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ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
З ПОЗИЦІЙ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

Досліджено особливості банківської системи як склад-
ної, динамічної економічної системи, що здатна до са-
морозвитку та самоорганізації. Виділено специфіч-
ні ознаки банку та банківської діяльності в умовах 
нестійкого зовнішнього середовища. Розглянуто сут-
ність економічної синергетики як теорії сучасного 
економічного аналізу, що досліджує становлення но-
вих структур у результаті спільної взаємодії елемен-
тів економічної системи і вивчає процеси самооргані-
зації в нерівноважному соціально-економічному сере- 
довищі. Обґрунтовано особливості функціонування бан-
ківської системи з позицій системно-синергетичного 
підходу. Доведено необхідність використання синер-
гетичної методології як універсального пізнавально-
го інструменту для аналізу процесів самоорганізацій-
ної впорядкованості банківських установ в економіч-
них реаліях. Акцентовано увагу на особливостях іден-
тифікації банківської системи як складної, нелінійної 
економічної системи з позицій синергетичної методо-
логії. З’ясовано умови оптимальної поведінки склад-
них економічних систем у ринковому середовищі. Ви-
окремлено головні передумови виникнення самооргані-
заційних процесів і фактори формування нових дина-
мічних структур у функціонуванні банківської систе-
ми. Наголошено на необхідності розробки дієвої концеп-
ції структурно-функціонального управління складни-
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ми економічними системами в нестійкому ринковому 
середовищі. Виокремлено передумови оптимального 
управління, які забезпечать найвищі показники зрос-
тання та максимальну ефективність банківської сис-
теми. Підкреслено, що саме синергетична методоло-
гія дослідження складних економічних систем дозволяє 
знайти оптимальні методи управління з урахуванням 
законів ринкової кон’юнктури. Відзначено головне за-
вдання синергетичного управління, яке полягає в адек-
ватному описі типології ринкових центрів дисипатив-
ного структуроутворення економічної системи. Пода-
но рекомендації щодо запровадження ефективної ма-
кроекономічної політики управління банківською сис-
темою з урахуванням вимог системно-нелінійного син-
тезу.

Ключові слова: банк, економічна система, банківська система, синергети-
ка, синергетична методологія, нерівноважний стан, саморозвиток.

Прискорення науково-технічного прогресу та глобалізація госпо-
дарського життя зумовлюють ускладнення структури економічної сис-
теми держави на основі динамічних і глибинних соціально-економічних 
перетворень, що суттєво посилюють її нестійкість і нерівновагу. Банки 
як елементи банківської системи, виконують роль провідних фінансо-
вих посередників, що забезпечують переміщення фінансових ресурсів 
між окремими регіонами, галузями та суб’єктами економіки з метою 
задоволення їх потреб та запитів. Враховуючи здійснення банками ко-
мерційної діяльності задля отримання прибутку, можна їх охарактери-
зувати як соціально-економічну систему, що складає цілісну множину 
впорядкованих елементів і структур. 

Концептуальне усвідомлення необхідності радикальних перетво-
рень банківської системи сьогодні та розробка сучасного інструмента-
рію дослідження механізмів  соціально-економічних  змін потребують 
застосування принципово новітніх підходів вивчення таких змін на 
основі запровадження синергетичної методології пізнання.  Беру-
чи до уваги непередбачуваність і мінливість умов зовнішнього серед-
овища, доцільно звернути увагу на особливості функціонування бан-
ків з позицій синергетичної методології дослідження. Вищезазначене 
актуалізує проблематику ідентифікації банківської системи як склад-
ної, динамічної економічної системи, що функціонує в нерівноважних 
умовах і перебуває у процесі спонтанної самоорганізації.

