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привернути увагу більшої кількості акціонерів, що решту» п.< м в щ 
стосуванні компромісної або агресивної політики нарихуїшішм ми 
дендів, або додержатися пропорцій між виплатою динідсндіи і М|«И| 
стом прибутків, що і є основою консервативної дивідендної НИНІШНІЇ 

Спробуємо визначити, яка з теорій є найбільш прийти ним» \ 11 
їнській ДІЙСНОСТІ. 

Застосування теорії ілеревантності виключається, виходячи і ? 
го, що вона спрацьовує при дотриманні ряду вимог. Таким чиним і 
ЗМІСТ Криється В певних допущеннях, ЩО не Існують В ДІЙПЮСІІ , ІНМ 
можливість її практичного впровадження відсутня. Для акціонер"* 
товариств, які бажають розширитися або залучити необхідні дми р 
витку фінансові ресурси, найбільш прийнятною буде сигналі.ті м н)П| 
дивідендів. Тому однією з умов її дійсної практичної реалізації» ф н 
кціонування фондового ринку, що сприяє успішному обігу акцій М«* 
бір сигнальної теорії дивідендних виплат виправдовує себе лиим # 
умови здійснення додаткових емісій акцій, що не завжди вл<и тем 
українським акціонерним товариствам. Лише за 1999 р. в Україні ш 
реєстровано 3019 емісій акцій. Найбільше з них припадає на Доіюін 
ку, Київську, Дніпропетровську області. Незважаючи на пожниінмчні* 
загального клімату емісійної діяльності, темпи додаткового иигіу^Ііу 
акцій залишаються вкрай низькими. За аналізований рік з метою до/ш 
ткового залучення капіталу здійснено 387 емісій відкритими акційне 
рними товариствами та 1972 - закритими акціонерними товаристиимм 
[1]. Тому очікуваний позитивний ефект від впровадження сигнальної 
теорії виплат дивідендів часто обмежується негараздами на загально 
державному рівні визваними невідповідністю акціонерних товари» ін 
усталеному зразку. 

Крім того, не слід виключати і виплату дивідендів з боку акцій 
нерного товариства для залучення інвестора і внаслідок погіршений 
фінансового стану. В такому випадку навіть найменші зміни фінанси 
вого стану в бік погіршення можуть викликати бажання нормалізації 
що і досягається виплатою дивідендів та наступною емісією акції! 
Проте такі маніпуляції притаманні для тих акціонерних товариств, ні»і 
достатньо довго і впевнено функціонують і не бажають втрачати свою 
ринкову нішу, а не для тих, що проходять стадію становлення, що чи 
рактерно для більшої половини акціонерних товариств України. Ти 
ким чином, застосування сигнальної теорії виплати дивідендів має не 
вний зиск. Реалізація такого підходу допустима і навіть приваблиип 
для новостворених акціонерних товариств, крім того вона є найбілмн 
прийнятною до умов української дійсності. 

240 

ігнрник наукових праць Українська академія банківської справи 

Стосовно теорії клієнтури хотілося б зауважити: враховуючи 
розпорошеність акцій українських акціонерних товариств, переважна 
більшість акціонерів (насамперед, дрібні) буде підтримувати виплату 
дивідендів проти капіталізації прибутку. Зважаючи на нестабільність, 
»і іноді і скрутний фінансовий стан більшості акціонерних товариств, 
їх акції малоліквідні, тому можливість їх вигідного продажу виключа-
« гься. Іншими словами, зростання ринкової вартості акцій в результаті 
капіталізації прибутку в розвиток виробництва неможлива, і тому пе-
ревага акціонерів буде саме на боці виплати дивідендів. Проте бажан-
ня акціонерів не завжди практично здійсненні та виправдані. На нашу 
думку, найбільш об'єктивно буде використовувати інтегрований під-
хід, тобто будувати дивідендну політику, спираючись на конкретні 
обставини фінансового плану, оцінюючи свої реальні можливості, на-
приклад, поєднуючи теорію "ефекту клієнтури" та сигнальну теорію, 
або теорію податкової диференціації з теорією "ефекту клієнтури". 
І аким чином, політика в галузі дивідендних виплат має ґрунтуватися 
на чітко визначених позиціях, до чого, власне, і прагнуть акціонерні 
товариства, т. б. привернути увагу потенційних інвесторів, заручитися 
підтримкою і задовольнити інтереси постійних інвесторів, реінвесту-
вати кошти в розвиток підприємства тощо. 

