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Висвітленопитання, пов’язанізприродоюформуваннязалишківнапоточних
рахункахклієнтів.Дослідженомеханізмтрансформаціїкоштівнавимогувстабільні
такерованіресурси. Задопомогоюматематичногоапаратутеоріїймовірності
здійсненокількіснуоцінкутрансформаціїкоштівнавимогувпоточніпасивибанкуз
виділеннямїхньоїумовно-постійноїчастини.

The questions connected with to the rests formation on nature on the current accounts
of clients are considered. The demand deposits transformation mechanism in stable and
controlled resources is described. With the help of the mathematical device of probability
theory the quantitative estimation of the demand deposits transformation in the bank’s
current passives with the allocation of their conditional constant component is made.

ПРИРОДАТРАНСФОРМАЦІЇ
АКУМУЛЬОВАНИХБАНКОМ

КОШТІВНАВИМОГУ
УДОВГОСТРОКОВІРЕСУРСИ

ТАЇХКІЛЬКІСНАОЦІНКА

АнатолійВОЖЖОВ

НаталяАБРАЛАВА

Коштинавимогу1 відносятьсядо
нестабільнихкоштів, терміниперебування
якихурозпорядженнібанкуневизначені,
алезіншогобоку, вониє“найдешевшими”
коштамидлябанку, оскількиклієнтам
звичайнонараховується2% річних.
Дослідженняпитаньтрансформаціїдепо-
зитівнавимогуйоцінкаможливості
використанняїхнезнижуваноїчастинив
якостіресурсудлярозміщеннявстрокові
активиєактуальним,нащовказуєзначна

кількістьнауковихпрацьяквітчизняних,
такізарубіжнихвчених. Проте, цетакож
вказуєйнате, щоцяактуальнадля
банківськоїнаукитапрактикипроблемаще
незнайшласвоговирішення, нестворена
єдина, загальновизнанатеоретичнабаза
длямоделюваннятакількісноїоцінки
незнижуваноївеличинипоточнихпасивів.
Прицьомуневизначеноюзалишається
тривалістьрозміщенняданихресурсівв
активизприпустимимрівнемризику.

Можливістьвикористаннянестабільних
поточнихпасивівуякостіресурсудляроз-
міщеннявстроковіактивирозглядається
багатьмафахівцями.Середних,О. Б.Гера-
симова, П. В. Конюховський, К. Р. Тагир-
беков,Р.І. Шиллер,О.І. Лаврушин,А.М. Та-

1 термінвикористовуєтьсязгіднозІнструкцією
прозастосуванняПланурахунківбухгал-
терськогооблікубанківУкраїни, іззмінамиі
доповненнями, внесенимипостановоюПравлін-
няНаціональногобанкуУкраїнивід17листопада
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васієв, Г. С. Панова, Г. Карчева, В. І. Колес-
никовтаінші.

Наприклад, Р.І. Шиллервідзначає,що
завждиіснуєпевначасткакоштів, яка
зберігаєтьсяпротягомрокунапоточних
рахункахклієнтівіякаможебутипере-
веденанадепозитнірахунки[1, 52].В. І. Ко-
лесниковуказуєнате, що, якправило,
клієнтиневилучаютьодночасноусісвої
кошти, незадіянавякостікасових
резервівсумаготівкизбільшуєліквідність
банкутаможебутиспрямовананимна
наданнякредитівіншимклієнтамабо
банкам [2, 163]. О. Б. Герасимовавід-
значає, щонеобхіднарозробкаспе-
ціальноїметодикивизначеннятакоїїх
величини, якаможебутивкладенав
кредитийіншівидиактивів[3, 24].

Багатофахівців, зокрема, Г. С.Панова,
О.І. Лаврушин, К.Р. Тагирбеков, О. Д. За-
руба, Ю. С. Маслєнченковтаіншіпро-
понуютьдлявизначенняможливості
використаннядепозитівнавимогузасто-
совуватиметодикількісногоаналізу
депозитноїбази. Протезапропоновані
методинетількирізняться, аленавіть
певноюміроюсуперечатьодинодному.