Використання  синергетичної  методології  в  дослідженні  функ-
ціонування  економічної  системи містяться  в  працях  таких  зарубіж-
них вчених, як: І. Ансоффа, А. Дамодарана, П. Друкера, В.-Б. Занга, 
Е. Кемпбелла, Т. Колера, Т. Коупленда та ін. Серед вітчизняних дослід-
ників варто виділити праці В. Базилевича, О. Вовчак, А. Гальчинсько-
го, В. Гейця, А. Грищенка, Г. Карчевої, С. Колодія та ін. Віддаючи на-
лежне  значному  внеску  вищезгаданих  науковців  у  дослідження цієї 
проблематики, на нашу думку, більш глибокого вивчення потребує ви-w
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окремлення ознак банківської  системи як складної  економічної  сис-
теми з позицій синергетичної методології. Саме це й зумовило вибір 
теми нашого наукового дослідження, сформувало його мету та окрес-
лило основні завдання.

Метою статті є розкриття особливостей ідентифікації банків-
ської системи як динамічної, нерівноважної, економічної системи на 
основі використання синергетичної методології дослідження.

На сьогодні до найбільших і найактивніших учасників фінансо-
вого ринку варто віднести банківські установи, основною функцією 
яких є фінансове посередництво, а також емісія зобов’язань у формі 
депозитів чи інших інструментів, залучення фінансових ресурсів, що 
включаються до грошових агрегатів.

Специфіка банківської діяльності виявляється в тому, що задля 
максимізації прибутку банкам необхідно так організувати відносини 
із клієнтами, щоб знизити рівень свого ризику та забезпечити високу 
ліквідність. Крім того, банки повинні впевнити вкладників у тому, що 
вони найкращим чином відстоюють їхні інтереси, надають послуги з 
розподілу ризику,  забезпечення ліквідності,  а  також пропонують  ін-
формаційні послуги, чого не можуть здійснювати інші фінансові уста-
нови.

Виходячи з цього, можна виокремити ознаки, які виділяють бан-
ки з-поміж інших суб’єктів господарювання на фінансовому ринку:

— банки є багатофункціональними фінансовими установами, що 
надають клієнтам різноманітні фінансові послуги з метою одержання 
прибутку; здійснюють професійне управління ресурсами суспільства 
в їх грошовому виразі й виконують специфічні функції в економіці;

— банки як інституційні одиниці є фінансовими корпораціями й 
належать до підсектору депозитних корпорацій, що здійснюють посе-
редницьку діяльність, емісію зобов’язань  і залучення фінансових ре-
сурсів на законних підставах та під юрисдикцією державних органів, 
які забезпечують контроль і регулювання банківської діяльності;

—  продуктом  діяльності  банків  вважаються  фінансові  (банків-
ські) послуги, які мають нематеріальний характер; в їх основі лежить 
торгівля  грошима  як  особливим  товаром,  що  сприяє  забезпеченню 
економіки держави необхідними платіжними засобами;

—  дозволеною  організаційною  формою  створення  банківських 
установ в Україні є відкриті (публічні) акціонерні товариства;

— діяльність банків має виробничий характер, хоча і дуже спе-
цифічній у своїй основі, оскільки банківська продукція набуває вигля-
ду наданих кредитів, здійснених розрахунків, наданих гарантій, по-
ручительств тощо; саме це й відрізняє банки від інших суб’єктів гос-
подарювання;

— банки виконують посередницьку функцію в ринковій економі-
ці, що обумовлено використанням ними чужих залучених коштів під-
приємств інших суб’єктів економіки, діяльність яких здійснюється за 
рахунок власних коштів;
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— функціонування банків ґрунтується на принципі комерційно-
го розрахунку та визначається чинним законодавством України; в той 
же час висуваються особливі вимоги та умови щодо порядку їх ство-
рення та реєстрації в законодавчих і нормативно-правових актах дер-
жави; 

—  банківська  діяльність,  крім  державної  реєстрації,  потребує 
отримання ще й  відповідної  ліцензії НБУ, що  дозволяє  здійснювати 
широкий спектр різноманітних операцій і послуг; ліцензування є необ-
хідною умовою розвитку конкуренції на фінансовому ринку й запро-
ваджено з метою підвищення надійності  та стабільності банківської 
системи, забезпечення захисту інтересів кредиторів і вкладників.