Розробка інтегрованого підходу і його практичне впровадження, на 
думку автора, створить підвалини, умови реалізації фінансової мотивації 
акціонування, а разом з тим, і зміцнить законні права акціонерів. 
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СТЕРЕОТИПИ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ 

Л.Г. Ліпич, 
K.G.H., Луцький державний технічний університет 

Успіх діяльності фірми, що працює на споживчому ринку, зале-
жить від того, наскільки вдало вона знайде коло своїх покупців, свій 
сегмент ринку. Це зумовлює необхідність розробки нового, більш до-
сконалого методу визначення величини незадоволених потреб індиві-
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дуальних споживачів та формування на цій базі комплексу, що іплІі 
печує вирішення цієї проблеми. 

В Україні ще не проводились наукові дослідження, гіри< ммірж 
теоретичним та прикладним питанням оцінки незадоволених пнц 
сімей в товарах тривалого вжитку. Методи і механізми визначеним ів 
личини потреб, розроблені та висвітлені в сучасній ниумн 
економічній літературі, не є досконалими, а їх практична реалі мим -
багатьох випадках неможлива, тому що вони не адаптовані до умиї 
специфічного вітчизняного середовища. 

Нами проводилось дослідження по сегментації споживанім інии 
рів широкого вжитку. Одна з найбільш вагомих груп цих товарін № 
товари культурно-побутового та господарського призначення, щири 
не споживання яких складає 20-25 %. Саме тому оцінка величини нм 
треб у них повинна стати одним з основних показників для промін ми 
вих підприємств та підприємств торгівлі. 

В основу сегментації споживачів по товарах кулі,турни 
побутового та господарського призначення покладений запроножж* 
ний нами статистично-поведінковий метод визначення потреб Мін Пі 
зується на використанні методики визначення максимальних ноіриП 
споживачів через їх поділ на одноманітностійкі класи з допомонин 
методології і алгоритмів кластерного аналізу багатовимірної сіп ми 
тики в просторі поведінки споживачів і оцінки їх потреб, як максим«* 
льне задоволення в середині кожного з утворених класів. Запроппин 
ваний метод є універсальним і може бути використаний для визичим* 
ня потреб у всіх видах непродовольчих товарів, які використовую їм ч 
тривалий час. 

Перший етап - збір і первинна статистична обробка даних при 
сім'ю. Дані об'єкти являють собою багатовимірні вектори, кожна ин 
ордината яких відображає певні ознаки сім'ї. 

Другий етап - розбиття сукупності об'єктів, що досліджуюім і 
на однорідні групи чи класи в просторі поведінки. Результатом пмп 
етапу є виявлення основних типів споживання. Існування об'єктишіи 
обумовлених типів споживання, що характеризуються однакожим 
споживацькою поведінкою, тобто приблизно однаковим споживні 
товарів і послуг, приводить до утворення в геометричній інтерпрепіші 
згустків багатовимірних точок (сімей). Цих згустків є рівно стільки 
СКІЛЬКИ фактично існує типів споживацької поведінки. Кількість біт» 
товимірних точок (сімей), що потрапили у той чи інший згусток, I I 
лежить від характеристик самих об'єктів досліджень. 

Третій етап - відбір найбільш інформативних типоутворюючіи 
ознак (факторів-детермінант) зі всієї їх сукупності, а також вибір мої 
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рпки в просторі цих ознак. Наукові розробки в даному напрямку вже 
існують і дозволяють з усієї сукупності ознак вибрати для викорис-
тання лише ті, що є найбільш впливовими при переході від одного 
класу до іншого, тобто виділивши з усієї сукупності найбільш інфор-
мативних типоутворюючих ознак методом вибору дві, три, або чоти-
ри, ці ознаки використовують для подальших досліджень і аналізу, 
нраховуючи вагу кожної з них. 

