострокових	рейтингів	S&P	збігається	з	аналогічною	
шкалою	Thomson BankWatch	(від	AAA	до	D),	а	шкала	короткостроко-
вих	рейтингів	у	порядку	зниження	надійності	виглядає	так:	А1, А2, 
А3, В, С і	D.	При	цьому	довгостроковий	і	короткостроковий	рейтин-
ги	Казкоммерцбанка,	надані	S&P,	дорівнюють	рейтингу	“СБСАГРО”	
(В	и	В+	відповідно).
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мІЖнарОДнІ І нацІОнальнІ рейтинги

Зведена таблиця міжнародних рейтингів
Міжнародні	рейтингові	шкали	довгострокових	кредитних	рейтин-

гів	провідних	світових	агентств	наведено	в	табл.	14.1.

Таблиця 14.1

Значення показників рейтингової оцінки за міжнародними 
рейтинговими агентствами

Standard 
& Poor’s 

Corp.

Moody’s 
Investors 
Service

Fitch 
IBCA 
Ltd

Значення рейтингового символу

AAA Aaa AAA
Винятково	висока	здатність	до	виконання	фінансових	
зобов’язань.	Найвищий	рейтинг

AA Aa AA
Дуже	висока	здатність	до	виконання	фінансових	
зобов’язань

A A A

Висока	здатність	до	виконання	фінансових	
зобов’язань,	але	емітент	може	підпадати	під	
негативний	вплив	несприятливих	економічних	умов	і	
змін	обставин

BBB Baa BBB
Достатня	здатність	до	виконання	фінансових	
зобов’язань,	але	значна	чутливість	до	несприятливих	
економічних	умов

BB Ba BB

Поза	небезпекою	в	короткостроковій	перспективі,	але	
існує	істотна	невизначеність,	пов’язана	з	чутливістю	
до	несприятливих	ділових,	фінансових	і	економічних	
умов

B B B

Більш	висока	уразливість	за	наявності	несприятливих	
ділових,	фінансових	і	економічних	умов,	однак	
у	даний	час	є	можливість	виконати	фінансові	
зобов’язання

CCC Caa CCC
У	даний	час	перебуває	в	небезпеці.	Виконання	
зобов’язань	цілком	залежить	від	сприятливих	ділових,	
фінансових	і	економічних	умов

CC Ca CC У	даний	час	перебуває	у	великій	небезпеці

C C C
Було	подано	заяву	про	банкрутство	або	розпочато	
аналогічну	дію,	однак	платежі	або	виконання	
платіжних	зобов’язань	тривають

SD  
Вибірковий	дефолт	за	окремим	випуском	або	класом	
зобов’язань	при	продовженні	своєчасного	виконання	
платіжних	зобов’язань	за	іншими	випусками

S S S Неплатіж	за	фінансовими	зобов’язаннями



200

Рейтинги	категорій	AAA,	AA,	A,	BBB	вважаються	інвестиційним	
класом.	Рейтинги	категорій	BB, B, CCC, CC і C	вважаються	значни-
ми	спекулятивними	характеристиками.	Рейтинги	від	AAA	до	CCC 
можуть	розрізняти	за	допомогою	додавання	знаків	“+”	і	“–”,	щоб	по-
казати	відносне	положення	усередині	основних	категорій	рейтингів.

Національні кредитні рейтинги
Національні кредитні рейтинги відображають	думку	фахівців	рей-

тингових	агентств	про	відносну	кредитоспроможність	позичальників	
і	їх	боргових	зобов’язань	в	умовах	відповідної	країни.	Національні	
рейтинги	не	обмежені	державними	категоріями	і	дають	змогу	краще	
диференціювати	позичальників	усередині	країни	за	рахунок	виклю-
чення	системних	ризиків.	Національна	рейтингова	шкала	дає	мож-
ливість	чіткіше	розподілити	позичальників	за	ступенем	їх	надійності	
порівняно	з	міжнародною	шкалою,	яка	залишає	для	національних	
позичальників	занадто	вузький	діапазон	можливих	оцінок.

В	одержанні	національних	кредитних	рейтингів	зацікавлені	ком-
панії,	регіони	і	банки	країн,	які	належать	до	ринків,	що	розвиваються	
(emerging markets),	чи	країн	з	перехідною	економікою	(transition econ
omies),	зокрема	України,	де	багато	підприємств	не	мають	кредитної	
історії	та	обмежені	в	залученні	фінансових	ресурсів.

Національні	рейтинги,	як	правило,	не	оцінюють	прямо	ймовірності	
дефолту,	оскільки	не	враховують	умов	доступу	до	валютних	ресурсів,	
можливості	запровадження	мораторію	на	поточні	платежі	закордон.