Незважаючинаактуальністьданої
проблеми, дотеперневивченаприрода
трансформаціїкоштівнавимогувпоточні
пасивиінестворенаєдинатеоретична
базадлямоделюваннятакількісноїоцінки
незнижуваногозалишкупоточнихпасивів.
Крімцього, унауковихджерелахнаво-
дитьсябагатомоделейтрансформації, але
внормативнихбанківськихдокументах
практичнонемаєприкладівїхнього
застосування.

Метоюстаттієрозробкатеоретичних
аспектівтрансформаціїкоштівнавимогу
вбанківськіресурситакількіснаоцінка
трансформаціїкоштівнавимогувпоточні
пасивибанкузвиділеннямїхньоїумовно-
постійноїчастини(ППconst).

Різновидомресурсів, яківикорис-
товуютьсябанкамидляздійснення
активнихоперацій, єкоштинавимогуяк

юридичних, такіфізичнихосіб. Особ-
ливістюцихрахунківєте, щокоштизних
можутьбутицілкомабочасткововилучені
вкладникомбезпопередньогоповідом-
леннябанку. Прицьомубанкневзмозі
контролюватитаплануватинадходження
ісписаннякоштівізних, щоєчинником,
якийобмежуєможливостірозміщення
данихкоштівунайбільшдохідністрокові
активи. Проте, “незважаючинависоку
рухливістькоштівнарахункахдозапи-
тання, єможливістьвизначитиїхміні-
мальнийзалишок, якийнезнижуєтьсяі
використовуватийоговякостікредитного
ресурсу” [4].

Аналізпублікаційзпроблемкількісної
оцінкипроцесутрансформаціїпоказав
наявністьрізноманітнихпідходівдооцінки
незнижуваноїчастинипоточнихпасивів.
Результатианалізунаведенівтабличній
формі(див. табл. 1) ідаютьзагальне
уявленняпропідходидовизначення
показниківтрансформаціїкоштівудов-
гостроковіресурси. Підтрансформацією
вцьомувипадкунеобхіднорозуміти
сукупністьприйомівтаспособівтакого
комбінуваннякороткостроковихдепозитів
іпозик, приякомуістотначастинаїхнього
сукупногообсягуутворюєпостійний,
стабільнийабонезнижуванийзалишок
[5, 22].Дляоцінкистабільностідепозитів
використовуютьтакіпоказники, як,
наприклад, рівеньосіданнякоштів, що
надійшлинавклади, термінзберігання
коштів,незнижуванийзалишок,якийможе
бутивикористанийякстабільнийресурсй
інші. Уграфі4 таблиці1 приведені
результатиоцінкидостовірностізапро-
понованихформулдляурахування
стабілізаціїпоточнихпасивів.

Залишокнарахункуконкретного
клієнтавизначаєтьсяякрізницяоборотів
закредитом (надходженнякоштів) і
дебетом (списання) поточногорахунку.
Принаявностірухунарахункувідбу-
ваєтьсязміназалишку(зниженняабо
зростання)залежновідтого,якийоборот
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Таблиця1
Систематизаціяпоказниківкількісноїоцінкипроцесутрансформаціїкороткострокових

коштівудовгостроковіресурси

№
п/п Першоджерело Показники Оцінкаодержуванихрезультатів

1 2 3 4
1. К. Р.Тагирбеков[6, 110],

О.Д.Заруба[7, 33],
Г.С. Панова[8, 57],
О.І. Лаврушин[9, 128],
В. І.Колесников[2, 167],
Р. І.Шиллер[1, 52]

НО = (ОСР/ П) * 100 %,
деНО– незнижуваний
залишокдепозитівдо
запитання;
ОСР– середнійзалишок
коштівпротягомперіоду;
П– надходженняна
вкладипротягомперіоду
(кредитовийоборот).