Четвертий етап - оцінка структури і кількості потреб. На даному 
етапі для визначення потреб використовується методика, що оцінює 
потреби в непродовольчих товарах через різницю раціональної струк-
тури по кожному типу сімей і структури наявних благ в кожній окре-
мій сім'ї. На нашу думку, такий метод визначення потреб для вирі-
шення даної задачі є найбільш точним, хоча найменш дослідженим. 
Всі методи оцінки, що широко використовуються (інтерполяція, екст-
раполяція тощо) є недоцільними при вивченні потреб і споживання 
тому, що дана економічна категорія надзвичайно динамічна в часі, має 
реальне обмеження (дохід) і залежить від дуже багатьох соціально-
економічних важелів, спрогнозувати які практично неможливо (полі-
тична ситуація в країні, розвиток виробничої інфраструктури, динамі-
ка росту добробуту і дохідності сімей, інших макроекономічних пока-
зників тощо). 

Методологічна схема оцінки потреб вибраних товарів широкого 
вжитку базується на використанні отриманої класифікаційної струк-
тури споживачів, причому кожному типу сімей, що потрапили у різні 
класи, характерний певний стереотип споживання визначених благ. 
Разом з тим, особливості споживання цих благ по кількості, структурі 
I формі одним типом споживачів (об'єктами одного класу) однакові і 
незмінні до часу переходу цього об'єкта з огляду на різні обставини 
до іншого класу. 

При проведенні дослідження місце проживання індивідуальних 
споживачів (житло) було розділене на певні функціональні зони зале-
жно від побутових функцій, що вони виконують. З функціонально-
предметної маси кожної зони, тобто сукупності функціонально-
однорідних побутових предметів, ми вибрали декілька найбільш хара-
ктерних для даної функціональної зони. Так, із зони приготування їжі 
був вибраний холодильник і морозильна камера, зони пасивного від-
починку - телевізор і радіоприймач, зони активного відпочинку - фо-
тоапарат, зони догляду за житлом - пральна машина і пилосос. 

Необхідно відмітити, що саме ці предмети користуються найбі-
льшим попитом серед споживачів. Як видно з табл. 1, найчастіше 
споживачі купують телевізори і радіоприймачі, на третьому місці -
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холодильники, далі - пральні машини, пилососи, фотоапарат, інмІМ 
машини. 

/1 ІП іицщ І 
Продаж товарів культурно-побутового призначення, тис, ни 

Найменування Обсяг продажу по роках 
товарів культурно-
побутового призна-
чення 

1985 1990 1995 1996 1997 І»!« 

Радіоприймачі 1274 1505 118 48 66 /У 
Телевізори 1400 1682 126 114 209 л у 
Фотоапарати 384 407 23 23 129 Ї У 
Холодильники та мо-
розильні камери 798 887 176 118 78 м 

Пральні машини 723 1039 67 52 54 ?( 
Електропилососи 623 762 70 44 60 У4 
Швейні машини 223 277 5 3 3 § 

Одиницею, що характеризує всю різнотипність індивідуадмь 
споживання, нами обрана сім'я. Саме в сім'ї формуються потрап»» і 
задовольняються з врахуванням інтересів всіх її членів. В оском\ ц 
сліджень покладені матеріали по вивченню бюджетів сімей, що •«(* 
водились Міністерством статистики у Львівській, Волинській і Ігри 
пільській областях. 

Характерною особливістю володіння і користування обраними 
для дослідження благами по території визначених областей є: 

1) мала насиченість радіоприймачами у Львівській та Волині ьмН 
областях (відповідно 42,73 і 15,7%), що можна пояснити фпмнм 
сприйняття інформації в основному з телевізійних джерел (падини * 
переваги візуально-слуховому на відміну від слухового сприймінни 
зовнішньої інформації), нерозвинутістю мережі (сітки) радіотраіп /и 
ції, небажанням, або невмінням використовувати свій вільний чш 
також малою його наявністю; 

2) висока насиченість телевізорів як чорно-білого, так і кольори 
вого зображення в усіх областях (більше 80 %, причому по Львівській 
та Волинській областях - 90 % і більше), а також наявність у Льшт і 
кій і Волинській областях крім другої ще й третьої одиниці блага, ні" 
можна пояснити розвинутою сіткою телетрансляцій, бажанням одор 
жувати інформацію власне з цих джерел. Наявність другої і третин 
одиниць даного блага відображає вплив суспільної думки, що сприн» 
підвищенню комфорту; 
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3) щодо насичення фотоапаратами, то воно по всіх областях дуже 
низьке - від 3 до 10 %, - це пояснюється відсутністю бажання і не-
нмінням проводити вільний час; 