Таким	чином,	кредитний	рейтинг	за	національною	шкалою	має	
низку	переваг	для	позичальників,	інвесторів,	кредиторів	і	фінансових	
посередників:
	 виключення	 впливу	 загальних	 для	 всіх	 суб’єктів	 економіки	

державних	 ризиків	 дає	 можливість	 точніше	 характеризувати	
фінансове	становище	позичальника	і	одержати	рейтинг,	адек-
ватний	рівню	прийнятих	ризиків;

	 рейтинг	дає	змогу	продемонструвати	інформаційну	відкритість	
як	перед	кредиторами,	так	і	перед	органами	державної	влади;

	 національна	шкала	кредитного	рейтингу	завдяки	виключенню	
впливу	“державного	обмеження”	дає	можливість	точніше	по-
зиціонувати	кредитоспроможність	позичальника	серед	 інших	
українських	позичальників;

	 рейтинг	 за	 національною	 шкалою	 полегшує	 одержання	 кре-
дитного	рейтингу	за	міжнародною	шкалою.	Рейтинги	за	націо-
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нальною	та	міжнародною	шкалами	базуються	на	єдиній	мето-
дології,	 тому	 одночасне	 одержання	 обох	 рейтингів	 дає	 змогу	
заощадити	час	і	зусилля	менеджменту	позичальника;

	 одержання	 рейтингів	 за	 національною	шкалою	 є	 значно	 де-
шевшим.

В	Україні	розподіл	рейтингів	і	національна	шкала	кредитних	рей-
тингів	затверджені	розпорядженням	Кабінету	Міністрів	№	208	від	
1	квітня	2004	р.	“Про	затвердження	концепції	створення	системи	рей-
тингової	оцінки	регіонів,	галузей	національної	економіки,	суб’єктів	
господарювання”.	Національні	кредитні	рейтинги	в	Україні	поділяють	
на	дві	категорії	—	інвестиційного	й	спекулятивного	рівня,	які,	в	свою	
чергу,	поділяються	на	короткострокові,	що	характеризують	кредитний	
ризик	на	строк	до	року,	і	довгострокові	—	на	строк	більш	як	рік.

Довгострокові	рейтинги	 інвестиційного	рівня	в	міру	зменшення	
кредитоспроможності	розміщуються	в	такий	спосіб:	uaAAA,	uaAа,	ua	й	
uaBBB,	спекулятивного	—	uaBB,	ua,	uaCCC,	uaCC	та	ua.

Шкала	короткострокових	рейтингів	коротша	й	у	кожній	категорії	
поділяється	на	три	рівні:	в	інвестиційній	—	ua1,	ua2,	ua3,	спекулятив-
ній	—	ua1,	ua1	й	uaKD.

Як	коментар	до	рейтингу	використовується	прогноз	—	позитивний,	
стабільний	або	негативний,	що	зазначає	його	можливу	зміну	в	майбут-
ньому.	Якщо	рейтинг	визначається	лише	на	базі	публічної	інформації	
про	об’єкт	оцінки,	до	його	значення	додається	позначка	pi.

Агентства,	уповноважені	здійснювати	рейтингову	оцінку,	визначає	
Держкомісія	з	цінних	паперів	і	фондового	ринку.	Сьогодні	в	Україні	
рейтинговими	агентствами	називають	себе	до	п’яти	компаній.

виснОвКи

Початком	існування	українського	рейтингового	ринку	можна	вва-
жати	одержання	в	лютому	1998	р.	кредитного	рейтингу	самою	Ук-
раїною	в	агентства Moody’s	(у	Росії	цей	процес	розпочався	в	жовтні	
1996	р.,	коли	вона	одержала	рейтинги	агентств	Moody’s,	S&P	і	IBCA).	
Таким	чином,	Україна	нарешті	вийшла	на	міжнародний	кредитний	
ринок	як	емітент	облігацій.	Вітчизняні	банки	також	можуть	тепер	
претендувати	 на	 одержання	 індивідуальних	 оцінок	 від	 солідних	
рейтингових	агентств.

Поява	на	українському	інформаційному	ринку	авторитетних	між-
народних	рейтингових	агентств	дає	змогу	не	тільки	іноземним	бан-
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кам,	а	й	простим	вкладникам	одержувати	важливу	інформацію	про	
надійність	банку,	якому	вони	довірили	свої	заощадження	або	тіль-
ки	планують	це	зробити.	У	бізнесі	існують	два	дуже	важливі	понят-
тя — імідж	і	репутація.	Імідж — це	те,	як	ми	самі	себе	намагаємося	
подати	суспільству,	а	репутація — те,	як	суспільство	нас	сприймає.	
Об’єктивний	рейтинг,	виставлений	серйозним,	визнаним	рейтинго-
вим	агентством,	допомагає	формувати	репутацію	на	ринку.

Питання для самоконтролю

1.	Що	розуміють	під	кредитним	рейтингом?
2.	Що	розуміють	під	індикацією	кредитного	рейтингу?
3.	 Які	 переваги	 комерційного	 банку,	 що	 має	 визнаний	 кредитний	

рейтинг?	
4.	Що	розуміють	під	ренкінгом?
5.	 Чим	відрізняється	дистанційний	рейтинг	від	звичайного	кредит-

ного	рейтингу?
6.	 Які	 є	 обмеження	 на	 одержання	 рейтингу	 фінансово-кредитною	

установою?
7.	 Які	провідні	міжнародні	рейтингові	агентства	ви	знаєте?
8.	 Чим	відрізняється	національний	рейтинг	від	міжнародного?
9.	 Якими	є	переваги	і	недоліки	національних	рейтингів	порівняно	з	

міжнародними?



