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Пріоритети конкурентного функціонування портфоліо сучасних 

моделей одягу визначають на етапі сегментації споживачів, в якому 

враховують обрану стратегію персоналізації даних для визначення сценарію 

розвитку вподобань. Постійне зростання популярності сервісів розміщення 

інформаційних проспектів зумовили потребу у перехресній стратифікації 

соціально-психологічних груп населення для спрощення процедури відбору 

моделей в портфоліо. 

Формування соціально-демографічного портрету ґрунтується на 

верифікації соціально-психологічних характеристик у виборі асортименту 

відповідно до ознак патерну стилізації. 

Аналіз матриці можливостей «модель-ринок» підтверджує доцільність 

спрямування стратегії портфоліо на моделі прет-а-порте методом економії 

витрат за принципом «покращуй те, що вже існує». Адресність моделей із 

конкурентним комплексом властивостей визначає група «конформісти» - 

споживачі, які стежать за модою, щоб справити враження на оточуючих, які 

складають 65% в сукупності психологічних портретів відношення до моди. 

Намагання самовираження людини в соціумі характеризує асортиментна 

група «Вasa» (65%), яка концептуально не змінюється протягом 3-4 років, а 

також кількісно співпадає з психологічним портретом [1]. 

Лідером на ринку є група «Basis» (55%), яка має постійних споживачів 

продукції і стабільність виробництва, що дозволяє застосовувати для цільової 

групи стратегію диверсифікації композиції моделей у вигляді осучаснення 

морфологічних елементів форми. 

Модель позиціонування попиту на морфологічні зміни повинна 

враховувати сегментацію споживачів на засадах однорідності груп з 

урахуванням патерну стилізації. 

Це дозволяє прийняти рішення щодо доцільності включення фірмових 

елементів в структуру моделей з метою досягнення комерційного успіху. 

Для дослідження моделей товарної групи «City-Casuel», яка формує 

раціональний гардероб споживача, обрані два патерни: модернізована 

стилізація мікростилю «Familie-Casuel» і академічна стилізація елементів 

класичного стилю на засадах ізомеризації множини об’єктів одного складу, 

але різної будови. 

Позиціонування попиту на соціально-демографічному рівні має вигляд 

відповіді на питання «Хто Я?» з позицій базових цінностей класу, на 

функціональному рівні – відповідь на запитання «Для чого я купив?». 
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На основі концепції категорій збуту товару на ринку з урахування 

досліджень [2] запропонована модель перехресної стратифікації патернів 

попиту в зонах моди прет-а-порте (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Матриця перехресної стратифікації патернів споживчого попиту 

Зона моди 
Тип стратегії 

маркетингу 

Патерн споживчого попиту Психографічний портрет споживача 

Типізації 
Група 

новизни 
Клас 

Категорії 

цінностей 
Рівень мотивацій Критерії вибору 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А – концептуальна 

модель 

конкурентних 

властивостей 

І – економії витрат 

на базовий 

асортимент 

цільової аудиторії 

– Basis 

Модернізована 

стилізація 
Типова – Т 

Прагматик – 

К1; традицій-

на – К2; 

матеріаліст – 

К3; 

незалежні – 

К4; 

новатори – К5 

Соціальний статус 

– Ц1; матеріальний 

інтерес – Ц2; 

кар’єрні 

досягнення Ц3; 

власний розвиток 

– Ц4; 

імідж – Ц5 

Цілеспрямованість – 

М1; 

Наслідування – М2; 

Обмежена 

досяжність – М3; 

Стильність – М4 

Престижність – В1; 

Оригінальність – В2; 

Концептуальність – 

В3; 

Доступність – В4; 

Прийнятність – В5 

В – модний 

асортимент 

тенденцій сезону 

ІІ – диверсифікації 

мікростилів – 

Fashion 

Модернізована 

стилізація 

Модна – М; 

сучасна – С 

С – актуальний 

асортимент 

ІІІ – розвитку 

нових елементів 

стилю 

– Bestseller 

– Image 

Академічна 

стилізація 

Типова – Т; 

сучасна – С; 

типова – Т 

 

Матриця капсульного формування портфоліо моделей одягу має 

враховувати конкурентну рівновагу адресного попиту відповідно до 

психографічного портрету споживача. Математичний опис морфологічних 

змін асортименту у патернах споживчого попиту представлено операціями 

об’єднання і перетину множин особистісних і соціальних факторів поведінки 

споживачів для утворення капсул моделей в зонах: 

Зона А        Basis   Т   К2   К3 ∪ Ц2 ∪ М1 ∪ В3   В5                             (1) 

Зона В        Fashion   М   С   К4 ∪ Ц1  Ц5 ∪ М4 ∪ В2                           (2) 

Зона С        Bestseller   Т   С   К5 ∪ Ц1   Ц4 ∪ М2 ∪ В1                        (3) 

                    Image   Т   К1 ∪ Ц3   Ц5 ∪ М3 ∪ В4                                     (4) 

Запропоновані капсули образного рішення портфоліо містять по 7 

варіантів умовних моделей в групах асортименту, що відповідає 

маркетинговій системі «4С»: споживач-очікувана цінність-зручність-

комунікації (Сonsumer, Сost of expectation, Сonvenience, Сommunication). 
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