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Степаненко О. п. Моделювання синергетичних ефектів у розвитку банківської системи
У статті досліджуються процеси функціонування та розвитку банківської системи в сучасних умовах. Розглядаються питання корпоративної 
взаємодії в банківському секторі, а також будується модель узгодженої взаємодії між структурними елементами банківської системи (БС) і 
визначаються умови виникнення синергетичних ефектів у банківській системі. Отримані результати доводять доцільність розвитку та під-
тримки функціонування корпоративної інфраструктури БС, дозволяють підвищити вигоди окремих елементів БС, оцінити синергетичні ефекти 
у розвитку БС і, як наслідок, підвищити ефективність функціонування БС у цілому. Оскільки підвищення ефективності функціонування БС пози-
тивно впливає на економіку країни, перспективними напрямами є дослідження процесів взаємодії елементів корпоративної інфраструктури БС 
із зовнішнім середовищем і встановлення можливості застосування принципів корпоративної взаємодії та виникнення синергетичних ефектів 
у таких процесах.
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Степаненко О. П. Моделирование синергетических эффектов  

в развитии банковской системы
В статье исследуются процессы функционирования и развития бан-
ковской системы в современных условиях. Рассматриваются вопро-
сы корпоративного взаимодействия в банковском секторе, а также 
строится модель согласованного взаимодействия между структур-
ными элементами банковской системы (БС) и определяются условия 
возникновения синергетических эффектов в банковской системе. 
Полученные результаты доказывают целесообразность развития и 
поддержки функционирования корпоративной инфраструктуры БС, 
позволяют повысить выгоды отдельных элементов БС, оценить си-
нергетические эффекты в развитии БС и, как следствие, повысить 
эффективность функционирования БС в целом. Поскольку повышение 
эффективности функционирования БС положительно влияет на эко-
номику страны, перспективными направлениями являются исследо-
вания процессов взаимодействия элементов корпоративной инфра-
структуры БС с внешней средой, а также установление возможности 
применения принципов корпоративного взаимодействия и возникно-
вение синергетических эффектов в таких процессах.
Ключевые слова: банковская система, банк, корпоративная инфра-
структура, корпоративное взаимодействие, модель, синергетиче-
ский эффект.
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Stepanenko O. P. Modelling Synergetic Effects in Development  

of the Banking System
The article studies the processes of functioning and development of the bank-
ing system under modern conditions. It considers issues of corporate interac-
tion in the banking sector and also builds a model of co-ordinated interaction 
between the structural elements of the banking system and identifies condi-
tions of appearance of synergetic effects in the banking system. The obtained 
results prove expediency of development and support of functioning of the 
corporate infrastructure of the banking system, allow increase of profit of 
individual elements of the banking system, assess synergetic effects in de-
velopment of the banking system and, as a result, increase of effectiveness 
of functioning of the banking system in general. Since increase of effective-
ness of functioning of the banking system positively influences economies 
of the countries, the prospective directions are studies of the processes of 
interaction of elements of corporate infrastructure of the banking system 
with external environment and also establishment of a possibility of applying 
principles of corporate interaction and appearance of synergetic effects in 
such processes.
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Дослідження сучасних тенденцій функціонування 
та розвитку банківських систем світу демонструє 
нелінійну динаміку та хаотичність процесів, що в 

них відбуваються. Тому для визначення механізмів ефек-
тивного функціонування та розвитку банківських систем 
і проведення модельних експериментів необхідно засто-
совувати принципово нові інноваційні підходи, в основі 
яких лежить еволюційно-синергетична парадигма.

Синергетика – це наука про самоорганізацію в не-
рівноважних відкритих нелінійних дисипативних систе-
мах реального світу, до яких належать і банківські системи. 
При цьому під самоорганізацією розуміється певний фа-
зовий перехід – стрибкоподібна зміна внутрішніх власти-
востей системи при незмінних зовнішніх параметрах.

Незважаючи на певну кількість фундаментальних 
робіт із синергетики [1 – 3], прикладних досліджень, що 
базуються на системно-синергетичному підході [4 – 9],  
а також окремі роботи науковців, які формують синерге-
тичну концепцію розвитку банківських систем [10 – 13], 
на сьогодні ще не розроблено цілісної методології по-
будови та використання синергетичних моделей функ-
ціонування та розвитку банківських систем. 

