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ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗАЛЕЖНО
ВІД ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОМПАНІЇ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена проблемі вибору стратегії ціноут-
ворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії.
Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на прикладі
підприємств українського вагонобудування за допомогою таких
показників: коефіцієнт Р/Е-ratio; показник PEG; коефіцієнт PSR.
Аналіз показників інвестиційної привабливості акцій дозволив ви-
ділити основні цілі інвестора, згідно з якими формується інвести-
ційна стратегія. У контексті інвестиційних стратегій було запропо-
новано використовувати стратегії певні ціноутворення, які
корелюються з цілями ціноутворення. Результатом проведеного
дослідження стала розробка матриці взаємозв’язку стратегій ціно-
утворення з інвестиційними цілями підприємства.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА: інвестиції, інвестиційна привабливість, страте-
гії ціноутворення, цілі ціноутворення.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме выбора стратегии це-
нообразования в зависимости от оценки инвестиционной привле-
кательности компании. Оценка инвестиционной привлекательнос-
ти была проведена на примере украинского вагоностроения с
помощью следующих показателей: коэффициент Р / Е-ratio; пока-
затель PEG; коэффициент PSR. Анализ показателей инвестици-
онной привлекательности акций позволил выделить основные
цели инвестора, согласно которым формируется инвестиционная
стратегия. В контексте инвестиционных стратегий было предло-
жено использовать стратегии ценообразования, которые корре-
лируются с целями ценообразования. Результатом проведенного
исследования стала разработка матрицы взаимосвязи стратегий
ценообразования с инвестиционными целями предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, инвестиционная привлекатель-
ность, стратегии ценообразования, цели ценообразования.

ANNOTATION. The article is devoted to the choice of pricing
strategies depending on the evaluation of the investment attractive-
ness of the company. Assessment of investment attractiveness was
held on the example of Ukrainian railcar using the following indicators:
P/E-ratio; figure PEG; PSR ratio. Analysis of investment attractiveness
of the shares of indicators allowed to identify the main objectives of
the investor, which is formed according to the investment strategy. In
the context of investment strategies have been proposed to use
pricing strategies that are correlated with the pricing objectives. The
result of the study was to develop a matrix interconnection pricing
strategies with the investment objectives of the enterprise.

KEYWORDS: investments, investment attractiveness, pricing
strategies, pricing targets.

Постановка проблеми. Проблема ціноутворення в умовах
глобалізації знаходиться під впливом дії таких факторів, як залу-
чення прямих іноземних інвестиції, рівня впровадження іннова-
цій, трансфертного ціноутворення та участі національних підпри-
ємств у глобальних ланцюжках створення вартості, що в свою
чергу залежить від місця країни в міжнародному розподілі праці.
Питання методології трансфертного ціноутворення розглянуто
досить широко в наукових працях, проте аналіз впливу інвести-
цій на ціноутворення майже не знайшло своє відображення в на-
уковій літературі, присвяченій цим питанням.

Дослідження, проведенні в цьому напрямку на базі підпри-
ємств машинобудівної галузі дозволяють зробити висновок, що
ступінь привабливості акцій підприємств мають певний вплив на
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ціну. Дійсно, ціна акцій безпосередньо впливає на оцінку вартос-
ті нематеріальних активів підприємства. В сьогоденні, фінансо-
вий менеджмент має безліч методів оцінки вартості нематеріаль-
них активів, які мають на меті оцінити вартість будь-якого
нематеріального активу, бренду, ноу-хау та ін. Однак, при залу-
чені іноземних інвестицій одним з основних індикаторів для ін-
весторів є привабливість акцій підприємства, оскільки цей показ-
ник впливає на ступінь окупності вкладених інвестицій. У той же
час на окупність вкладених інвестицій безпосередньо впливає ці-
на на продукцію підприємства, в структурі якій нараховується
необхідна рентабельність. Саме тому, науковий інтерес представ-
ляє дослідження безпосереднього взаємозв’язку між обраною
стратегією ціноутворення та ціною акцій підприємства, які є час-
тиною його нематеріальних активів. Питання ціноутворення на
глобальному рівні стикається з проблемою оцінки матеріальних і
нематеріальних активів і ступенем їх участі в структурі ціни.
Особливої актуальності цей аспект набуває при трансграничних
інвестиціях при передачі нематеріальних активів, як у межах
транснаціональних корпорацій, так і між різними національними
підприємствами. Таким чином, постає питання вибору стратегії
ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження різ-
них наукових проблем ціноутворення, в тому числі й впливу вар-
тості нематеріальних активів на ціну торговельних марок і брен-
дів знайшло відображення в наукових працях провідних зарубіж-
них і вітчизняних учених, до яких можна віднести: Ф. Котлера
[2], К. Келлера [3], І. Гвоздецьку [1], М. Портера [5], П. Друкера
[4], Л. Балабанову, Н. Чухрай та інших. Незважаючи на вагомий
внесок цих вчених у розвиток концепції ціноутворення, сьогодні
немає наукових праць, присвячених аналізу впливу інвестицій та
інвестиційної привабливості підприємства на вибір стратегію ці-
ноутворення. У контексті концепції маркетингового ціноутво-
рення науковці взагалі не досліджували цей аспект ціни.