4) забезпеченість холодильниками і морозильними камерами є 
дуже високою і складає від 68 до 94, причому другим примірником 
даного блага володіє лише від 1 до 3 % сімей: холодильники і морози-
льні камери зайняли вагоме місце в сім'ї, і тому кожна сім'я прагне 
молодіти даним благом в зоні приготування їжі (в даному випадку ві-
дображається суспільний уклад і суспільна думка), володіння двома 
примірниками даного блага викликане також підвищеною потребою в 
комфорті; 

5) насиченість пральними машинами є також високою - від 68 
до 79 %, причому зустрічаються випадки володіння трьома і чотир-
ма одиницями блага (менше 1 %), що можна пояснити купівлею на 
іаміну, а також вкладенням вільних коштів для запобігання інфля-
ції: висока насиченість пральними машинами також ображає суспі-
льну думку і розвиток НТП, які диктують усунення ручних процесів 
і домашнього побуту за допомогою механічних і електрично-
автоматичних засобів; 

6) у Волинській області спостерігається низька забезпеченість сі-
мей пилососами - до 19 %, тоді як по Тернопільській область даний 
показник становить - 58,5 %, Львівській - 47 %, причому другою оди-
ницею блага володіє лише близько 1,5 % сімей, що можна пояснити 
низькою пропозицією (у минулому - дефіцитом) щодо асортиментно-
го ряду і цінової політики, хоча суспільна думка і розвиток НТП не-
суть позитивні тенденції щодо насичення даним благом; 

7) швейні та в'язальні машини с точки зору споживача мають 
прикладний характер (виробництво і ремонт одягу тощо) і тому забез-
печеність даним видом благ по областях є невисокою - від 15 до 32 %. 
Це можна пояснити низькими доходами сімей та бажанням сімей за-
довольняти свої потреби в одязі та його ремонті через розвинуту ме-
режу крамниць і ательє, що функціонують. 

Проведений аналіз сімей Львівської, Волинської та Тернопільсь-
кої областей за внутрішньоіндивідуальними характеристиками виявив 
диференціацію останніх як у кількісному, так і у якісному аспекті. Ви-
сока репрезентативність вибраних для дослідження сімей вказує на їх 
регіональну диференціацію. 

В результаті реалізації запропонованого методу по утворенню 
одноманітностійких груп споживачів у Львівській області за типом 
споживацької поведінки (табл. 2) виявлено утворення одинадцяти 
стійких класів. З них три найбільш вагомі і основні класи сімей, які в 
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сукупності складають 93,5 %. До невагомих утворених класів < нм *.. 
вачів відносимо ті, що нараховують менше 5 % споживачці V » имїіі 
більшості ці класи включають одну чи дві сім'ї. 

ТаПищц і 
Розподіл споживачів Львівської, Волинської та Тернопіль* ьмп 

областей на одноманітно-стійкі класи споживачів за пінами 
споживацької поведінки 

Львівська обл. Волинська обл. Тернопільська обм 
№ кількість в % від № кількість в % від № кількість П % НІЙ 
класу сімей в загальної кла- сімей в загальної кла- сімей в з а ї в ш и 

класі, од. кількості су класі, од. кількості су класі, од. КІМ»,І'... (і 
1 430 53,75 1 497 82,83 1 109 54,10 
2 256 32,00 2 36 6,00 2 73 ,ІП гш 
3 2 0,25 3 24 4,00 3 1 0,10 
4 18 2,25 4 37 6,17 4 12 0,00 І 
5 62 7,75 5 3 0,50 5 1 О,§04 

6 1 0,13 6 2 0,33 6 1 0,50 
7 26 3,25 7 1 0,17 7 2 1,00 1 
8 1 0,13 8 2 1,00 
9 2 0,25 
10 1 0,13 
11 1 0,13 

Всього 800 100 600 100 200 100 

Проведений аналіз утворених стійких типів споживацької поімгчі 
нки дає можливість охарактеризувати деякі соціальні образи (всьом 
чотири) типових представників індивідуальних споживачів у Волим 
ській області, відповідно до чотирьох утворених типів споживацькім 
поведінки (табл. 2). 