Банківська система (БС), яка являє собою сукуп-
ність різних видів національних банків і кредитних уста-
нов, що діють в рамках загального грошово-кредитного 
механізму, на відміну від інших систем, що розвивають-
ся еволюційним шляхом, коли до однієї центральної 
одиниці додаються залежні структури, які приймають її 
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правила та принципи, має певні особливості, оскільки 
банки, які входять до складу БС, є достатньо різнома-
нітними за методами управління, напрямами діяльно-
сті, цілями розвитку. Тому одними з основних умов за-
безпечення ефективного розвитку БС є впровадження 
методів корпоративного управління, розбудова єдиної 
корпоративної інфраструктури БС, що буде забезпечу-
вати додаткову ефективність функціонування БС, яка є 
більшою за суму результатів діяльності окремих струк-
турних елементів БС, тобто виникнення синергетичних 
ефектів [14]. Таким чином, виявляється необхідним до-
слідження процесів корпоративної взаємодії структур-
них елементів у банківському секторі та побудови від-
повідних економіко-математичних моделей для визна-
чення умов виникнення синергетичних ефектів у БС.

Отже, питання дослідження процесів функціону-
вання та розвитку банківських систем і їхніх структур-
них елементів, моделювання процесів корпоративної 
взаємодії останніх і визначення умов виникнення си-
нергетичних ефектів є актуальними та потребують сво-
го вирішення.

Проблеми, що розглядаються в статті, мають 
комплексний характер. З одного боку, вони пов’язані 
з розвитком синергетики та дослідженням процесів 
синергетичного розвитку. Цим питанням присвячені 
роботи таких учених, як Г. Хакен [1], І. Пригожин [2],  
О. Князєвої, С. Курдюмов [3], В. Вітлінський [4], А. Мат-
війчук [5] та інших. 

З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сфе-
рах економічної діяльності, у тому числі й у банківській 
сфері, відбуваються під впливом світо-системних про-
цесів, що зумовлюють виникнення синергетичних ефек-
тів. Ці питання знайшли відображення в роботах таких 
учених, як І. Поспелов [6], Г. Малинецький [6], Д. Чер-
навський [7], Т. Клебанова [8] та інших.

Аналіз останніх публікацій щодо визначення ме-
ханізмів ефективного розвитку БС з використанням 
еволюційно-синергетичної методології свідчить, що на 
сьогодні є розробленими лише окремі питання підтрим-
ки процесів функціонування БС, які стосуються управ-
ління ризиками банківської діяльності, інноваційного 
розвитку БС, визначення ефективності функціонування 
БС [10 – 13]. Разом із тим, сучасні реалії потребують до-
слідження синергетичних ефектів у БС і побудови від-
повідних економіко-математичних моделей.

Метою роботи є розроблення моделі корпоратив-
ної взаємодії банків для дослідження умов появи синер-
гетичних ефектів у розвитку БС.

Відповідно до мети в даній роботі послідовно ви-
рішувались такі дослідницькі завдання: дослідження 
особливостей корпоративної взаємодії в банківському 
секторі, розроблення економіко-математичних моделей 
корпоративної взаємодії структурних елементів БС, ви-
значення умов виникнення синергетичних ефектів у БС.

Практика корпоративного управління в банках 
має важливе значення для забезпечення належ-
ної та безперебійної роботи як окремих банків, 

так і банківського сектора в цілому. Фахівці стверджу-
ють, що банкрутство банку може призвести до виник-

нення системних ризиків і матиме серйозні негативні 
наслідки для вкладників, інших зацікавлених сторін та 
економіки в цілому. Водночас грамотно розроблена по-
літика погодженої взаємодії в банківській сфері, ефек-
тивно підтримувані процеси корпоративного управлін-
ня в банках і кредитних організаціях позитивно позна-
чаються на результатах роботи як самих банків, так і 
банківської системи в цілому, і, як наслідок, всієї еконо-
міки держави [15, 16].

Слід зазначити, що відсутність розвиненої корпо-
ративної інфраструктури БС і регламентованих проце-
сів корпоративної взаємодії між елементами БС можуть 
призвести до виникнення некерованих процесів, які 
здатні переростати в кризи, що було продемонстровано 
банківськими системами практично всіх країн у 2007 – 
2010 рр. [17].