Постановка завдання. Актуалізація питання врахування не-
матеріальної та матеріальної складової в структурі ціни обумови-
ло пошук нових підходів до формування концепції ціноутворен-
ня. Одним із напрямків реалізації цієї проблеми є дослідження
оцінки інвестиційної привабливості компаній і вплив її результа-
тів на вибір стратегії ціноутворення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ціна, поряд з фі-
нансами підприємства, є елементами єдиної системи вартісних
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економічних категорій. Місце ціни в системі цих категорій, як
грошового вираження вартості, обумовлено тим, що вона формує
реальний базис для реалізації фінансових відносин. Взаємо-
зв’язок цін і фінансів проявляється на всіх стадіях відтворення
капіталу. Рівень ціни багато в чому визначає величину чистого
доходу, а її структура — співвідношення складових частин: при-
бутку, ПДВ, соціальних податків. Категорія ціноутворення є ви-
значальною як на макроекономічному рівні, так і на мікроеконо-
мічному рівні підприємства, внаслідок прямого впливу на рівень
прибутку. За останні десятиріччя ціноутворення також набуває
великої значущості на глобальних ринках у рамках встановлення
трансфертних цін. На макроекономічному рівні від системи цін
залежить формування фінансів. Дохідна та видаткова частини
державного бюджету значною мірою визначаються рівнем і ди-
намікою цін. Підвищення оптових і роздрібних цін призводить до
зростання державних доходів бюджету, внаслідок чого держав-
ний бюджет завжди виграє від зростання цін. На формування фі-
нансів на мікроекономічному рівні значний вплив мають собівар-
тість і прибуток. В умовах ринкової економіки собівартість
активніше виконує свої функції як елемент ціни і як економічний
інструмент управління підприємством. Зниження собівартості та
зростання на цій основі прибутку збільшують фінансові можли-
вості підприємства. Фінансові активи підприємства, в свою чер-
гу, розподіляючись на матеріальні та нематеріальні, також фор-
муються під впливом ціни. Оскільки в умовах глобалізації
інвестиції стають одним з факторів впливу на формування фінан-
сових активів, актуальним є питання оцінки привабливості нема-
теріальних активів у вигляді акцій та їх вплив на формування
стратегії ціноутворення.

Для вирішення цього питання були використані показники
привабливості акцій підприємств українського машинобудуван-
ня для потенційних інвесторів. Оцінка відносної привабливості
цін на акції в порівнянні з акціями конкурентів дає керівництву
компанії уявлення про ступінь легкості залучення додаткових
інвестицій, а також про привабливість покупки акцій. Якщо ціна
акцій невисока в порівнянні з очікуваним доходом, то акції такої
компанії є привабливими для покупки. Дані для розрахунку та
оцінки показників привабливості акцій підприємств українсько-
го машинобудування були отримані з бухгалтерської докумен-
тації та з інформації про поточні котирування ціни акцій на фо-
ндовому ринку з Інформаційного порталу про особисті інвес-
тиції та фінанси [6] (табл. 1).
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Таблиця 1
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ ЗА 2014 р.