Таким чином, банки, як і будь-який суб’єкт господарювання, є не 
лише соціальною системою, а, враховуючи здійснення ними комерцій-
ної діяльності задля отримання прибутку, й соціально-економічну сис-
тему як цілісну множину її впорядкованих елементів і структур. Крім 
того, банки є відкритими, складними економічними утвореннями, в 
яких постійно  відбуваються  процеси  обміну  інформаційними, мате-
ріальними та грошовими потоками із зовнішнім середовищем. Тому й 
параметри зовнішнього середовища мають суттєвий вплив на діяль-
ність банків і пояснюють причини їхнього переходу з невпорядкова-
ного до впорядкованого стану [1]. Зазначимо, що впорядкованим ста-
ном банку вважається такий його стан, за якого забезпечуються зна-
чно  вищі  за  середньосистемні  рівні  прибутковості,  конкурентоспро-
можності та ринкової вартості банківського бізнесу. При цьому невпо-
рядкованим вважається такий стан функціонування банку, що харак-
теризується стандартними показниками його діяльності.

Саме таке бачення банку як складового елемента банківської сис-
теми дає нам право розглядати банківську систему з позицій системно-
синергетичного  підходу.  Синергетичне  світосприйняття  все  частіше 
піддає критиці сьогодні статичні моделі розвитку економічних систем. 
Тому сучасна економічна методологія починає пропонувати дослідни-
кам теоретичні здобутки і надбання «нелінійної науки»: теорії криз, те-
орії еволюційної економіки, економічної синергетики тощо. Задля ви-
явлення особливостей функціонування банківської системи як склад-
ної, нелінійної системи вважаємо за необхідне використати синерге-
тичний підхід, який сьогодні  лежить в основі радикальних перетво-
рень парадигми сучасного економічного знання. 

Банківську систему як складну, відкриту, динамічну систему, що 
здатна до саморозвитку, можна пізнати на основі синергетичної ме-
тодології дослідження, яка дає можливість доповнити загальнонауко-
ву картину розвитку банківської системи уявленнями про особливості 
відтворення відкритих систем, їхнього розвитку із застосуванням тер-
мінології синергетичного мислення. З цією метою виокремимо умови 
оптимальної поведінки та ефективного розвитку складних економіч-
них систем із врахуванням нестійкості та здатності до самоорганіза-
ції в нерівноважних умовах функціонування, які згодом транспонує-
мо й на банківську систему, яка за своєю сутністю є нелінійною і ди-
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намічною системою, а за поведінкою її елементів  (банківських уста-
нов) — нестійкою та нестабільною.

Економічна синергетика як теорія сучасного економічного ана-
лізу досліджує становлення нових структур у результаті спільної, ко-
герентної взаємодії  елементів економічної системи  і вивчає процеси 
їх самоорганізації в нелінійному, нестійкому соціально-економічному 
середовищі, в якому й функціонують банки сьогодні [2]. Синергетич-
ну методологію можна по праву вважати універсальним пізнавальним 
підходом,  що  аналізує  процеси  самоорганізаційної  впорядкованості 
банківських установ в економічних реаліях їх функціонування, а та-
кож виявляє головні причини консолідації та структурування банків 
і окреслює нові напрями їх подальшої діяльності. Тому на основі за-
стосування синергетичного підходу стає можливим визначення дже-
рел ефективного розвитку складних економічних систем саме в про-
цесі активної взаємодії їх фінансового, інноваційного та інституційно-
го потенціалу.

Згідно  із  загальноприйнятою  концепцією,  економічні  системи 
повинні складатися із сукупності однорідних елементів, єдність яких 
уможливлює цілісність самої системи. Так,  за визначенням відомого 
фізіолога П. К. Анохіна, «системою можна назвати тільки такий комп-
лекс … компонентів, в яких їх взаємна дія і взаємовідношення набува-
ють характеру взаємного сприяння компонентів на отримання корис-
ного результату» [3]. На наш погляд, саме в цих словах закладена влас-
тивість синергетичності елементів системи. 