Формуланевраховує
особливостейформування
незнижуваногозалишку.Так,в
однихбанкахприоднаковій
умовно-постійнійчастині
поточнихпасивів(ППconst)
спостерігаютьсярізнідіапазони
відхиленьзалишків(ППvar). У
іншихбанках, навпаки, при
різнійумовно-постійнійчастині
спостерігаютьсяоднакові
діапазонивідхилень.
Використанняуформулі
середньогозалишку
обґрунтоване,алевикористання
значенькредитовогообороту,з
урахуваннямзазначених
особливостей,нелогічнеіне
дозволяєвизначитивеличину
незнижуваногозалишку.

2. О.Б.Герасимова[10, 50] “Найбільшблизькоюдля
визначення
незнижуваногозалишку
коштівдозапитанняє
величинамінімального
їхньогозалишку.
Мінімальнийзалишокза
періодвизначається
окремодлякожноїіз
виділенихгрупклієнтіву
масивіщоденних
залишків, длясезонних
клієнтів– заостанній
квартал,дляінших– за
півріччя. Сумацих
мінімальнихзначеньбуде
умовниммінімальним
розміромзалишкуна
рахункахдозапитання
банкузаперіод,який
аналізується”.

Авторвірновикладаєприроду
формуваннямінімального
залишку, аленедаєкількісну
оцінкуйоговизначення.

3. В. С.Сухарський[11, 109] Оборотністьвнесків=
(оборотзнадходження
вкладів/
середньомісячний
залишоквкладів) *100% .

Формула,зоглядунаелементи,
яківходятьдоїїскладує
оберненоюдоформули
визначеннявеличини
незнижуваногозалишку,
наведеноївпункті1, іне
відображаєйогоформування.
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№
п/п Першоджерело Показники Оцінкаодержуванихрезультатів

1 2 3 4
4. Г.С. Панова[8, 61],

О.І. Лаврушин[9,
387],
К. Р.Тагирбеков[6,
110],
Ю .С. Маслєнченков
[12, 180],
В. С. Сухарський[11,
109]

УО=(ОК–ОН)/П* 100 %,
деУО– рівеньосідання
коштівнавкладах, %;
ОК– залишоквкладівна
кінецьперіоду;
ОН– залишоквкладівна
початокперіоду;
П– надходженнянавклади.

Формулавідображаєвідношення
приростузалишківнавкладахдо
кредитовогообороту, алене
визначаєвеличинунезнижуваного
залишку. Розрахунокзаданою
формулоюнаконкретному
прикладі(див.рис. 1в) показав,що
рівеньосіданнякоштівскладає
0,13%, щоневідповідаєдійсності.

5. К. Р.Тагирбеков[6,
110],
Г.С. Панова[8, 60],
О.І. Лаврушин[9,
387]

С= ОСР*Д/ В,
деС– середнійтермін
зберіганнякоштівна
депозитахдозапитання;
ОСР– середнійзалишок
коштівпротягомперіоду;
Д– кількістьднівуперіоді,
щоаналізується;
В– вилученнякоштів
протягомперіоду
(дебетовийоборот).

Формулапередбачаєвизначення
термінузберіганнякоштівна
рахункахнавимогу.Знеїне
зрозуміло, чибудутькоштилише
зберігатися, чипередбачаєтьсяі
їхнєрозміщення. Алетермін, на
якийвониможутьбутирозміщенів
активи,невизначений.

6. Ю .С. Маслєнченков
[12, 180]

СД= ОСР ,

В*Д
деСД– термінзберігання
коштів;
ОСР– середнійзалишок
коштів;
В– оборотипо
відкликаннюзалучених
коштівклієнтом.

Недолікцієїформулитакийсамий,
яківпункті5.

7. В. С. Сухарський[11,
109] СТЗГРН.=

внесків

ьоборотніст
360

,

деСТЗГРН. –
середньорічнийтермін
зберіганняоднієїгривні
(днів).

Формуладлярозрахунку
оборотностівнесківпоказанав
пункті3. Знеїочевидно,що
одиницеювиміруоборотностіє
відсоток. Отже,розмірність

аналізованогопоказника– [
%
дні

],

щоневідображаєйогоекономічної
сутності.