Показники за 2014 рік
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Номінальна вартість 1 акції,
грн 0,25 0,5 0,75 0,3

Ринкова (котирувальна) вар-
тість за індексом ПФТС, грн 0,65 1 8,68 0,09

Чистий прибуток на 1 акцію,
грн 0,0052 –0,3 3,03 –1,63

Загальна кількість акці, од. 46504000 16635800 114679552 226384017

Показник Р/Е-ratio (за номіна-
льною вартістю) 48,07 –1,7 0,25 –0,19

Показник Р/Е-ratio (за реаль-
ною вартістю) 125 –3,33 2,86 –0,055

Показник PEG (відношення
коефіцієнта Р/Е-ratio до тем-
пів зростання прибутку ком-
панії)

79,4 0 2,84 0

Коефіцієнт PSR (відношення
поточної ціни акцій до вало-
вого доходу компанії за рік у
розрахунку на одну акцію)

1596,5 749,2 6309,1 271,3

Зміна чистого прибутку ком-
панії, % 157,45 % 0 % 100,76 % 0 %

Валовий дохід компанії за рік
в розрахунку на 1 акцію 0,0005 0,0013 0,0014 0,00033

Валовий дохід компанії за рік,
грн 18934 22205 157775 75110

Основними показниками оцінки інвестиційної привабливості
акцій є наступні: коефіцієнт Р/Е-ratio, який розраховується ділен-
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ням поточної ціни акції на розмір прибутку компанії в розрахун-
ку на одну акцію; показник PEG, який представляє собою відно-
шення коефіцієнта Р/Е-ratio до темпів зростання прибутку ком-
панії; коефіцієнт PSR, що розраховується відношенням поточної
ціни акцій до валового доходу компанії за рік у розрахунку на
одну акцію.

Показник прибутковості акцій (price /earnings ratio — Р/Е ratio)
є найпопулярнішим при аналізі інвестиційної привабливості та
відображає взаємозв’язок між ціною акції та доходом компанії.
Цей показник дозволяє оцінити ступінь привабливості вартості
акцій для інвесторів. Даний показник відображає ціну, яку пови-
нен заплатити інвестор за кожен долар доходу компанії. В альте-
рнативному варіанті він може бути виражений в часі, який потрі-
бен інвестору для повернення початкових інвестицій у компанію,
за умови якщо компанія отримує дохід, аналогічний доходу за
попередній рік. Таким чином, високий показник прибутковості
акцій говорить про те, що інвестор платить більше за кожну оди-
ницю чистого прибутку або повинен довше чекати повернення
своїх вкладень, тому такі акції дорожчі, ніж у аналогічної компа-
нії з більш низьким показником прибутковості.

Аналізуючи проведені розрахунки коефіцієнту Р/Е-ratio для
підприємств українського машинобудування, отримаємо такі ре-
зультати. Поточні ринкові ціни акцій у всіх виробників вагонів є
різними. Найвищий показник ринкової вартості акцій за індексом
ПФТС спостерігається у ПАТ «Крюківський вагонобудівельний
завод» (8,68 грн), при цьому коефіцієнт Р/Е-ratio склав 2,86, що
означає, що інвестори сплачують 2,9 грн за кожну гривню прибу-
тку підприємства. У ПАТ «Азовзагальмаш» показник ринкової
вартості акцій складає 0,65 при коефіцієнті Р/Е-ratio, який дорів-
нює 125. Таким чином, інвестори ПАТ «Азовзагальмаш» повинні
сплачувати 125 грн за кожну гривню прибутку, який отримує
підприємство. Загалом, серед підприємств-вагонобудівників цей
показник є найбільш високим саме у ПАТ «Азовзагальмаш».
ПАТ «Дніпровагонмаш» має ринкову вартість акцій в розмірі 1
грн, а показник Р/Е-ratio складає (–3,3). Негативний показник ко-
ефіцієнту Р/Е-ratio має також ПАТ «Стахановський вагонобуді-
вельний завод» (–0,05). Негативні значення цього коефіцієнту
пов’язані з негативними значеннями чистого прибутку на 1 ак-
цію, що робить неможливим отримати адекватну інтерпретацію
результатів. Вважається, що коефіцієнт Р/Е-ratio компанії, акції
якої інвестор має намір придбати, повинен бути менше середньо-
го показника Р/Е-ratio по галузі. Слід зазначити, що галузеві по-
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казники Р/Е-ratio дуже відрізняються за своїми значеннями. Так,
для галузей традиційної економіки середнє значення коефіцієнта
Р/Е-ratio відповідає 15-20. Для високо технологічних галузей се-
реднє значення показника Р/Е-ratio істотно вище, тому що інвес-
тори готові сьогодні переплатити за прибуток компанії, якщо во-
ни будуть впевнені в тому, що за цей же відрізок часу прибутки
цих компаній будуть зростати зі значно більшою швидкістю, ніж
прибуток компаній традиційної економіки.