Сучасні  системні  дослідження  засвідчують,  що  визначальною 
умовою оптимальної поведінки  складних  економічних  систем  є  їхня 
самоорганізація та функціональна стійкість у нерівноважних умовах. 
Варто зазначити, що нерівновага є такою ж фундаментальною влас-
тивістю економічної системи, як і рівновага. Саме це й робить можли-
вим детермінацію вільного вибору оптимізаційного синтезу  із широ-
кого спектру можливих напрямків розвитку системи. Зазвичай рівно-
важний стан системи є необхідною умовою стаціонарного її існуван-
ня, тоді як нерівноважний стан — суттєвий момент переходу в новий 
стан, у якому економічна система набуває більш високого рівня орга-
нізації та продуктивності. Лише в той момент, коли економічна сис-
тема втрачає функціональну стійкість, можуть виникати самооргані-
заційні процеси формування нових, більш ефективних структур. Від-
так, набуваючи за нових умов функціонування стабільного стану, еко-
номічна система проходить свої рівноважні стани як проміжні етапи 
на шляху нелінійної самоорганізації та розвитку [4]. Характерною осо-
бливістю таких процесів є те, що економічна система спонтанно пере-
ходить на новий рівень організації й при цьому сама обирає оптималь-
ний шлях і напрямок функціонування. 

Економічні  системи  є  відкритими,  складними  об’єктами,  які 
можна  описати  інтеграційними  динамічними  параметрами,  що  ві-
дображають  процеси  обміну  матеріальними  і фінансовими  ресурса-
ми із зовнішнім середовищем. Використання динамічних показників 
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для  характеристики  стану  економічних  систем  базується  на фунда-
ментальних  системних принципах,  які  притаманні  складноорганізо-
ваним об’єктам будь-якої природи. Тому поведінку економічної сис-
теми в нестійких умовах, залежно від динамічних характеристик, до-
цільно розділити на дві сфери — лінійну та нелінійну. У рівноважно-
му  стані  системи  (лінійній  сфері)  динамічні  потоки,  як  матеріальні, 
так і грошові, перебувають у лінійній залежності від динамічних фак-
торів ринку (попиту, пропозиції та їх зіставлення між собою). У нерів-
новажному стані (нелінійній сфері) грошові потоки формуються в ре-
зультаті  більш  складної  взаємодії  ринкових факторів.  Тому,  якщо  в 
рівноважному  стані  (лінійній  сфері)  економічна  система  залишаєть-
ся  структурно  стійкою  і  перебуває  в  єдино можливому метастабіль-
ному стані, то в нерівноважних умовах (нелінійній сфері) відбуваєть-
ся суттєве посилення ринкових коливань (флуктуацій), які призводять 
до утворення нових господарських структур шляхом формування кон-
кретної послідовності метастабільних станів системи [5]. Відтак заува-
жимо, що саме за умов посиленої нестійкості та нерівноважності еко-
номічна система здатна спонтанно організовувати себе та якісно на-
рощувати свій фінансово-господарський потенціал. Такий непростий 
перехід економічної системи до більш упорядкованого стану на осно-
ві варіативних принципів її самоорганізації призводить до формуван-
ня ринкових дисаптивних структур, які є новими, агрегатними, дина-
мічними композиціями виробничих факторів.

Отже, можна відмітити, що рівноважний стан економічної систе-
ми є необхідною умовою її стаціонарного існування, тоді як нерівно-
важний стан — суттєвий момент переходу системи до нового стану, в 
якому реальним є досягнення вищого рівня організації та продуктив-
ності. Лише тоді, коли економічна система втрачає свою функціональ-
ну стійкість, виникають самоорганізаційні процеси формування но-
вих, більш ефективних структур. З часом, набуваючи в нових умовах 
функціонування стабільного стану, економічна система здатна прохо-
дити свої проміжні рівноважні стани на загальному шляху самоорга-
нізації.