8. П. В.Конюховський
[13, 30],
Г.С. Панова[8, 62],
О. І. Лаврушин [9,
390]

%100*
S

SR
К


 ,

деК– коефіцієнт
трансформації
короткостроковихресурсів
удовгострокові,який
використовується
французькимибанками;
R – короткострокові
ресурси;
S – короткострокові
позичкитавкладення
капіталу.

Формулавідображаєчастку
короткостроковихактивів,які
фінансуютьсязарахунок
короткостроковихресурсів, алене
визначаєвеличинуумовно-
постійноїчастинипоточних
пасивівіїхньоїтрансформації.



116 Світфінансів. Випуск1 (6), січень2006 р.

Банківськадіяльністьібанківськіпослуги

№
п/п Першоджерело Показники

Оцінкаодержуваних
результатів

1 2 3 4
9. П. В.Конюховський

[13, 31],
Ю .С. Маслєнченков
[12, 180]

ОБ

ОБ
Т К

Д
К 1 ,

деКТ– коефіцієнттрансформації
короткостроковихресурсіву
довгострокові, запропонований
длярозрахункуросійськими
банками;
ДОБ– дебетовийоборотзнадання
короткостроковихпозичокі
іншихкороткострокових
вкладень(терміномдоодного
року);
КОБ– кредитовийоборотз
надходженнякоштівнадепозитні
рахунки(терміномдо1року).

Використанняуформулі
значеньдебетовогоі
кредитовогооборотівдає
загальнеуявленняпро
процес,показуєзміну
незнижуваногозалишку, але
невизначаєйогорозмірита
періодучасу,наякийресурси
можутьбутирозміщенів
активи.

10. Ю. С. Маслєнченков
[12, 180]

М= (ЗН/КО– ЗК)*КТ+ ЗНД+
КОД–ЗКД,
деМ – загальнасумаресурсів
потенційнихдовгострокових
вкладеньбанку;
ЗН,ЗК– коштинарахункахдо
запитанняклієнтівнапочатокі
кінецьпорівнюванихперіодів
діяльності;
КО– кредитовийоборотз
надходженнякоштівнарахунки
дозапитанняклієнта;
ЗНД, ЗКД– коштинарахунках
банку, призначенідля
кредитуваннятавкладень
терміномпонад1 ріквідповідно
напочатокікінецьпорівнюваних
періодівдіяльності;
КОД– кредитовийоборотз
надходженнянарахункиклієнта
коштів, якімаютьстроковий
характер.

Уданійформуліпри
визначенніпотенційних
вкладеньбанкув
довгостроковіресурсимова
йдепрокоштидозапитання
такошти,якімають
строковийхарактер, щоне
відображаєтехнології
трансформаціїкоштівза
вимогоювпоточніпасиви, в
основіякоїлежить
можливістьвикористанняв
якостідовгострокових
вкладеньчастинипоточних
пасивівбанку.

11. Ю. С. Маслєнченков
[12, 180],
Г.С. Панова[8, 61],
О. І.Лаврушин[9,
387]

ДОС=ППЛ*ОСР * 100,
ПФ

деДОС– часткакоштіввід
виторгуклієнта, якаможебути
розміщенавбанкуякзалучені
кошти, щомаютьстроковий
характер;
ОСР – середнійзалишоккоштів
нарахункуклієнтазавідповідний
періодпопередньогоперіоду;
ПФ,ППЛ– відповіднофактичніта
плановінадходженняна
розрахунковийабопоточний
рахунок.

Формуладаєуявленняпро
динамікусереднього
залишку,аленевизначає
величинунезнижуваного
рівнякоштівнавимогу. У
формулівикористовуються
показникидляокремого
клієнта, утойчасякпроцес
трансформаціїпередбачає
вивченняпоточнихпасивівяк
сукупностізалишківдля
групиклієнтів.
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переважає– дебетовийчикредитовий.
Залишоккоштівнарахункуконкретного
клієнтавизначаєтьсязаформулою[5, 24]:

Оt = Ot0 + Otcr – Otd, (1)

деOt, Ot0 –залишокнакінецьйпочаток
відповідноопераційногодня;

Otcr,Оtd –оборотзакредитомідебетом
рахункувідповідно.