Наступний показник, який відображає привабливість інвести-
цій, це показник PEG (Р/Е ratio growth), який показує зростання
коефіцієнта Р/Е-ratio. PEG розраховується шляхом ділення кое-
фіцієнта Р/Е-ratio на темп зростання прибутку компанії. Вважа-
ється, що значення PEG, вище за 1, свідчить про те, що інвестори
переплачують за акції даної компанії, тому що її справжній кое-
фіцієнт Р/Е-ratio не виправданий очікуваними темпами зростання
прибутку. Тому інвестори віддають перевагу акціям зі значенням
PEG нижче 1. Необхідно також відзначити, що PEG конкретної
акції так само, як і коефіцієнт Р/Е, варто розглядати із середнім
значенням PEG для галузі, до якої відноситься компанія, яка ана-
лізується. Аналіз розрахунку даного показника для підприємств
галузі вагонобудування показує, що найбільш високий показник
PEG має ПАТ «Азовзагальмаш» (79,4). У ПАТ «Крюківський ва-
гонобудівельний завод» показник PEG дорівнює (2,84). Для цих
двох компаній цей показник є дуже привабливим, але інші виро-
бники галузі вагонобудування мають нульові значення цього по-
казника внаслідок негативного значення показника чистого при-
бутку в 2014 році.

Наступним за значущістю показником оцінки інвестиційної
привабливості акцій є коефіцієнт PSR (price/sales ratio). PSR роз-
глядається як відношення поточної ціни акцій до обсягу продажів
компанії за рік в розрахунку на одну акцію. Цей показник особ-
ливо корисний в тому випадку, коли аналізована компанія ще
молода і не вийшла на рівень прибутковості.

В ідеальному випадку PSR повинен бути менше 1. В такому
випадку це буде означати, що за кожний долар продажу компанії
інвестор сплачуєте ціну меншу, ніж 1 долар. Але значення PSR,
менше 1, — рідкісне явище для перспективних компаній, які ма-
ють тенденцію щодо зростання, тому вважається, що значення
PSR на рівні 2 і нижче цілком прийнятне при пошуку недооціне-
них акцій. В нашому випадку, ПАТ «Азовзагальмаш» має показ-
ник PSR на рівні 1596,5; ПАТ «Дніпровагонмаш» має показник
PSR, який дорівнює 749,2; ПАТ «Крюківський вагонобудівель-
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ний завод» має показник PSR на рівні 6309,1; ПАТ «Стахановсь-
кий вагонобудівельний завод» має показник PSR на рівні 271,3.
Виходячи з розрахунків показника PSR, жодне з підприємств не
має достатнього значення цього показника. Розрахований показ-
ник PSR у всіх підприємств, які аналізувалися є значно більшим
ніж рекомендовані значення, тому можна стверджувати, що ця
галузь машинобудування є непривабливою для інвесторів. Крім
розрахунків загальноприйнятих показників інвестиційної при-
вабливості акцій, в процесі дослідження було розраховано показ-
ник Р/Е-ratio (за номінальною вартістю). Якщо загальноприйня-
тий коефіцієнт Р/Е-ratio розраховується діленням поточної рин-
кової ціни акції на розмір прибутку компанії в розрахунку на од-
ну акцію, то Р/Е-ratio в процесі даного дослідження був розрахо-
ваний відносно номінальної вартості акцій (рис. 1).