Розглянемо більш детально процес формування нових динаміч-
них структур в економічних системах. На етапі самоорганізації еко-
номічної системи ринкові дисаптивні структури утворюються на кон-
вергентному рівні у вигляді спонтанних якісно-нових переходів у нові 
фазові  стани.  Такий  нелійнійний  процес  дисаптивної  структуриза-
ції  відбувається на тлі широкого  спектру ринкових коливань  (флук-
туацій), які, корелюючи між собою, набувають більш скоординовано-
го та впорядкованого характеру й супроводжуються меншою ентро-
пією на кожному наступному рівні ієрархії економічної системи. Крім 
того, нелінійна структуризація надає процесу самоорганізації еконо-
мічної системи телеономну спрямованість, яка робить можливим де-
термінований оптимальний вибір найбільш досконалих господарських 
структур [5]. Як бачимо, в результаті дисипації ринкових флуктуацій, 
економічна система піддається позитивним змінам, які закріплюють-
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ся при переході до метастабільного стану, а також відбувається фор-
мування когерентних оптимізаційних структур із усіх можливих емер-
джентних рішень. 

Функціонування  банківської  системи  з  урахуванням  поведінки 
її елементів (банків) є нестійким і нестабільним, а за своєю суттю — 
складним і динамічним. Така нелінійність розвитку банківської сис-
теми дає нам право застосувати синергетичний підхід у дослідженні 
особливостей її саморозвитку та самоорганізації. Синергетична мето-
дологія дослідження розвиває в новому ракурсі традиційний систем-
ний  підхід  і  робить  можливим  врахування  таких факторів  інститу-
ційного розвитку, як: нелінійність, нерівноважність, нестійкість, непе-
редбачуваність, випадковість та інші. Відтак банківську систему слід 
розглядати і досліджувати як складну, відкриту, нелінійну економічну 
систему, умовами поступального розвитку якої повинні бути нерівно-
важність і тісна взаємодія із зовнішнім мінливим середовищем. Саме 
за рахунок цих умов і відбуваються процеси самоорганізації банків-
ської системи [6]. Тому основним завданням на сьогодні є вироблен-
ня адекватних, управлінських рішень, які б сприяли виникненню та-
ких самоорганізаційних процесів і забезпечували б прогресивний роз-
виток банківської системи.

Варто зазначити, що на сьогодні в економічній теорії і теорії фі-
нансів розроблені різні концепції структурно-функціонального управ-
ління складними економічними системами, при цьому загальним для 
них є кібернетичний підхід до управлінського процесу, який передба-
чає виокремлення таких структурних компонентів системи, як: вхідні 
параметри, керуючий орган, об’єкт управління, вихідні дані. Зазвичай 
на початковому етапі розвитку система в кожний момент часу має до-
сить обмежену кількість матеріальних і фінансових ресурсів для забез-
печення ефективного свого функціонування. На вихідному етапі роз-
витку системи повинна вже бути отримана певна множина спожив-
чих вартостей послуг, які перебувають у функціональній  залежності 
від наявних вхідних параметрів системи.

Відтак досягнення найбільш оптимального рівня управління стає 
можливим за умови збігу максимуму та мінімуму цільової функції в 
деякій точці, де економічна система перебуває у стійкому стані ста-
тичної рівноваги, в якому досягається максимальна межа її ефектив-
ності та найвищі показники економічного зростання. 

Синергетична методологія аналізу складних нерівноважних сис-
тем засвідчує, що керуючі параметри не здатні регулювати безпосе-
редньо  поведінку  об’єкта  управління,  а формують  лише  внутрішній 
механізм  її  самоорганізації.  Враховуючи  особливості  структуроутво-
рюючих факторів,  параметри  поведінки  нерівноважної  економічної 
системи формуються випадково, в результаті цього система спонтан-
но переходить на новий рівень організації й самостійно обирає опти-
мальний шлях свого подальшого розвитку.

З  огляду  на  вищевикладене,  слід  відзначити,  що  головним  за-
вданням управління  складними економічними системами є пошук  і 
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реалізація такого типу управління, який забезпечить у нестійких умо-
вах зовнішніх і внутрішніх збурень гомеостатичний статус функціону-
вання та розвитку системи.

Цілком  очевидно,  що  синергетична  методологія  дослідження 
функціонування банківської системи дозволяє знайти ефективні шля-
хи управління з урахуванням законів ринкової кон’юнктури. Саме цей 
підхід базується на пізнанні  закономірностей самоорганізації  склад-
них об’єктів за умов хаотичного, спонтанного структурування їх еле-
ментів. Головне завдання синергетичного управління полягає в адек-
ватному описі типології ринкових центрів дисипативного структуро-
утворення економічної системи.