Залишоккоштівнакожномуокремому
рахункузмінюєтьсявіднулядойого
максимумувідповіднодонадходження
коштівнарахунокабо їхвилученняз
нього.

Дляоцінкидостовірностіпоказників,
наведенихутаблиці, намирозглянуто
природупроцесутрансформаціїнаоснові
аналізустатистичнихданихформування
залишківнаокремихклієнтськихрахунках
навимогу(див. рис. 1а, б) ізагалом
поточнихпасивівбанкуякїхсукупності
(див. рис. 1в). Незважаючинате, що
залишкикоштівнавимогуклієнтів№ 1,
2... N різні, їхформуваннювластива
загальназакономірність. Залишоккоштів
накінецькожногодняєдлябанку
випадковоювеличиною.Якщоприйнятиза
випадковівеличинипритіківідтік(креди-
туваннятадебетуваннявідповідних
рахунків),товипадковоюкінцевоювели-
чиноюбудезалишоккоштівнапоточному
рахунку. Прицьомуспостерігаються
коливаннядомаксимальнихзначень,
індивідуальніякдлякожногорахунку, так
івціломудляпоточнихпасивів.

Розглянутівтаблиціпоказникитранс-
формаціїкороткостроковихресурсіву
довгостроковінедаютьоднозначної
кількісноїоцінкинезнижуваногорівня
депозитівнавимогу. Томунеобхідно
розглянутиприродутрансформації, що
дозволилободнозначнотавірогідно
зробитикількіснуїїоцінку.

Дослідженняпоказали, щохарактер
розподілузалишківкоштівнавимогуне

однаковийнарізнихрахункахіпоточних
пасивахрізнихбанківськихустановй
варіюєвіднормальногодопоказового
[5, 29]. Формуванняпоточнихпасивівпри
нормальномузаконірозподілурозглянуто
наприкладірозподілузалишківкоштівна
поточномурахункуклієнта, поданогона
рис. 1б. Яквиднозрисункудіапазон
розподілузалишків(хi)наокремомурахунку
варіюєвід0 доmax, тобто0xi xmax.

Урезультатіпідсумовуваннявсіх
залишківкоштівнавимогуяквипадкових
величинвідбуваєтьсяформуванняпоточ-
нихпасивів (див. рис. 1в). Підсумо-
вуваннявипадковихвеличинвідріз-
няєтьсявідпідсумовуваннявизначених,
детермінованихвеличин. Длязвичайних
чиселїхнясумадорівнюєсуміусіх

вхіднихзначень, тобто  iаА , деаi –

детермінованічисла, А– сумадетер-
мінованихчиселаi.

Випадковавеличинахi характери-
зуєтьсядвомаосновнимипараметрами–
по-перше, їїсереднімрозміромабо
математичнимочікуванням (mi), апо-
друге, діапазономрозсіюваннявипадкової
величини, якийхарактеризуєтьсятакими
параметрамиякдисперсія(D) ісередньо-
квадратичневідхилення(). Причому
вониміжсобоюпов’язанітакоюзалеж-
ністю: D=2[14]. Яквиднозрисунків1а,б
мінімальнізначеннязалишківxiрівнінулю,
тобтопочаткомзначеньякматематичного
очікування, такідіапазонурозсіюванняє
вісьабсцис. Розмірмінімальногозалишку
заокремимклієнтськимрахунком (див.
рис. 1б) визначаєтьсяякрізницяміж
математичнимочікуванням(m i)ідіапазо-
номвідхилень 3 i, тобтоm i – 3 i = 0.
Діапазонрозсіювання(змінначастина)
коштівнавимогувизначаєтьсявідповідно
як2Ч3 i.