Рис. 1. Показник Р/Е-ratio
(за номінальною вартістю)

Виходячи з даних, представлених на рис.1. найбільший рівень
показника Р/Е-ratio (за номінальною вартістю) за період 2010—
2013 рр. мав ПАТ «Стаханівський вагонобудівельний завод», але
в 2014 році цей показник був найбільшим у ПАТ «Азовзагаль-
маш» і негативне значення цей показник прийняв у ПАТ «Дні-
провагонмаш». Розрахунок показників інвестиційної привабли-
вості акцій підприємства надає можливість інвестору обрати акції
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відповідно зі своїми інвестиційними цілями, які за змістом можна
згрупувати до трьох основних: збереження капіталу; накопичен-
ня капіталу; одержання поточного прибутку. З метою досягнення
цих цілей інвестори використовують наступні основні стратегії,
які частково або повністю пов’язані з ціноутворенням: стратегія
довгострокового володіння; стратегія отримання високих прибу-
тків на інвестований капітал; стратегія довгостроковою зростання
інвестицій; агресивне керування портфелем акцій; стратегія спе-
куляції.

Стратегія довгострокового володіння. Цю стратегію вико-
ристовують інвестори, основною метою яких є збереження інве-
стованого капіталу. Кошти розміщуються тільки у високоякісні
акції, які циркулюють на ринку не менше 15—20 років і мають
бездоганну репутацію. Ці акції купуються на значний термін,як
правило, більш 10 років. Велика частина прибутку, яка одержу-
ється у вигляді дивідендних виплат, використовується для по-
повнення інвестиційного портфелю такими ж надійними або
тими ж самими акціями. Така стратегія часто застосовується
різними пенсійними та страховими фондами. Використання цієї
стратегії корелюється із стратегією високих та середніх цін та
передбачає, що встановлення високих цін на товари та послуги
підприємства сприятиме підвищенню ринкової (котирувальної)
ціни на акції.

Стратегія отримання високих прибутків на інвестований
капітал. Цю стратегію використовують інвестори, які розгляда-
ють акції як джерело поточного прибутку. В цьому випадку мова
йде про досягнення мети максимізації прибутку, тому для інвес-
торів істотне значення має надійний потік дивідендів. Для реалі-
зації цього завдання вони купують надійні та високоприбуткові
акції. Оскільки основною ціллю інвесторів, які діють в рамках
даної стратегії, є одержання високого і стабільного прибутку на
інвестований капітал, зовсім не обов’язково, щоб акції мали
значні відсотки зростання. Головною метою для інвесторів є до-
сягнення надійності акцій і високого дивідендного прибутку. В
контексті обраної загальної стратегії отримання високих прибут-
ків на інвестований капітал реалізується стратегія ціноутворення
високих цін.

Стратегія довгострокового зростання інвестицій. Дана
стратегія припускає вищий ступінь ризику порівняно з двома по-
передніми стратегіями, а також достатньо високу торговельну ак-
тивність, що полягає в досить великій кількості угод. Ця страте-
гія використовується відносно акцій великих, надійних компаній,
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які постійно зростають. Портфель акцій періодично перегляда-
ється, і змінюється його склад — купуються нові акції підпри-
ємств, які мають перспективу зростання і продаються ті, потенці-
ал яких, на думку інвестора, значною мірою вичерпаний.
Дивіденди в цій стратегії розглядаються як додаткове джерело
прибутку, тому що по багатьом акціях зростання вони взагалі не
виплачуються. Ця стратегія сумісна з стратегією низьких та сере-
дніх цін на товари та послуги підприємства, оскільки саме в рам-
ках такого підходу щодо ціноутворення можна отримати прибут-
ки в довгостроковій перспективі.