Отже,  на  основі  аналізу  властивостей  банківської  системи  як 
складної, динамічної, нерівноважної економічної системи наголосимо 
про необхідність  запровадження ефективної макроекономічної полі-
тики з урахуванням таких рекомендацій системно-нелінійного синте-
зу:

—  банківську  систему  необхідно  розглядати  не  з  позицій жор-
сткої  інституціональної структури, а в аспекті нелінійної динаміки її 
поведінки;

—  державне  управління  банківською  системою  повинно  здій-
снюватися шляхом координації когерентних змін  її стратегічних па-
раметрів;

—  результативність  інституціонально-структурних  заходів  дер-
жавного регулювання буде обумовлена тією мірою, якою ці заходи від-
повідають типології ринкових нелінійних змін економічної системи;

— оптимальний режим функціонування банківської системи до-
сягається в процесі вибору ендогенної самоорганізації;

— проблема оптимізації банківської системи полягає не в довіль-
ному  і штучному нав’язуванні оптимізуючих критеріїв, а в коректу-
ванні та налаштуванні тих оптимальних параметрів, до яких система 
приходить у результаті своєї нерівноважної самоорганізації;

— кінцевий оптимальний стан банківської системи характеризу-
ється значно кращими її функціональними параметрами;

— оптимальне управління банківською системою повинно здій-
снюватися на основі механізмів структурної ієрархії, які дозволяють 
встановити гомеостатичне функціонування системи у сфері ринкових 
відносин.

Отже,  банківську  систему  слід  вважати  складною,  відкритою, 
динамічною  економічною  системою, що  здатна  до  саморозвитку  на 
основі нелінійної самоорганізації та функціональної стійкості в нерів-
новажних умовах ринкового середовища. Синергетичний підхід у до-
слідженні функціонування банківської системи дає можливість вия-
вити всі ймовірні шляхи  її розвитку, дослідити реальні коливання в 
зонах (точках) біфуркації, в яких вона набуває такого стану, за яко-
го починається процес самооновлення, саморозвитку, самоструктуру-
вання з неодмінним переходом на новий рівень інституційної впоряд-
кованості та розвитку.
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Tkachuk, N. M. Features of Banking System Identification from the 
Position of Synergetic Research Methodology

The features of the banking system as a complex, dynamic economic system 
capable of self-development and self-organization are investigated in the article. 
The specific features of the bank and banking activity in conditions of unstable ex-
ternal environment are highlighted. The essence of economic synergetic as a theory 
of modern economic analysis, which explores the formation of new structures as a 
result of a common, interaction of elements of the economic system and studies the 
processes of self-organization in a nonequilibrium socio-economic environment is 
considered. The peculiarities of functioning of the banking system from the stand-
point of the system-synergetic approach are grounded. The necessity of using sy-
negetic methodology as a universal cognitive tool for the analysis of processes of 
self-organizing ordering of banking institutions in economic realities is proved. The 
attention is paid to the peculiarities of identifying the banking system as a complex, 
nonlinear economic system from the standpoint of synergetic methodology. The con-
ditions of optimal behavior of complex economic systems in the market environment 
are determined. The main preconditions of the emergence of self-organization pro-
cesses and factors of formation of new dynamic structures in the functioning of the 
banking system are singled out. The necessity of developing an effective concept of 
structural and functional management of complex economic systems in an unsta-
ble market environment is emphasized. The preconditions of optimal management, 
which will provide the highest growth rates and maximum efficiency of the banking 
system are provided. The synergetic methodology of research of complex economic 
systems that allows to find optimal methods of management taking into account 
the laws of market conditions is emphasized. The main task of synergetic manage-
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ment, which is to adequately describe the typology of market centers of dissipative 
structure of the economic system is noted. Recommendations on introduction of 
effective macroeconomic policy of management of the banking system with consi-
deration of requirements of system-nonlinear synthesis are given in this article.

Keywords: bank, economic system, banking system, synergetic, synergetic 
methodology, nonequilibrium state, self development.
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