Так, перший образ представлено старшими за віком (від 40 /и» 
70 років) три-, чотири-, чи п'ятиособовими сім'ями, що мають 1-2 ,ді 
тей, забезпечені земельними ділянками (проживають в переважній Ґм 
льшості у сільській місцевості) із низьким та середнім рівнем доходу, 
площа житла яких складає в більшості випадків 30-60 м^. За походжсм 
ням це сім'ї колгоспників, що мають середню та неповну середню осиі 
ту. Вони володіють наступним набором побутових благ: телевізором 
пральною машиною і холодильником. Даний утворений образ спожи 
вачів умовно назвемо "багатоосібні сім'ї з сільської місцевості". 

Другий типовий образ споживачів складають немолоді сім'ї (30-50 
років), що налічують три-чотири особи, в основному з двома пра-
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цюючими, не забезпечені землею, з середнім рівнем доходу, що прожи-
вають в більшості у містах, мають загальну середню та середню спеціа-
льну освіту і за походженням - робітники та службовці. Такі сім'ї забез-
печені телевізором, холодильником, пральною машиною та електропи-
лососом. Даний споживацький образ назвемо "немолоді міські сім'ї се-
реднього достатку". 

Третій образ споживачів характеризуються попаданням в нього 
немолодих (бездітних або малодітних) одно-, чи двоосібних сімей з 
високим рівнем доходу, що проживають у сільській місцевості за по-
ходженням із сімей колгоспників, з незакінченою вищою освітою. Ці 
сім'ї в основному володіють телевізором, холодильником та пральною 
машиною. Даний образ споживачів назвемо "сільські забезпечені без-
дітні сім'ї". 

Четвертий типовий образ споживачів складають молоді сім'ї (до 
30 років), що налічують дві-три особи, в основному з одним працюю-
чим, не забезпечені землею, з середнім рівнем доходу, проживають 
переважно у містах, мають вищу та незакінчену вищу освіту і за похо-
дженням - робітники та службовці. Сім'ї даної категорії забезпечені 
телевізором, холодильником, пральною машиною та електропилосо-
сом. Даний споживацький образ назвемо "молоді міські інтелігенти 
середнього достатку". 

Реалізація запропонованого методу по утворенню одноманітно-
стійких груп споживачів Тернопільської області за типом споживаць-
кої поведінки виявила утворення восьми стійких класів. Як і у випад-
ку формування стійких класів сімей за типом споживацької поведінки 
по сім'ях Львівської та Волинської областей виявлено три найбільш 
вагомі класи сімей, що в сукупності складають 194 сім'ї, або 97 %, то-
ді як інші 6 сімей складають 3 %. 

Аналіз утворених стійких типів споживацької поведінки дає мо-
жливість охарактеризувати деякі образи типових представників інди-
відуальних споживачів у Тернопільській області відповідно до трьох 
утворених типів споживацької поведінки. 

Так, перший типовий образ споживачів складають немолоді сім'ї 
(30-50 років), що налічують три-чотири особи, в основному, з двома 
працюючими, не забезпечені землею, з низьким рівнем доходу, що 
проживають переважно у містах, мають загальну середню та середню 
спеціальну освіту і за походженням - робітники та службовці. Сім'ї 
цього образу забезпечені радіоприймачем, телевізором, холодильни-
ком, пральною машиною та електропилососом. Даному споживацько-
му образу дамо назву "немолоді міські сім'ї низького достатку". 
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Другий типовий образ представлено немолодими (ЗО Мі і- * 
ДВО-, три-, І чотириособовими сім'ями, не забезпеченими 'ІСМЄ'НіНМ II 

ділянками (проживають переважно у містах) з низьким та ссріминм §* 
внем доходу, площа житла складає близько 40-60 м2. За поход «• ми 
ці сім'ї, в основному, сім'ї робітників та службовців, що м а т и * ( * 

ню та вищу освіту. Вони володіють наступним набором ноі»\іиіж 
благ: радіоприймач, телевізор, пральна машина, холодильник і Г'»м| 
ропилосос. Даний утворений образ споживачів умовно на темо ні 
молоді міські сім'ї середнього достатку". 