20�

Розділ 15

аналІЗ ДІЯльнОстІ КОмерцІйних 
БанКІв

План розділу

Комплекс задач “Визначення рейтингової оцінки діяльності комер
ційних банків”
Комплекс задач “Лізингові операції банків”
Комплекс задач “Аналіз фінансового становища позичальника”
Комплекс операцій з кредитними картками
Комплекс задач “Оцінка ефективності систем стимулювання збу
ту послуги”
Комплекс задач “Управління кредитним ризиком банку”

Резюме
Розділ	присвячено	вивченню	методики	аналізу	діяльності	комер-

ційних	банків,	яка	складається	з	кількох	комплексів	задач.

КОмПлеКс ЗаДаЧ “виЗнаЧеннЯ рейтингОвОї 
ОцІнКи ДІЯльнОстІ КОмерцІйних БанКІв”

Для	обчислення	рейтингової	оцінки	діяльності	комерційних	бан-
ків	можуть	бути	використані	різні	підходи.	Пропонується	розглянути	
кілька	методик,	зокрема	рейтингову	оцінку	за	методиками	В.	Кромо-
нова,	Кредитімпексбанку,	дирекції	банку	“Україна”,	ІА	“Банк-2000”.

Алгоритми	обчислення	вихідних	показників,	що	характеризують	
рейтингову	оцінку	комерційних	банків,	наведені	в	табл.	15.1.–15.4.

Таблиця 15.1
Алгоритм обчислення вихідних показників рейтингової оцінки 

за методикою В. Кромонова

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

1 2 3

“Фільтр	
Кромонова”

Ф	=	ВК/З ВК	—	власний	капітал;
З	—	загальні	зобов’язання
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Закінчення  табл. 5.1

1 2 3

Генеральний	
коефіцієнт

К1	=	ВК/Ра Ра	—	робочі	активи

Коефіцієнт	
миттєвої	
ліквідності

К2	=	Ла/Зп Ла	—	ліквідні	активи;
Зп	—	зобов’язання	до	запитання

Крос-коефіцієнт К3	=	З/Ра

Генеральний	
коефіцієнт	
ліквідності

К4	=	(Ла	+	ЗК)/З ЗК	—	захищений	капітал

Коефіцієнт	
захищеності	
капіталу

К5	=	ЗК/ВК

Коефіцієнт	
фондової	
капіталізації	
прибутку

К6	=	ВК/СФ СФ	—	статутний	фонд

Коефіцієнт	
надійності

N	=	К1/1	·	45	%	+	К2/1	·	20	%	+	
+	К3/3	·	10	%		+	К4/1	·	15	%	+

+	К5/1	·	5	%	+	К6/3	·	5	%

Таблиця 15.2
Алгоритм обчислення вихідних показників рейтингової оцінки за мето-

дикою “Кредитімпексбанку”

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

1 2 3
І. Коефіцієнти надійності

Кн1	

Кн2

Кн

Кн1	=	ВК/Ра
Кн2	=	ЗК/ВК

Кн	=	Кн1	·	0,5	+	Кн2	·	0,5

ВК	—	власний	капітал;
Ра	—	робочі	активи;
ЗК	—	захищений	капітал

ІІ. Коефіцієнти ліквідності

Кл1

Кл2

Кл3

Кл

Кл1	=	Ла/Зп
Кл2	=	(Ла	+	ЗК)/З

Кл3	=	Ла/Ра
Кл=	Кл1	·	0,35+Кл2	·	0,35	·	Кл3	·	0,3

Ла	—	ліквідні	активи;
Зп	—	зобов’язання	до	запитання;
З	—	загальні	зобов’язання

ІІІ. Коефіцієнти рентабельності

Кр1

Кр2

Кр

Кр1	=	ЧП/ВК
Кр2	=	ЧП/Ра

Кр	=	Кп1	·	0,5+Кп2	·	0,5

ЧП	—	чистий	прибуток



20�

Закінчення табл. 15.2

1 2 3

IV. Коефіцієнти якості активів

Кяа1

Кяа2

Кяа

Кяа1	=	(Тд	+	ВК)/К
Кяа2	=	Дцп/Ра

Кяа	=	Кяа1	·	0,5	+	Кяа2	·	0,5

К	—	кредити;
Дцп	—	державні	цінні	папери;
Тд	—	термінові	депозитні	
інструменти

V. Коефіцієнти ресурсної бази банку

Крб1

Крб2

Крб

Крб1	=	ВК/З

Крб2	=	(Рр	+	Ккр)/З
Крб	=	Крб1	·	0,5	+	Крб2	·	0,5

Рр	—	кошти	на	розрахункових	
рахунках;
Ккр	—	кошти	на	коррахунках

Синтетичний	
коефіцієнт

N	=	Кн	·	0,15	+	Кл	·	0,35	+	Кр	·	0,15	+
+	Кяа	·	0,2	+	Крб	·	0,15

Таблиця 15.3
Алгоритм обчислення вихідних показників рейтингової оцінки за мето-

дикою дирекції банку “Україна”