Корпоративна інфраструктура БС являє собою су-
купність структурних елементів БС, що здійсню-
ють управління, або центрів управління (для БС 

України ними будуть НБУ, акціонери, ради директорів, 
виконавчі органи банків, внутрішні структурні підрозділи 
банків, асоціації комерційних банків (АУБ, НАБУ) тощо), 
які формують необхідні умови для здійснення корпора-
тивного управління в банках і кредитних організаціях 
(далі – банках) і сприяють впровадженню та реалізації 
принципів і стандартів корпоративного управління, а та-
кож удосконаленню корпоративних взаємовідносин у БС.

В основі корпоративної взаємодії між елементами 
корпоративної інфраструктури БС лежать такі принципи: 
 універсальність (основні засади корпоратив-

ного управління застосовані для всіх елементів 
корпоративної інфраструктури БС); 

 динамізм функціонування БС в цілому, її окре-
мих елементів і взаємодії із зовнішнім середо-
вищем; 

 одноманітність побудови критерію оцінки ефек-
тивності корпоративної інфраструктури та її 
елементів; 

 повнота, збалансованість і стійкість корпора-
тивної інфраструктури БС; 

 можливість вибору між різними варіантами 
корпоративних взаємовідносин; 

 адаптивність змін корпоративної інфраструк-
тури БС до змін зовнішнього середовища. 

Корпоративна інфраструктура БС визначає рівень 
розвитку та якість функціонування БС. Не є виключен-
ням і БС України. За останні роки у вітчизняному бан-
ківському секторі більш активно впроваджуються ме-
тоди корпоративного управління в практику діяльності 
комерційних банків [16]. Однак, незважаючи на певний 
прогрес, рівень розвитку та підтримки корпоративної 
взаємодії між структурними елементами БС України 
є низьким і не відповідає світовим стандартам банків-
ської діяльності [12].

Зазначимо, що розвиток і підтримка функціону-
вання корпоративної інфраструктури БС є необхідним 
перш за все для того, щоб забезпечити реальний ефект 
від такого об’єднання. З цього погляду важливим є до-
слідження синергетичних ефектів, що виникають в кор-
поративних інфраструктурах.
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У загальному випадку для дослідження синерге-
тичних ефектів у корпоративній інфраструктурі БС не-
обхідно забезпечити виконання таких дій: 
 оцінювання потенціалу синергії корпоративної 

взаємодії за різними напрямами банківської ді-
яльності; 

 визначення можливих ефектів синергії корпора-
тивної взаємодії елементів корпоративної інф-
раструктури БС; 

 планування множини впливових синергетич-
них ефектів корпоративної взаємодії елементів 
корпоративної інфраструктури БС; 

 формування дерева цілей щодо досягнення 
синергетичних ефектів корпоративної взаємо-
дії на різних рівнях управління корпоративної 
інфраструктури БС; 

 контроль за досягненням синергетичних ефек-
тів у корпоративній інфраструктурі БС.

Отже, на сьогодні є вкрай необхідним розвивати 
та підтримувати корпоративну інфраструктуру БС, яка 
створює сприятливі умови для виникнення синергетич-
них ефектів.

Оскільки корпоративні структури характери-
зуються наявністю розподіленого контролю, 
тобто суб’єкти управління підпорядковані од-

ночасно декільком органам управління (діяльність бан-
ків регулюється акціонерами, радами директорів, НБУ 
тощо) і здійснюють свою діяльність в умовах конфліктів 
і невизначеності, для моделювання процесів корпора-
тивної взаємодії доцільно здійснювати за допомогою 
теоретико-ігрових методів [18].

Нехай A = {1, 2, ..., a} – множина центрів управління 
БС, кожен з яких здійснює управління підпорядкованими 
йому банками Bi ; i ∈ A; xji ∈ Xji – дія j-го банка, підпорядко-
ваного i-му центру управління БС (Xji – підмножина скін-
ченовимірного евклідового простору); xi = {xji}j ∈Bi

 – век-
тор підпорядкованих i-му центру управління БС банків;  
xi = (xji)j ∈Bi  ,j ∈A – матриця дій всіх банків; Ei(xi) – прибу-
ток, що отримує i-й центр управління БС; rji = {rji}j ∈Bi

– 
вектор витрат; sji = {sji}j ∈Bi

– вектор стимулювання j-го 
банку i-м центром управління БС. 