Агресивне керування портфелем акцій. Агресивне керу-
вання портфелем акцій дуже подібне до стратегії довгостроко-
вого зростання інвестицій з різницею тільки за часовими рам-
ками. Якщо окупність інвестицій попередньої стратегії складає
2—3 року, то при даній стратегії інвестор планує одержати та-
кий же прибуток за 8—10 місяців. Відповідно, це накладає ве-
ликі вимоги на інвестора, який повинен присвячувати багато
часу аналізу ринку й акцій, постійно стежити за станом еконо-
міки, розуміти інвестиційний процес, мати відповідні індивіду-
альні навички. Набір інвестиційних інструментів, що викорис-
товуються при роботі як за цією стратегією, так і за стратегією
довгострокового зростання інвестицій, аналогічний — прибут-
кові акції зростання, оборонні акції, але торгова активність на
порядок вища. Все це вимагає від підприємства розроблення
підходів щодо визначення цін на свою продукцію або послуги
на основі цінового моніторингу конкурентів. Цінові стратегії
повинні в цьому випадку повинні корелюватися управлінням
портфелем акцій.

Стратегія спекуляції. Найризикованіша стратегія, яка може
принести як фантастичний прибуток, так і катастрофічні збитки,
аж до повного розорення. Процес аналізу компаній на ринку в
цьому випадку відходить на другий план, а іноді й зовсім відсут-
ній. На перший план виходить знання ринкової психології та
уміння застосовувати деякі методи технічного аналізу. З розвит-
ком Інтернету багато інвесторів отримали прямий доступ до тор-
гівлі на міжнародних біржах, де за один торговий день інвестор
може провести кілька десятків операцій з купівлі-продажу акцій.
Ринкові спекуляції з ціною акцій не можуть бути жодним чином
пов’язані із класичними стратегіями ціноутворення підприємст-
ва. За результатами проведеного дослідження було сформовано
матрицю взаємозв’язку стратегій ціноутворення з інвестиційни-
ми цілями підприємства (рис. 2).
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Рис. 2. Матриця взаємозв’язку стратегій ціноутворення
з інвестиційними цілями підприємства

Висновки з проведеного дослідження. В результаті проведе-
ного дослідження було проведено оцінку інвестиційної приваб-
ливості акцій підприємств українського вагонобудування. В ре-
зультаті цього зроблено висновок, що підприємства-виробники
вагонів не мають інвестиційної привабливості для інвесторів, про
що свідчить рівень таких показників, як: коефіцієнт Р/Е-ratio; по-
казник PEG; коефіцієнт PSR. Усі підприємства, які аналізувалися,
мають показники недостатнього рівня інвестиційної привабливо-
сті для залучення інвестицій у цю галузь машинобудування. Крім
того, аналіз показників інвестиційної привабності акцій дозволив
виділити три основні цілі інвестора, згідно з якими формується
інвестиційна стратегія. В контексті інвестиційних стратегій було
запропоновано використовувати стратегії певні ціноутворення,
які корелюються з цілями ціноутворення.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ВІДНОВЛЕННІ
ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ ДО БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

АНОТАЦІЯ. Аналізується ситуація, що склалася на ринку банків-
ських послуг України в останні два роки через загострення еконо-
мічної кризи. Досліджено споживчі настрої і виокремлюються чо-
тири сегменти споживачів, залежно від доходів, стилю життя і
готовності довірити свої заощадження банкам. Обґрунтовано про-
відну роль маркетингу у відновленні довіри населення до банків,
на основі впровадження концепції партнерських відносин, інфор-
маційної прозорості банків, зміни ролі контактного персоналу в си-
стемі в системі «банк — клієнт».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок банківських послуг,економічнакриза,
споживчі настрої, сегмент ринку, комплекс маркетингу в банках,
«свідомий споживач».

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В ВОСТАНОВЛЕНИИ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

К БАНКОВСКИМ УЧЕРЕЖДЕНИЯМ

АННОТАЦИЯ. Анализируется ситуация на рынке банковских услуг
Украины, сложившаяся за последние два года из-за обострения
экономического кризиса. Исследуются потребительскиенастрое-
ния и выделяются четыре сегмента потребителей в зависимости
от доходов, стиля жизни и готовности доверить свои сбережения
банкам. Обосновывается ведущая роль маркетинга в восстанов-
лении доверия населения к банкам на основе использования кон-
цепции партнёрских отношений, информационной прозрачности
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