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

І. Коефіцієнти прибутковості

Чиста	відсоткова	маржа

Частка	прибутку	в	доходах

Частка	прибутку	в	витратах

Прибутковість	активів

Мв	=	(ВК–Вс)/За	·	100	%

Пд	=	П/Д	·	100	%

Пв	=	П/В	·	100	%

Па	=	ЧП/За	·	100	%

ВК	—	власний	капітал;
Вс	—	відсотки	сплачені;
За	—	загальні	активи;

П	—	прибуток;
Д	—	доходи	загальні;

В	—	загальні	витрати;

ЧП	—	чистий	прибуток

ІІ. Показники ефективності роботи працівників

Доходи	на	одного	
працюючого

Некредитні	доходи	на	
одного	працюючого

Залишки	коштів	на	одного	
працюючого
Витрати	на	одного	
працюючого
Прибуток	на	одного	
працюючого
Продуктивність	праці

ЕРд	=	Д/Р

ЕРдн	=	Дн/Р

ЕРз	=	Зкош/Р

ЕРв	=	В/Р

Ерп	=	П/Р

ПП	=	ЧП/Р

Р	—	середня	чисельність	
працівників	за	списком;

Дн	—	некредитні	доходи;

Зкош	—	залишки	коштів
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Таблиця 15.4
Алгоритм обчислення вихідних показників рейтингової оцінки 

за методикою ІА “Банк-2000”

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

І. Коефіцієнти надійності

Кн1

Кн2

Кн

Кн1	=	ВК/Ар
Кн2	=	ВК/За

Кн	=	Кн1	·	0,5	+	Кн2	·	0,5

ВК	—	власний	капітал;
Ар	—	активи,	зважені	з	урахуванням	ризику;
За	—	загальні	активи

ІІ. Коефіцієнти ліквідності

Кл1

Кл2

Кл

Кл1	=	(Ккр	+	Ка)/Зп
Кл2	=	За/З

Кл	=	Кл1	·	0,4	+	Кл2	·	0,6

Ккр	—	кошти	на	коррахунку;
Ка	—	кошти	в	касі;
Зп	—	розрахункові	і	поточні	зобов’язання;
З	—	загальні	зобов’язання

ІІІ. Коефіцієнти прибутковості

Кп1

Кп2

Кп

Кп1	=	ЧП/За
Кп2	=	ЧП/ВК

Кп	=	Кп1	·	0,5	+	Кп2	·	0,5

ЧП	—	чистий	прибуток

IV. Коефіцієнти якості активів

Кяа1

Кяа2

Кяа

Кяа1	=	К/Ра
Кяа2	=	(ВК	+	Тд)/К

Кяа	=	Кяа1	·	0,35	+	Кяа2	·	0,65

К	—	кредити;
Ра	—	робочі	активи;
Тд	—	термінові	депозити

Коефіцієнт	
надійності

N =	Кн	·	0,3	+	Кл	·	0,35	+
+	Кп	·	0,15	+	Кяа	·	0,2

КОмПлеКс ЗаДаЧ 
“лІЗингОвІ ОПерацІї БанКІв”

Алгоритм	обчислення	вихідних	показників,	що	характеризують	
фінансову	оцінку	лізингових	проектів,	наведений	у	табл.	15.5.

Таблиця 15.5
Алгоритм обчислення вихідних показників з фінансової оцінки 

лізингових проектів

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

1 2 3
Дисконтний	
множник Vt=1/(1+q)t

q	—	дисконтна	ставка;
t	—	період	здійснення	лізингового	
фінансування	
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Закінчення табл. 15.5
1 2 3

Приведений	
проектний	дохід

Et = E	·	Vt E	—	отримані	поточні	доходи	від	
здійснення	проекту;
Vt	—	дисконтний	множник	
відповідного	періоду	

Приведені	
проектні	витрати

Ct = C	·	Vt C	—	реальні	поточні	проектні	витрати

Термін	окупності	
проекту	(Payback 
Period)

m	—	кількість	повних	періодів	терміну	
окупності;
Ei	—	дохід	від	вкладень	у	проект	і-го	
періоду;
Em+1	—	дохід	від	вкладень	у	періоді	
m	+	1,	який	є	останнім	періодом	
терміну	окупності

Рентабельність	
вкладень	
(Profitability 
Index)

PI=Et/Ct ·100	%

Et	—	приведені	доходи	від	вкладень	у	
проект;
Ct	—	приведені	витрати	від	вкладень	
у	проект

Чистий	
приведений	
дохід	(Net Present 
Value)

NPV = (E – C)	·	Vt

Внутрішня	норма	
дохідності	
(Internal Rate of 
Return)

IRR = q*,
якщо	NPV	=	0,	тобто
(E – C)	·		(1/(1	+	q*)

t)

q*	—	ставка	дисконту,	за	якою	
нинішня	вартість	доходів	дорівнює	
вкладенням	у	проект

Коефіцієнт	
обслуговування	
боргу R=(I+J+G)/(K+G)

І	—	прибуток	після	оподаткування;
J	—	амортизація;
G	—	витрати	з	виплати	відсотків	за	
залученими	коштами;
K	—	погашення	боргу

КОмПлеКс ЗаДаЧ “аналІЗ фІнансОвОгО 
станОвиЩа ПОЗиЧальниКа”

Комплекс	задач	“Аналіз	фінансового	становища	позичальника”	до-
цільно	включити	до	складу	автоматизованого	робочого	місця	(АРМ)	
банківського	менеджера.