Тоді цільова функція i-го центру управління БС 
являє собою різницю між доходом і сумарним стимулю-
ванням, що надається підпорядкованими йому банками: 

( ) ( ) ( ), ,
i

i i i i ji ji
j B

F x E x s x i A


  
 
а цільова функ-

ція j-го банка, підпорядкованого i-му центру управління 
БС, визначається як різниця між стимулювання і витра-
тами:

( ) ( ) ( ), , .ji ji ji ji ji ji if x s x r x j B i A  
 
(1)

Отже, маємо a дворівневих організаційних струк-
тур, в яких на верхньому рівні ієрархії знаходиться 
центр управління БС, а на нижньому – суб'єкти управ-
ління (банки), перед кожною з яких постає задача ви-
бору такої системи стимулювання, яка б максимізувала 
цільову функцію (1).

У [19] показано, що задача вибору системи сти-
мулювання має просте рішення – центру управління 

БС достатньо використовувати компенсаторну систему 
стимулювання (банки при цьому отримують нульову ко-
рисність), виграш i-го центру управління БС (значення 
його цільової функції) визначається як 

max ( ) max ( ) ( ), ,
i i i

i i i i i ji jix x j B
Z F x E x s x i A


   

а сумарна ефективність функціонування a елементів БС 
визначається як

 
.i

i A
Z Z


 

Виникає задача визначення умов, за яких елемен-
там БС (центрам управління БС і банкам) буде 
вигідно об’єднати свої зусилля для формування 

корпоративної інфраструктури БС. За умов некоопера-
тивної рівноваги розв’язання цієї задачі є тривіальним: 
кожен елемент БС у межах корпоративної інфраструк-
тури має отримувати не меншу корисність, ніж у попе-
редніх періодах [20]. Оскільки функції витрат банків є 
сепарабельними [19], то необхідно проаналізувати лише 
стратегії центрів управління БС.

Нехай i-й центр управління БС отримує прибуток 
від діяльності банків ei(x) i ∈ A. Розглянемо випадок, 
коли прибуток центрів управління БС залежить не лише 
від діяльності безпосередньо його банків, як було роз-
глянуто вище, але й від діяльності банків, підпорядкова-
них іншим центрам управління БС.

Будемо вважати, що функції задовольняють тим 
самим умовам, що й функції Ei , i ∈ A. Взаємодія струк-
турних елементів БС полягає у тому, що i-ті центри 
управління призначають стимулювання j-м банкам, піс-
ля чого банки здійснюють вибір своїх дій.

Оскільки кожний центр управління БС в загаль-
ному випадку стимулює всі банки, цільова функція i-го 
центру управління БС буде мати такий вигляд: 

( ) ( ) ( ), ,
i

i i jki jk
k A j B

G x e x s x i A
 

   

де sjki – стимулювання, що надається ji-му банку k-м цен-
тром управління БС, а цільова функція j-го банка, підпо-
рядкованого i-му центру управління БС, набуде виглядy: 

( ) ( ) ( ), О , .ji ji jki jk ji ji i
k A

g x s x r x j B i A


 

У [19] доведено, що для аналізу ефективних за 
Парето рівноваг Неша ігри центрів управління БС до-
статньо обмежитися розглядом функцій стимулювання 
такого виду:

, ,
( , ) 0, , .

0, ,
jik ji ji

jki ji ji jik i
ji ji

x y
s x y j B i A

x y
 

 
  



  
(2)

Умова компенсації витрат банків має вигляд: 
( ) , , .ji ji jik i

k A
r y j B i A 


 

 

(3)

Якщо ці умови виконуються, кожен банк отримує 
в межах корпоративної інфраструктури корисність, яка 
не менша за корисність у попередньо розглянутій струк-
турі БС, тобто для банків формування корпоративної 
інфраструктури БС буде вигідним. Тому доцільним є 
дослідження вигідності формування корпоративної 
інфраструктури БС для центрів управління.
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Нехай існує така система платежів від центрів уп-
равління банкам, що виграш кожного із центрів управ-
ління не менший, ніж за умови незалежної діяльності 
кожного з них:

( ) , .
i

i jki i
k A j B

e y Z i A
 

   

 

(4)

Використовуючи результати, здобуті в [20], отри-
маємо, що умовою того, що система стимулювання є 
ефективною за Парето рівновагою Неша, яка реалізує 
вектор дій банків, і є непустою множиною компромісу: 

( ) { 0, , , (3) (4)}.jik iy j B i k A     

Ефективність функціонування корпоративної інф-
раструктури БС визначимо як максимальне значення 
суми цільових функцій її елементів:

* max ( ( ) ( )), .
i

i ji jix j B j B
Z e x r x i A

 
  

Нехай
* arg max ( ( ) ( )), .

i
i ji jix j B j B

y e x r x i A
 

  
 

Тоді для того, щоб область компромісу була не-
пустою, необхідно і достатньо, щоб виконувалась умо-
ва: Z * ≥ Z.

