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Мета роботи:

Об’єкт дослідження:

Предмет дослідження:

Обґрунтування і розробка консолідованого інформаційного 

ресурсу для аналізу роботи індивідуального бізнесу мережі 

відділень ПриватБанку, який стане зручним інструментом 

для працівників у процесі продажу банківських продуктів, 

а для керівників – під час прийняття управлінських рішень

Консолідований інформаційний ресурс аналізу роботи 

індивідуального бізнесу мережі відділень ПриватБанку

Сукупність теоретичних та практичних засад створення

консолідованого ресурсу аналізу роботи індивідуального

бізнесу мережі відділень ПриватБанку
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Робота з фізичними особами залишається дуже перспективним, але досить складним з точки зору 

аналізу ризиків та продажі банківських послуг.

Тому необхідно мати доступ до актуальних даних клієнта про його власність, пов’язаних осіб та  

послуги банку, якими він вже користується.

Активні – 

розміщення 

мобілізованих 

грошових засобів

Операції комерційних банків

Пасивні – 

мобілізація 

грошових засобів

Комісійно-посередницькі 

- комісійні операції та 

операції за дорученням 

клієнтів

Продажі банківських послуг фізичним особам
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Консолідація даних в комерційному банку

Централізоване сховище даних

Облікові 

системи
СУБД

Локальні 

документи

Електронні 

архіви

Зовнішні 

джерела

Джерела даних

Операціоніст Касир Керівник 

відділення

Кредитний 

працівник

Внутрішній

аудит

Маркетинговий

відділ
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Переваги MySQL:

• Безкоштовність

• Висока надійність

• Швидкодія

• Підтримка транзакцій

• Контроль цілісності даних
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Вибір мови програмування та сховища даних

Переваги PHP:

• Безкоштовність

• Простота

• Підтримка різними ОС

• Популярність

• Має велику кількість 

програмних каркасів, в тому 

числі продуктивний та 

надійний Yii2 Framework



6/17

ER-модель предметної області
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Діаграма бази даних консолідованого ресурсу
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Головне вікно інтерфейсу адміністратора
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Головне вікно інтерфейсу працівника
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Вікно з переліком послуг, якими клієнт не користується
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Вікно з описом послуги, яку необхідно запропонувати клієнту



12/17

Головне вікно інтерфейсу керівника відділення
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Звіт про кількість продуктів, що запропоновані працівниками відділення
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Звіт про кількість продуктів, проданих у відділенні за період
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Звіт - повна інформація про клієнта
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Звіт про клієнтів з прострочками



Дякую за увагу!

Питання?