У	табл.	15.6	характеризується	комплекс	задач	“Аналіз	фінансового	
становища	позичальника”.

1
1

( )/
m

i m+
i

PBP m C E E
=

= + − ∑



20�

Таблиця 15.6

Характеристика комплексу задач 
“Аналіз фінансового становища позичальника”

Задача Методи розв’язання Аналітичні показники

1 2 3

Загальна	
характеристика	
клієнта

Сформувати	загальне	уявлення	
про	потенційного	клієнта

Прибутки,	збитки,	
бізнес-план

Період	
функціонування	
підприємства

Визначити	кількість	років	після	
реєстрації	з	метою	вирішення	
ймовірності	погашення	позики	

Кількість	років

Наявність	бізнес-
плану

Визначити	здатність	клієнта	
заробити	кошти,	достатні	для	
погашення	позики

Прибуток,	активи,	
власні	фінансові	
ресурси,	головні	
кредитори

Прибутковість	
діяльності	
позичальника

Дослідити	ймовірність	погашення	
позики

Прибутки	і	збитки

Аналіз	
платоспроможності

Оцінити	фінансову	стійкість	
клієнта,	наявність	у	нього	
фінансових	джерел,	достатніх	
для	покриття	необхідних	запасів	
і	витрат

Загальні	показники	
платоспроможності,	
коефіцієнт	автономії,	
коефіцієнт	
співвідношення	власних	
і	позикових	коштів	

Загальні	показники	
платоспроможності

Визначити	співвідношення	
величини	джерел	формування	
запасів	та	витрат	до	величини	
запасів	і	витрат

Довгострокові	кредити	
банку,	довгострокові	
позичкові	кошти,	сума	
джерел	формування	
запасів	і	витрат

Коефіцієнт	автономії Визначити	фінансове	становище	
клієнта,	його	незалежність	від	
позичкових	коштів

Власні	фінансові,	
загальні	фінансові	
джерела

Коефіцієнт	
співвідношення	
власних	і	позичкових	
коштів

Визначити	залежність	
позичальника	від	позичкових	
коштів

Позичкові	кошти,	власні	
кошти

Коефіцієнт	
маневреності

Дослідження	стійкості	
фінансового	становища

Власні	кошти,	їх	
структура

Аналіз	фінансової	
стабільності

Оцінити	здатність	і	ймовірність	
повернення	клієнтом	взятих	у	
борг	коштів

Коефіцієнт	
маневреності,	коефіцієнт	
покриття



20�

Закінчення табл. 15.6

1 2 3

Коефіцієнт	покриття Дослідження	забезпеченості	
запасів	і	витрат	власними	
джерелами	формування

Розмір	і	структура	
витрат,	запасів,	власних	
коштів

Характеристика	
проекту,	що	
кредитується

Дослідження	проекту,	що	
кредитується

Об’єкт	кредитування,	
строк,	суб’єкт	
кредитування,	розмір	
кредиту,	забезпечення

Наявність	
забезпечення

Дослідження	предмета	
забезпечення	на	випадок,	якщо	
клієнт	не	зможе	погасити	кредит

Вартість	заставного	
майна,	сума	процентів

Оцінка	класу	
позичальника

Визначення	результату	
кредитоспроможності	клієнта	
і	рішення	про	видачу	або	
невидачу	позики

Коефіцієнти	
рентабельності,	
ліквідності,	
платоспроможності

На	рис.	15.1	наведена	загальна	схема	комплексу	задач	та	їхня	ієрархія.

Рис. 15.1. Схема інформаційних зв’язків комплексу задач

Для	комплексу	задач	“Аналіз	фінансового	становища	позичальни-
ка”	необхідна	така	інформація:
	 бухгалтерський	баланс	підприємства	(форма	№	1);
	 звіт	про	фінансові	результати	діяльності	(форма	№	2);
	 пакет	документів,	що	подає	позичальник	при	отриманні	кредиту.
Алгоритм	розрахунку	табличних	показників,	що	характеризують	

фінансове	становище	позичальника,	наведений	у	табл.	15.7.

Підкомплекс	
“Аналіз	фінансового	становища	
позичальника”

Комплекс задач “Аналіз та оцінка фінансового становища позичальника”

Оцінка
Попередня	оцінка

Платоспроможність

Фінансова	стійкість

Надійність

Підкомплекс	
“Визначення	класу	
позичальника”
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Таблиця 15.7
Алгоритм розрахунку показників фінансового становища 

позичальника

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

I. Рентабельність активів
Рентабельність	
активів

РА=(НП–ПБ)/(Б–РР)

НП	—	нерозподілений	прибуток	
минулих	років;
ПБ	—	платежі	до	бюджету;
РР	—	результат	від	реалізації;
Б	—	баланс

Рентабельність	
витрат

РВ=НП/ВВРП
ВВРП	—	витрати	на	виробництво	
реалізованої	продукції

II. Показники платоспроможності

Коефіцієнт	
автономії Ка=1П/Б

1П	—	перший	розділ	пасиву	балансу

Коефіцієнт	
співвідношення	
позичкових	і	
власних	коштів

Кп/в=(2П+3П)/1П

2П	—	другий	розділ	пасиву	балансу;
3П	—	третій	розділ	пасиву	балансу

III. Показники ліквідності

Коефіцієнт	
маневреності

Км=(2П–1А)/1П
1A	—	перший	розділ	активу	балансу

Коефіцієнт	
покриття Кп=А/3П

А	—	актив	балансу

КОмПлеКс ОПерацІй З КреДитними 
КартКами

У	табл.	15.8	характеризується	комплекс	операцій	з	кредитними	
картками	в	банку.

