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МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Січко Т.В., к.т.н., доцент  

 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Постанова проблеми. Світова фінансова криза 2008-2009 років привернула увагу до 

питання системного ризику, його оцінки та шляхів обмеження. Системним є «ризик збоїв у 

наданні фінансових послуг, спричинений ушкодженням всієї, або частини фінансової 

системи, який може призвести до значних негативних наслідків для реальної економіки». В 

свою чергу, збої в роботі фінансової системи призводять до обмеження кредиту, збільшують 

витрати підприємств на послуги фінансового посередництва, що обмежує діяльність реальної 

економіки і призводить до сповільнення економічного зростання, спаду виробництва та 

нульового зростання ВВП. 

В економічній літературі з періоду фінансових криз початку ХХ століття приділяється 

значна увага дослідженню ризиків банківського сектору. Наприклад, Фішер (1911), Брайант 

(1980) Даймонд та Дибвіг (1983). На цьому етапі дослідження не враховували зв‘язки між 

банками і, відповідно, можливість розподілу ліквідності між банками. Фреіхас та Паріджі 

(2000) започатковують дослідження взаємопов‘язаності фінансових установ через фінансові 

контракти, зокрема в рамках платіжної  системи, міжбанківського ринку кредитування та 

ринку деривативів. Перше узагальнення мережевої моделі фінансової системи надано в Аллен 

та Гейл [6]. З того часу мережевий підхід для дослідження кризи ліквідності був застосований 

іноземними вченими (Е. Бастос, Н. Конт, Ф. Фрейксас, Х. Шін, Г. Халдейн та інші). Питання 

ліквідності досліджують такі вітчизняні вчені, як Міщенко В., Шумило І., Хіміч Н. та інші 

[2,3,5]. 

Метою даної роботи є узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її 

вразливості до системного ризику ліквідності, висвітлення сучасних тенденцій в наукових 

дослідженнях топології банківських мереж. 

 Виділяють два підходи до аналізу системного ризику банківського сектору: 

1. аналіз структури фінансової системи, визначення структурних особливостей, які 

сигналізують про вразливість до того чи іншого виду ризиків. Зростаюча взаємозалежність і 

взаємопов‘язаність учасників фінансової системи сприяє швидкому поширенню ризику 

створюючи «ефект доміно»; 

2. аналіз накопичення певного виду ризику в банківському секторі протягом певного часу в 

основному зосереджується на дослідженні ефекту про-циклічності банківської системи [2]. 

Мережевий підхід до аналізу банківської системи дозволяє найбільш наочно дослідити 

системну кризу ліквідності. Перше узагальнення мережевої моделі фінансової системи надано 

Алленом та Гейлом [6]. Структура фінансової системи представлена у вигляді мережі, де 

банки пов‘язані між собою через ринок міжбанківського кредитування. Специфікою 

міжбанківського ринку є те, що він ефективно перерозподіляє наявні кошти, але не може 

збільшувати наявну ліквідність банківської системи загалом. Аллен та Гейл виділяють два 

типи ринку міжбанківських депозитів – «повний ринок» - повнозв‘язна мережа коли кожен 

банк взаємодіє з усіма іншими банками мережі, а також «неповний ринок», коли банк має 

зв‗язки тільки з сусідніми банками (рис.1). 

Неповний міжбанківський ринок передбачає, що банки поєднані лише з невеликою 

кількістю банків іншого регіону, або іншого сегменту ринку, який не зазнав прямого впливу 

кризи, пов‘язані регіони зазнають більшого стресу. В повному варіанті, банки мають зв‘язки з 

великою кількістю банків іншого регіону, на який не вплинула криза. За умови повного 
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міжбанківського ринку, вплив кризи на один регіон може бути змінений і тому вплив на інші 

регіони буде меншим [1]. 

  

Неповний ринок Повний ринок 

 

 

Рис. 1. Повний та неповний ринок міжбанківського кредитування 

Насправді, банки мають обмежену інформацію про взаємні зобов‘язання банків і 

поінформованість зменшується чим більш віддалений в мережі інший учасник фінансової 

системи. Таким чином, банки не можуть бути впевнені, що криза, яка виникла в певній 

частині фінансової системи не вплине на них. Фреіхас та Паріджі (2000) вводять поняття 

«фінансового центру» в дослідження структури міжбанківських відносин. Фінансові центри 

рівномірно пов‘язані з іншими банками, але банки периферії мають зв‘язки лише з 

фінансовим центром. В реальності може існувати декілька фінансових центрів [9]. Динаміка 

поширення проблеми ліквідності залежить від структури мережі і величини стресу для банку, 

в якому виникла проблема. Вищий рівень концентрації робить систему більш вразливою для 

системних ризиків ліквідності. 

В реальному житті кількість учасників фінансової системи і кількість взаємозв‘язків є 

значною, що обумовило використання мультидисциплінарного методу дослідження 

комплексних мереж для аналізу банківського сектору. Цей метод використовується в фізиці, 

біології, епідеміології, кібернетиці, та інших науках для дослідження стійкості складних 

систем, так званих «точок впливу», коли навіть невелика зміна значення окремого параметру 

призводить до значних змін в усій системі. 

Візуалізація банківської мережі Великобританії характеризується наявністю невеликої 

кількості фінансових центрів ( рис 2). Невеликі банки майже не мають зв'язків між собою і в 

основному взаємодіють через центри міжбанківського кредитування. Платіжна мережа 

Угорщини вказує, що половина платіжних установ Угорщини (в основному банки з великими 

активами) мають багато зв'язків, в той же час інша половина – підтримує зв‘язки в рамках 

платіжної системи лише з великими банками [8]. Дані мережі є достатньо централізованими, 

декілька фінансових центрів домінують в системі. Ці центри мають потужні зв'язки між 

собою, а також з іншими банками. Таким чином, наявна система декількох центрів 

ліквідності. 

  

 

 

Великобританія Угорщина (платіжна система) 
Рис. 2. Мережа взаємних зобов‘язань банків Великобританії. 
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Наразі можливість дослідження топології банківської мережі Україні обмежена, але можна 

зробити ряд попередніх висновків на основі даних банківської звітності НБУ. Ринок 

міжбанківського кредитування представлено на рис. 3 (а,б) на дві звітні дати за статтею 

балансів банків «Гроші в інших банках», що дає гарну оцінку обсягу кредитування інших 

банків. 

  

 
01.01.2014 

 
01.04.2014 

Рис. 3. Активи: гроші в інших банках 

Дослідження взаємозв‘язків банківської системи може стати важливим інструментом 

банківського нагляду. Адже, на відміну від дослідження кореляції, або виконання нормативів 

банківської системи, цей інструмент дозволяє більш точно моделювати вплив можливих 

ризиків для системи на основі наявних даних про накопичений ризик на противагу аналізу 

попередніх кризових явищ. 

Висновки. Таким чином, мережевий підхід може стати вагомим доповненням до 

визначення стійкості банківської системи з метою визначення достатнього рівня капіталізації 

банків. 
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