Природатрансформаціїполягаєу
даномувипадкувнаступному: поточні
пасивиформуютьсяяксукупністькоштів
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Рис. 1. Формуванняпоточнихпасивівбанківськоїустанови
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навимогунаокремихпоточнихклієнтсь-
кихрахункахізсумарнимматематичним
очікуванням( М ),сумарноюдисперсією

( D )тасумарнимсередньоквадратичним

відхиленням(  ).Сумарнематематичне

очікування( М ) визначаєтьсязаформу-
лою:



n

imМ
1

, (2)

деmi – математичнеочікуванняна
окремомупоточномуклієнтськомурахунку;

n – кількістьпоточнихклієнтськихра-
хунківупортфелібанку.

Дійсно, якщосереднізалишкина
десятьохпоточнихрахункахскладають10
тис. грн.,товсередньомузалишокзаними
складе: 10Ч10тис. грн. = 100тис. грн.

Сумарнесередньоквадратичневідхи-
лення(  ), щохарактеризуєдіапазон
розсіюваннязалишківпоточнихпасивів,
визначаєтьсятак:
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Сумарнесередньоквадратичневідхи-
лення (  ) змінюєтьсязалежновід
кількостіпоточнихрахунківуекспонен-
ціальнійзалежності, асумарнемате-
матичнеочікування( М ) –улінійній.

Формуваннянезнижуваноїчастини
поточнихпасивівєрезультатомтого, що
припідсумовуванніскладовихїхніх
депозитівнавимогусумарнематематичне
очікуваннязбільшуєтьсявбільшіймірі, ніж
діапазонрозсіюванняі, такимчином,
відбувається“відрив” діапазонуроз-

сіюваннявідосіабсцис,якподанонарис.
1в.Цесумарнезначення, “відриваючись”
відосіабсцис, набудестійкогохарактеру
увиглядінезнижуваногозалишкупоточних
пасивівППconst. Данеявищепояснюється
випадковимрозподіломзалишківкоштів
напоточнихрахункахучасовомуінтер-
валі: мінімальнізалишкикоштівнавсіх
рахункахнебуваютьодночасними.

Відповіднодотеоріїймовірності
діапазонрозсіюваннярозглядаєтьсяв
межах  , тобто  iХ . Практично
жзначеннядіапазонурозсіюваннязнахо-
дятьсявмежахвизначеногоінтервалу, що
длянормальногозаконускладає 3 .

Длявизначенняймовірностітого, що
випадковавеличинапотрапитьвінтервал,
симетричнийщодоцентрурозсіювання
(m), відкладемовідньогопослідовні
відрізкидовжиноюs (див. рис. 2).Оскільки
криванормальногозаконурозподілу
симетрична, достатньовідкластитакі
відрізкитількиводнусторону. Імовірність
того,щовипадковавеличинаX

i
потрапить

вінтервал(  mXm i ), дорівнює0,34,в

інтервал(  2 mXm i )дорівнює0,14
іт.д.Длявипадковоївеличинисуматрьох
значеньімовірностей(0,34; 0,14; 0,02)
дорівнює0,5.

Імовірністьтого,щоабсолютнийрозмір
відхиленнявипадковоївеличинивід
математичногоочікуванняперевищить
потроєнесередньоквадратичневідхилен-
ня, дуженизькаіскладає 0,0027. Це
означає, щолишев0,27% випадків
абсолютнийрозмірвідхиленнянепотра-
питьвінтервал 3 . Нарис. 3 показані
можливізначенняімовірностінастання
подійпризменшеннізалишкупоточних
пасивів. Зграфіка, поданогона рис. 3
видно, щоімовірність(Р*) того, що
величинапоточнихпасивівбудеменшою
від( М – 3  )складає0,0027.Такіподії,
виходячизпринципунеможливості
малоймовірнихподій, можнавважати
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практичнонеможливими2. Такимчином,
незнижуванийзалишок(ППconst) посутіє
умовно-постійним.