Таблиця 15.8
Характеристика комплексу задач з кредитними картками в банку

Задача Мета розв’язання Показник

1 2 3

Щомісячний	розрахунок	
процентів	за	залишками	
на	СКР

Нарахування	процентів	
власникам	кредитних	кар-
ток	за	залишками	на	їх	СКР

Проценти,	нараховані	за	
місяць	за	залишками	на	
СКР

Щомісячний	розрахунок	
процентів	за	залишками	
на	СДР

Нарахування	процентів	
власникам	кредитних	карток	
за	залишками	на	їх	СДР

Проценти,	нараховані	за	
місяць	за	залишками	на	
СДР
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Закінчення табл. 15.8

1 2 3

Розрахунок	процентних	
витрат	банку	за	
операціями	з	кредитними	
картками	за	місяць

Накопичення	інформації	
для	формування	у	
майбутньому	фінансових	і	
статистичних	звітів

Процентні	витрати	
банку	за	операціями	з	
кредитними	картками	за	
період	з	...	по	...

Алгоритм	розрахунку	показників,	що	характеризують	процентні	
витрати	банку	за	операціями	з	кредитними	картками,	наведений	у	
табл.	15.9

Таблиця 15.9
Алгоритм розрахунку показників процентних витрат банку 

за операціями з кредитними картками

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

Проценти,	
нараховані	
за	місяць	за	
залишками	на	
СКР

%1	=	{[З1	·	(Д2	–	Д1)	+
+	З2	·	(Д3	–	Д2)	+	Зх	·	(Дк	–	
–	Дх)]	·	%Pк}	/	(100	·	365)

З1	—	сума	залишку	на	початок	
(на	1-й	день)	місяця
З2	—	сума	залишку	після	першого	
поповнення	(витрати)
Зх	—	сума	залишку	після	останнього	
поповнення	(витрати)
Д1	—	дата	початку	місяця
Д2	—	дата	першого	поповнення	
(витрати)
Д3	—	дата	другого	поповнення	
(витрати)
Дх	—	дата	останнього	поповнення	
(витрати)
Дк	—	дата	кінця	(останнього	дня)	
місяця
%	Pк	—	річний	процент	по	СКР

Проценти,	
нараховані	
за	місяць	за	
залишками	на	
СДР

%	2	=	[З1	·	(Дк	–	Д1)	·	
	·	%	Pд]	/	(100	·	365)

%	Pд	—	річний	процент	по	СДР

Процентні	
витрати	за	
операціями	з	
картками	за	
зазначений	
період

%3	=	%2	+	%1 %3	—	процентні	витрати	за	
операціями	з	картками	за	
зазначений	період
%2	—	проценти	по	СДР
%1	—	проценти	по	СКР
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КОмПлеКс ЗаДаЧ “ОцІнКа ефеКтивнОстІ 
системи стимулЮваннЯ ЗБуту ПОслуги”
У	табл.	15.10	характеризується	комплекс	задач	оцінки	ефектив-

ності	системи	стимулювання	збуту	послуги.
Таблиця 15.10

Характеристика комплексу задач з оцінки ефективності системи 
стимулювання збуту послуги

Задача Мета розв’язання Аналітичні  показники

Аналіз	
ефективності	
особистого	
продажу	

Дослідження	ефективності	
особистого	продажу	та	
визначення	оплати	працівникам,	
які	займаються	процесом	
особистого	продажу

Коефіцієнт	ефективності	
особистого	продажу,	шкала	
бонусів,	що	нараховані	
залежно	від	значення	
коефіцієнта

Аналіз	
ефективності	
стимулювання	
споживання	
депозитних	послуг

Оцінка	ефективності	засобів	
(інструментів)	стимулювання

Обчислення	чистого	спреду,	
якісна	та	кількісна	зміна	
залучених	коштів	і	клієнтів

Аналіз	
ефективності	
витрачених	коштів	
на	комплексну	
рекламну	
кампанію	банку

Розрахунок	впливу	рекламної	
кампанії	на	рівень	збуту	та	
визначення	її	ефективності

Зростання	обсягів	збуту	
банківських	продуктів,	
загальна	оцінка	
ефективності	рекламної	
кампанії	банку

Алгоритм	 розрахунку	 показників,	що	 характеризують	 оцінки	
ефективності	системи	стимулювання	збуту	послуги	банку,	наведений	
у	табл.	15.11.