Третій образ споживачів характеризується попаданням и ими 
старших за віком багатодітних і багатоосібних сімей з низьким рими * 
доходу, що проживають переважно у міських поселеннях і и нм і 
дженням - сім'ї робітників та службовців, із середньою ШПИМІН* 
ОСВІТОЮ. ЦІ сім'ї, в основному, ВОЛОДІЮТЬ радіоприймачем, И КИІІИ 

ром, холодильником, пральною машиною та електропилососі їм ь 
ний образ споживачів назвемо "багатоосібні низькозабезпечеш і їм і 

Виявлена сукупність стереотипів споживацької поведінки (оПрв 
зів) по трьох досліджуваних областях представлена в табл. 3. 

Т(КЧіщч 
Стереотипи споживацької поведінки (образи) 

Територія 
дослідження Стереотипи споживацької поведінки (образи) 

Львівська 
область 

Середньозабез-
печені молоді 
сімТ без дітей 

Немолоді сімї 
з низьким рів-
нем достатку 

Немолоді сімї 
з середнім рів-
нем достатку 

Волинська 
область 

Багатоосібні сімї 
з сільської місце-
вості 

Немолоді мі-
ські сімї се-
реднього до-
статку 

Сільські забез-
печені бездітні 
сімї 

Молоді мі» мі 
інтелігоміи 
середньою 
достатку 

Тернопіль-
ська об-
ласть 

Немолоді міські 
сімї з низьким 
достатком 

Немолоді сімї 
з середнім рі-
внем достатку 

Багатоосібні 
низькозабез-
печені сімї 

-

З вищесказаного можна зробити наступні висновки: 
• в результаті проведення розбиття сукупності споживачів по терпи» 

рії вибраних областей західного регіону було виявлено стійкі клт м 
сімей за типом споживацької поведінки; 

• утворені класи сімей за типом споживацької поведінки характери 
зуються наявністю однакових внутрішньоіндивідуальних характери 
стик окремого споживача та однакового підходу до формування ні 
дивідуальних потреб і використання наявних у побуті благ; 
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• серед утворених класів сімей виділяємо основні (найбільш вагомі і 
значимі), що охоплюють переважну більшість сімей, і неосновні, що 
являють нестандартний стереотип поведінки та підхід до формування 
потреб і використання наявних благ, а тому є нечисленними (до 5 %); 

• проведення сегментації' сукупності споживачів виявило регіональні 
особливості сформованих стереотипів поведінки та підходів до фор-
мування потреб, відмінних по території різних областей західного 
регіону України; 

• застосування запропонованої методики і одержані результати підтве-
рдили територіальну диференціацію формування і задоволення по-
треб індивідуальними споживачами в товарах тривалого вжитку, ви-
явили по кожній з областей, що досліджувались, характерну кількість 
стійких типів споживання і стійких типів поведінки споживачів; 

• запропонований метод визначення стереотипів споживацької поведі-
нки дає можливість керівникам відділу маркетингу промислових під-
приємств використовувати його в якості реального орієнтиру для роз-
робки стратегічних планів маркетингової діяльності підприємства. 

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ КОМЕРЦІЙНИМИ 
БАНКАМИ 

/7.0. Нетребчук, 
Київський державний торговельно-економічний університет 

Сучасний розвиток банківської системи України, загострення 
конкуренції між банками за клієнта, і, особливо, зміщення акценту в 
наданні банківських послуг з банківських установ на інші фінансово-
кредитні інститути, вимагає від банків не просто вирішувати питання 
забезпечення своєї ресурсної бази, а формувати її таким чином, щоб 
"здешевити" ці кошти і збільшити лаг між отриманими доходами та 
понесеними витратами на отримання цих доходів. 

У світовій практиці близько 90 % всієї потреби в грошових ре-
сурсах для здійснення активних операцій банк покриває за рахунок 
залучених коштів. В Україні через брак коштів у більшості потенцій-
них клієнтів це співвідношення дещо зміщене в сторону власного ка-
піталу банку. Як правило, основну частину залучених коштів скла-
дають депозити, тобто ресурси, покладені в банк юридичними та фі-
зичними особами на відповідні рахунки. При цьому найбільш деше-
вими є кошти на поточних рахунках, оскільки відсотки за ними або 
взагалі не виплачуються, або виплачуються за мінімальними ставка-
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