Дослідженняформуванняпоточних
пасивівнабазірозглядузначноїкількості
статистичнихданихдозволяєрозділити
поточніпасивинадвічастини: змінну
(ППvar) іумовно-постійну(ППconst), що

представленонарис.
1в. Величинаумовно-
постійноїчастинипоточ-
нихпасивів(ППconst) за-
лежитьвідкількості
поточнихклієнтських
рахунківтавеличин
середніхзалишківкош-
тівнаних, тобтовід
стануклієнтськоїбази
банку. Величиназмінної
частини(ППvar) єрізни-
цеюміжфактичнимоб-
сягомпоточнихпасивів
іїхпостійноючастиною
таназивається“мерехт-
ливими”пасивамибанку.

Величинаумовно-
постійноїчастинипоточ-

нихпасивів(ППconst) (див. рис. 1в) визна-
чаєтьсяякрізницяміжсумарнимматема-
тичнимочікуванням ( М ) йможливим
відхиленнямзмінноїчастинипоточних
пасивівубікзменшеннянавеличину3  ,
тобто

ПП
const

= М – 3  . (4)

1 Прицьомувпрактичнійдіяльностінеобхідновраховувати, щоякоюбмалоюнебулаімовірність
настанняподії, неможнавиключатитого, щовонаможевідбутися.

Рис. 2.Імовірністьпотрапляннявзаданийінтервал
випадковоївеличини

Рис. 3. Залежністьімовірностінастанняподійвідзміниприйнятогорівняумовно-
постійноїчастинипоточнихпасивів(ППconst)
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Підставившиуформулу(4) значення

М и  зформул(2) і(3), отримуємо
кількіснуоцінкуобсягуумовно-постійної
частинипоточнихпасивівбанку:

  23 iiconst mПП  . (5)

Якщоприпустити, щонавсіхпоточних
рахункахтакіпараметриякmiіsiоднакові,
тобтоmi = m, аsi =s, тоформула(5)
отримуєтакийвигляд:

,3* nnmППconst  (6)

деm – середнійзалишоккоштівна
кожномузпоточнихрахунків;

n – кількістьпоточнихрахунків, які
обслуговуютьсябанком.

Зформули(6) видно, щовеличина
ППconstзнаходитьсявпрямійзалежностівід
кількостіпоточнихрахунків (n), які
обслуговуються, тасередніхрозмірівїхніх
залишків(m). Прицьомузбільшення
умовно-постійноїчастинипоточнихпасивів
ілюструєтьсяграфіком, поданимнарис.
4.Зграфікавипливає, щовеличинаПП

const
визначаєтьсярозривомміжзбільшенням
сумарногоматематичногоочікування( М )
ізбільшеннямдіапазону, якевідбувається
повільнішезаекспоненціальноюзалеж-
ністю n3 .

Термінрозміщенняцихресурсіву
строкові(вт. ч. довгострокові) активи
визначаєтьсячасомстабільноїдіяльності
банкутазацієїумовизбігаєтьсязчасом
йогофункціонування, тобтонестабільні
коштинавимогуврезультатіїхньої
трансформаціїформуютьумовно-постійну
частинупоточнихпасивів, якієстабіль-
нимиресурсамибанку. Ризикзниження
рівняцихресурсівунормальнихумовах
практичновідсутнійіскладає0,27%. Проте
можезростатиприфорс-мажорнихобста-
винах, щовартовраховувативпрактичній
діяльності.

Змінначастинапоточнихпасивівабо
“мерехтливі”пасиви(ППvar) (див. рис. 1в),
визначатиметьсязаформулою:

ППvar = 2Ч3  . (7)

Розрахуноквеличининезнижуваного
залишкупоточнихпасивів, якібанкможе
використовувативякостіресурсудля
здійсненняактивнихоперацій, розглянуто
нафактичнихданиходнієїзбанківських
установ, івідображенонарис. 1в. При
цьомуінтервалчасу, щоаналізується,
повиненбутидостатньотривалимдля
відображенняістотноїкількостіподій.