Таблиця 15.11
Характеристика комплексу задач “Оцінка ефективності системи 

стимулювання збуту послуги банку”

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

1 2 3

Ефективність	
особистого	продажу

Еоп	=	Куу	/	Кк Еоп	—	ефективність	особистого	
продажу;
Куу	—	кількість	укладених	угод;
Кк	—	кількість	контактів

Визначення	розміру	
плати	з	нарахуванням	
бонуса	за	ефективність	
процесу	особистого	
продажу

РП	=	Еоп	(Куу	/	Кк)	·	Б РП	—	розмір	плати	за	процес	
особистого	продажу;
Б	—	процент	бонуса,	що	
нарахований	за	ефективність	
особистого	продажу
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Закінчення табл. 15.11

1 2 3

Чистий	спред	певного	
депозиту

ЧС	=	%к	/	ЗК	·	100	%	–	
–	%д/ЗК	·	100	%

ЧС	—	чистий	спред	певного	
депозиту;
%к	—	проценти,	які	сплачені	за	
виданим	кредитом	(за	рахунок	
залучених	коштів	за	цим	
депозитом);
%д	—	сплачені	проценти	за	
депозитом;
ЗК	—	залучені	кошти	за	цим	
депозитом

Вплив	рекламної	
кампанії	на	рівень	
збуту	певної	послуги

Еркз	=	Рз	/	Рвк Еркз		—	вплив		реклами	на	рівень	
збуту;
Рз	—	рівень	збуту	послуги,	на	яку	
була	спрямована	реклама;
Рвк	—	рівень	витрат	на	рекламу	
за	конкретною	послугою

Ефективність	
рекламної	кампанії

Ерк	=	Рп	/Рв Ерк	—	ефективність	рекламної	
кампанії;
Рп	—	рівень	прибутку	банку;
Рв	—	рівень	витрат	банку	на	
рекламу

КОмПлеКс ЗаДаЧ “уПравлІннЯ КреДитним 
риЗиКОм БанКу”

У	табл.	15.12	охарактеризовано	комплекс	задач	“Управління	кре-
дитним	ризиком	банку”.

Таблиця 15.12
Характеристика комплексу операцій задач “Управління кредитним 

ризиком банку”

Задача Мета розв’язання Аналітичні показники

1 2 3

Структура	і	динаміка	
кредитів,	класифікованих	
за	строком	надання	
(Окк,	Одк)

Оцінка	загального	ризику	
портфеля	позик	залежно	
від	терміну	та	обсягів	
надання	позик

Зміни	обсягів	і	темпи	
зростання	класифікованих	
груп	кредитів

Структура	і	динаміка	
короткострокових	коштів	
кредитного	портфеля	
відділення	(Оспк,	Опк)

Аналіз	обсягів	і	змін	
короткострокових	позик	
за	терміном	їх	повернення

Питома	вага	та	відхилення	
видів	короткострокових	
позик	у	кредитному	
портфелі	установи
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Закінчення табл. 15.12

1 2 3

Аналіз	стану	
забезпеченості	
короткострокових	кредитів	
відділення	(Зоз,	Зок,	Зцп)

Дослідження	якості	
складу	та	змін	обсягів	у	
динаміці	забезпеченості	
кредитного	портфеля

Обсяги	та	частка	окремого	
виду	забезпечення,	
темпи	зростання,	частка	
незабезпечених	позик	у	
кредитному	портфелі

Склад	і	динаміка	
кредитних	коштів	
відділення	за	критерієм	
ризикованості	(Кст,	Кпк,	Ксс,	
Ксум,	Кбез)

Оцінка	обсягів,	їх	зміни	
та	структури	кредитного	
портфеля	за	ступенем	
розподілу	ризику

Відхилення	обсягів	і	
питома	вага	груп	кредитів,	
класифікованих	за	
критерієм	ризику

Рівень	ризикованості	
кредитування	в	відділенні	
(КП,	Резі)

Дослідження	достатності	
обсягів	формування	
резерву	на	можливі	
втрати	за	позиками,	
аналіз	загального	ризику	
відділення

Коефіцієнт	ризику	та	
темпи	його	зростання

Оцінка	фінансового	
становища	позичальників	
відділення	(ОК,	ПА,	ВК,	
ДП,	СП,	БП,	ПА,	ПЗ,	ГК,	Р,	
НК,	ФП,	ЗЗ,	ВР,	А)

Аналіз	стану	
кредитоспроможності	
клієнтів-позичальників

Коефіцієнти	структури	
капіталу,	ліквідності,	
ефективності	та	
прибутковості	проектів

Оцінка	кредитного	ризику	
позичальника

Дослідження	ступеня	
індивідуального	ризику	
угод	для	банку

Показники	впливу	на	
вирішення	питання	про	
надання	позики

Алгоритм	розрахунку	показників,	що	характеризують	оцінки	фі-
нансового	становища	позичальників	банку,	наведений	у	табл.	15.13.