Для доведення необхідності цього твердження 
припустимо, що існує вектор y, для якого ( )y Ø. Тоді 
просумуємо (2) по j ∈Bi і підставимо в отриманий ре-
зультат (2). Отримаємо x нерівність

( ( ) ( )) .
i

i ji ji
i A j B

e y r y Z
 

  

Оскільки права частина нерівності не залежить від y, то 
нерівність є справедливою й для y*, за якого досягається 
максимум лівої частини даної нерівності.

Метод доведення достатності наведений в [20], де 

доказано, що якщо 
*( )y Ø, то область компромісу є 

пустою.
Нехай виконується умова Z * ≥ Z та y ( )y Ø. 

Тоді 
*( )y Ø. Це означає, що ,jik  що задовольня-

ють (4), одночасно повинні виконуватись: 
*( )

i i
ji ji jki

k A j B i B k A j B
r y

    
     

та
 

*( ( ) ),
i

jki i j
i B k A j B i A

e y Z
   

     
 

тобто
 

* *( ) ( ) ,
i

i ji ji i
i A k A j B i A

e y r y Z
   

    
 

що супере-

чить умові Z * ≥ Z. 
Отже твердження про умови формування області 

компромісу щодо визначення доцільності функціону-
вання та розвитку корпоративної інфраструктури БС 
доведено.

Змістовно це твердження може інтерпретуватись 
як наявність синергетичного ефекту в корпоративній 
структурі БС, тобто БС досягає більшої ефективності в 
умовах корпоративної організації її структури, ніж сума 
ефективностей її елементів.

Більше того, із доведеного вище твердження ви-
пливає, що умова Z * ≥ Z є умовою вигідності функціо-
нування та розвитку корпоративної інфраструктури БС 
як з погляду центрів управління, так і з погляду банків, 
тому вона є обґрунтуванням доцільності створення та 
критерієм стійкості корпоративної інфраструктури БС.

ВИСНОВКИ
З метою забезпечення ефективного розвитку банків-

ської системи доцільним є впровадження методів корпо-
ративного управління в практику діяльності банківських 
установ і створення єдиної корпоративної інфраструкту-
ри БС для підвищення ефективності функціонування як 
окремих банків, так і банківської систем в цілому.

При цьому особливого значення набуває створен-
ня умов для забезпечення позитивних синергетичних 
ефектів корпоративної взаємодії між елементами БС. 
Для цього потрібно розвивати та підтримувати корпо-
ративну інфраструктуру БС, яка створює сприятливі 
умови для виникнення синергетичних ефектів.

Для дослідження процесів корпоративної взаємо-
дії між елементами корпоративної інфраструктури БС 
і проведення модельних експериментів доцільно вико-
ристовувати теоретико-ігрові моделі, оскільки корпора-
тивна інфраструктура БС характеризуються наявністю 
розподіленого контролю, а банки здійснюють свою ді-
яльність в умовах конфліктів і невизначеності.

У межах побудованих теоретико-ігрових моделей 
ефективність функціонування корпоративної інфраструк-
тури БС визначається як максимальне значення суми ці-
льових функцій її елементів, а умовами виникнення синер-
гетичних ефектів є наявність непустої множини компро-
місів корпоративної взаємодії її елементів і забезпечення 
умови, що максимальне значення суми цільових функцій 
елементів корпоративної інфраструктури БС є більшим за 
сумарну ефективність функціонування елементів БС.

Отримані результати доводять доцільність розвит-
ку та підтримки функціонування корпоративної інфра-
структури БС, дозволяють підвищити вигоди окремих 
елементів БС і оцінити синергетичні ефекти у розвитку 
БС і, як наслідок, підвищити ефективність функціону-
вання БС у цілому. 

Оскільки підвищення ефективності функціону-
вання БС позитивно впливає на економіку країни, пер-
спективними напрямами подальших досліджень є до-
слідження процесів взаємодії елементів корпоративної 
інфраструктури БС із зовнішнім середовищем і вста-
новлення можливості застосування принципів корпо-
ративної взаємодії та виникнення синергетичних ефек-
тів у таких процесах.    
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