Дляперевіркивідповідностінормаль-
номузаконурозподілузначеньпоточних

Рис. 4.Залежністьобсягуумовно-постійноїчастинипоточнихпасивіввідклієнтської
базибанку
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пасивівза90 днів, буврозрахований
критерійПірсонахі-квадрат, якийдля
даногоприкладускладає2,82.Отримане
значеннякритеріюПірсонапорівнюється
зтабличнимзначеннямхі-квадратрозпо-
ділу, якедлярівнязначимості= 0,05 і
числаступенівсвободиk-s-1=7-1-1=5
дорівнює11,1. Перевищеннятабличного
значеннякритеріюнадрозрахованим
свідчитьпроте, щовипадковийрозмір
поточнихпасивівдійсномаєнормальний
розподіл[14].

Сумарнематематичнеочікування
випадковоївеличини( М ) дорівнюєїї
середньомузначенню. Уданомувипадку
(див.рис. 1в)воноскладе15022261,57грн.,
середньоквадратичневідхилення 
дорівнює2212329,693 грн. Підставивши
даніуформулу(4) визначимовеличину
незнижуваногозалишку(умовно-постійної
частини) поточнихпасивів: ППconst =
15022261,57–3Ч2212329,693=8385272,493
грн. Отриманезначеннясвідчитьпроте,
щоаналізованийбанкможевикорис-
товуватизвисокимступенемімовірності
8385272,493 тис. грн. поточнихпасивіву
якостістабільнихресурсів. Термінрозмі-
щенняцихресурсівустрокові(вт. ч.
довгострокові)актививизначаєтьсячасом
стабільноїдіяльностібанкуізацієїумови
збігаєтьсязчасомйогофункціонування.

Длявизначеннячастинипоточних
пасивів, якібанкможевикористовуватив
якості“довгих”ресурсіввикористовується
коефіцієнттрансформації.

Длярозрахункуданогокоефіцієнта
використанодані, поданінарис. 1в. При
цьомувеличинапостійноїчастинипоточних
пасивів(ПП

const
), якавіднесенадосеред-

ньогорозмірупоточнихпасивів(абодо
їхньогоматематичногоочікування) М
характеризуєрівеньтрансформаціїко-
роткостроковихресурсівудовгострокові,що
можнапредставитинаступноюформулою:

К
Т

= ПП
const

/ М Ч100%, (8)

деКТ – коефіцієнттрансформації
короткостроковихкоштівудовгострокові
ресурси.

Підставляючивихідніданірозглянутого
прикладууформулу8, отримаєтаке
значеннякоефіцієнтатрансформації:КТ=
8385272,493 / 15022261,57Ч100% = 56%,
тобто,що56% середньоївеличинипоточ-
нихпасивівможебутивикористановякості
“довгих” ресурсівдлярозміщенняв
строкові(довгострокові) активи.

Аналізконкретнихприкладівформу-
ванняумовно-постійноїчастинипоточних
пасивіврізнихбанківськихустановпоказав,
щозначеннякоефіцієнтатрансформаціїКТ
коливаєтьсявдіапазонівід35 до65%.

Розглядприродитрансформаціїресур-
сівпоказав, щоданийпроцесформа-
лізуєтьсядостатньопростимизалеж-
ностямитеоріїймовірностітадозволяє
оцінитирівеньнезнижуваногозалишкуабо
умовно-постійноїчастинипоточнихпаси-
вів. Запропонованамодельвизначення
умовно-постійноїчастинипоточнихпасивів
іформуладлявизначеннякоефіцієнта
трансформаціїкороткостроковихресурсів
удовгостроковіпоказують, якучастину
поточнихпасивівбанкможевикорис-
товуватидляпроведеннястрокових
кредитнихйіншихактивнихопераційпри
стабільнійроботібанку, щодозволяє
науково-обґрунтованопідходитидооцінки
обсягустабільнихресурсівбанку.Подаль-
шихдослідженьпотребуєоцінкавпливу
ризиківнадинамікупоточнихпасивіві
їхньоїумовно-постійноїчастинивпрогноз-
нихперіодах, щодозволитьздостатньою
ймовірністюоцінюватиреальнийобсяг
стабільнихресурсівбанкувпрактичній
діяльності.
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