Таблиця 15.13
Алгоритм розрахунків показників оцінки фінансового становища 

позичальників банку

Показник
Формула 

розрахунку
Скорочена формула

Оптимальне 
значення

1 2 3 4

I. Оцінка структури капіталу

Частка	оборотного	
капіталу	в	
поточних	активах

(оборотний	
капітал	/	поточні	
активи)	× 100

Співвідношення	
власних	коштів	до	
консолідованих	
фондів

власні	кошти	/	
(власні	кошти	+	
довгострокові	
пасиви)	× 100

Квк		≥ 50	%

((1 +2 ) 1A p�00)
100

(2A p120+�A p�00)
Π Π − −

⋅
− −

1
100

1 2

Π
⋅

Π + Π
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Закінчення табл. 15.13

1 2 3 4

Коефіцієнт	
фінансового	
покриття

(сплачені	
проценти	/	
балансовий	
прибуток)	× 100

(р.080	ф.№2/	р.100	
ф.№2)	·	100

Кфп	≥ 50%

II. Оцінка ліквідності

Коефіцієнт	
покриття

(поточні	
активи/	поточні	
зобов’язання)

(2А	–	р.120	+	3А	–	р.300)/
3П

Кп	=1,	25	–	2,	0

Коефіцієнт	
швидкої	
ліквідності

(грошові	кошти	/	
розрахунки	
поточних	
зобов’язань)

(2А	–	р.120	+	3А	–	р.300)/	
3П

Кшл	=	0,3	–	0,5

Коефіцієнт	
абсолютної	
ліквідності

(грошові	
кошти	/поточні	
зобов’язання)	× 100

((р.260	+	270	+	280	+	290	+	
+	310)/3П)	·	100

Кал=	0,5	–	0,75

Співвідношення	
додаткової	
потреби	до	
загальних	
фінансових	потреб

(недостача	(+)	
або	надлишок	(–)	
коштів/	фінансові	
потреби)	× 100

[2А	–	р.120	+	3А	–	р.300	–	
–	3П	–	(1П	+	2П)]/	
(2А	–	р.120	+	3А	–	
–	р.300	–	3П	+	р.600)	·	100

III. Оцінка ефективності

Рівень	запасу (запаси	і	затрати	/	
виручка	від	
реалізації)

2А	/	[р.010+011	(ф.№2)]	×	
×	100

Середній	період	
погашення	
заборгованості

(середні	залишки	
дебіторської	
заборгованості	/	
обсяг	реалізації)	× 
× 365

(р.170	+	180)/[р.010	+
+	р.011(ф.№2)]	·	365

Алгоритм	обчислення	вихідних	показників	з	фінансового	аналізу	
звітності	наведений	у	табл.	15.14.
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Таблиця 15.14
Алгоритм обчислення вихідних показників з фінансового 

аналізу звітності

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення

1 2 �
I. Структура класифікованих за строком кредитів

Темп	зростання	
відповідних	позик

Ткс	=	ОЗn/ОЗn-1	·	100 Ткс	—	темп	зростання	обсягів	
кредитів	за	строком	надання;
ОЗ	—	обсяги	кредитної	
заборгованості,
n	—	фактичний	період;
n	–	1	—	попередній	щодо	
фактичного	період

Відхилення	до	
попереднього	періоду

Вкс	=	ОЗn	–	ОЗn-1 Вкс	—	відхилення	до	попереднього	
періоду

II. Структура короткострокових коштів кредитного портфеля

Питома	вага	
відповідних	позик

Пкі	=	Кі	/	ЗК	·	100	% Пкі 	—	питома	вага	відповідного	
виду	позик;
Кі	—	відповідний	вид	
короткострокових	позик;
ЗК	—	загальний	обсяг	
короткострокової	заборгованості

Відхилення	до	
попереднього	періоду

Вкк=ОЗn	–	ОЗn-1 Вкк	—	відхилення	до	попереднього	
періоду

III. Якість стану забезпеченості короткострокових кредитів

Відхилення	обсягів	
видів	забезпечення	
до	попереднього	
періоду

Взі	=	Зі(n)	–	Зі(n –	1)
Взі(%)	=	Зі(n)	/	

Зі(n–1)	·	100	%	–	100	%

Взі	—	відхилення	відповідного	виду	
забезпечення	до	попереднього	
періоду;
Зі	—	обсяг	відповідного	виду	
забезпечення

Питома	вага	
відповідного	виду	
забезпечення

Пзі=	Зі/ЗЗ	·	100	% Пзі		—	питома	вага	відповідного	
виду	забезпечення;
ЗЗ	—	загальний	обсяг	
забезпечення

Показник	
незабезпеченості	
кредитів

НК	=	Зкn/ЗЗn-1	·	100	%	–	
–	100	%

НК	—	незабезпеченість	позик

IV. Структура класифікованих кредитів за критерієм ризикованості

Відхилення	
відповідного	
виду	позик	до	
попереднього	періоду

Врі	=	Озі(n)	—	Озі(n–1)
Врі(%)	=	Озі(n)/	

Озі(n–1)	·	100	%–100	%

Врі — відхилення	відповідного	
виду	кредиту	за	ступенем	ризику;
Озі	—	обсяг	відповідного	виду	
заборгованості



Закінчення табл. 15.14

1 2 �
Питома	вага	
відповідного	виду	
позик	у	структурі	
кредитного	портфеля

Пкі	=	Кі/ЗК	·	100% Пкі	—	питома	вага	відповідного	
виду	класифікованих	позик;
Кі	—	відповідний	обсяг	виду	
заборгованості;
ЗК	—	загальний	обсяг	кредитів
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