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ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

У статті подана багатокритеріальну модель споживчого вибору, яка дозволяє оцінити привабливість 
інноваційної будівельної продукції з позиції споживача за сукупністю показників ще на етапі розробки 

інновації, що сприятиме мінімізації відповідних ризиків та підвищенню ефективності інноваційної 

діяльності будівельної галузи в цілому. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, споживча привабливість, будівельна продукція,ієрархічна 

модель, ефективність. 

 

Вступ. В умовах дестабілізації економічного середовища та наявності 

кризових явищ пріоритетною стає інноваційна діяльність спрямована на 

забезпечення конкурентоспроможності будівельної продукції та ефективності 

бізнес-процесів. Складність та тривалість будівельного процесу на фоні впливу 

дестабілізуючих чинників зумовлює необхідність виваженої, гнучкої та 

комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності з позиції споживача як 

основи прийняття об’єктивних управлінських рішень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ряд наукових праць [1, с. 15; 2, с. 

59; 3, с. 34] з оцінки ефективності інноваційної діяльності споживачем побудовані 

на засадах маркетингу.  

В основі оцінки багатовимірні маркетингові методи, як: модель Розенберга, 

модель з ідеальною крапкою, модель «товарної системи»,  методи бізнес-аналізу та 

казуальних досліджень тощо. 

Головним недоліком даних підходів є низька ймовірність прогнозування  
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попиту на інноваційну продукцію на початкових етапах розробки інновації 

внаслідок її принципової новизни, що обумовлює необхідність формування 

системи показників, які б мали одночасно комплексний та відповідний специфіці 

інноваційної діяльності характер. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні ієрархічної моделі споживчого вибору 

інноваційної продукції будівельної галузі. шляхом аналізу основних положень 

теорії споживання та виокремленні системи специфічних показників оцінювання 

продукції будівельної галузі за відповідними критеріями. 

Виклад основного матеріалу. Оцінка ефективності інноваційної діяльності з 

позиції споживача формується на основі загальної теорії споживчої вартості, 

відповідно до якої вартість товару обумовлюється його корисністю, тобто 

здатністю задовольняти потреби споживачів. В працях сучасних науковців 

розширено положення даної теорії з позицій формування характеристик товарів, 

що приносять користь, становлять цінність для споживачів і тим самим формують 

споживчу вартість товарів [4, с. 115], а саме – якості товару [5, с. 130]; 

обслуговування споживачів [6, c. 84].  

З цих позицій споживча вартість продукту інноваційної діяльності 

формується на основі зазначених характеристик. При цьому головною проблемою 

визначення його споживчої вартості є принципова новизна продукту-інновації для 

ринку. Тому оцінка ефективності інноваційної діяльності будівельних підприємств 

з позиції споживача, в першу чергу, відображає ступінь сприйняття інновації 

ринком, який обумовлюється комплексом реальних характеристик продукту, що 

впливають на споживчий вибір.  

Огляд спеціалізованої літератури [7, с. 493; 8, с. 957] дозволив сформувати 

ряд споживчих характеристик будівельної продукції: рівень ціни, задоволення 

цільової потреби (наприклад, у житлі), експлуатаційні характеристики, 

інфраструктура, в якій знаходиться об’єкт, його естетичний вид, вплив екологічних 

характеристик на здоров’я споживача, їх вплив на навколишнє середовище.  

В теорії споживчої поведінки [9, с. 72;] вибір споживача ґрунтується на 

моделі «атрибут товару - вигода-цінність», тобто в основу прийняття рівня щодо 

споживання певного продукту покладено такі положення: споживач розглядає 

кожен товар як сукупність властивостей, атрибутів, необхідних для задоволення 

його потреби; споживач шукає певну вигоду, користь, обираючи певну марку; 

споживачі виокремлюють найважливіші для себе властивості і атрибути, а також 

визначають вагомість кожного з них.  

Тому оцінювання полягатиме у виділенні основних вагомих споживчих 

характеристик будівельної продукції та встановленні їх пріоритетності з метою 

визначення відповідності їм інноваційної будівельної продукції. 
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Для встановлення пріоритетності атрибутів будівельної продукції в даному 

дослідженні використано метод аналізу ієрархій (МАІ) [10], який є систематичною 

процедурою для ієрархічного розгляду елементів, що визначають суть будь-якої 

проблеми.  

Відповідно до принципів ідентичності та декомпозиції, покладених в основу 

МАІ, на першому етапі передбачається структурування проблеми у вигляді 

ієрархії. У найбільш простому вигляді ієрархія будується з вершини (мети), через 

проміжні рівні (критерії) до найнижчого, який є переліком альтернатив (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Декомпозиція досліджуваної проблеми – оцінка пріоритетності 

характеристик будівельної продукції, що чинять вплив на споживчий вибір 

 

Базуючись на основних положеннях теорії споживчої поведінки сформовано 

умови споживчого вибору, які покладено в основу критеріїв., а саме: відповідність 

характеристик потребам споживача – критерій відповідності; вплив характеристик 

будівельної продукції на ступінь задоволення потреб споживачів та якість 

споживання  – критерій якості; обсяг витрат, який здійснює споживач для 

задоволення своїх потреб при виборі та споживанні будівельної продукції – 

витратний критерій. 

Визначення пріоритетних параметрів будівельної продукції, що 

впливають на споживчий вибір 
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Для здійснення наступних етапів даного методу було залучено 10 експертів-

практиків з ряду будівельних підприємств вибіркової сукупності, яка 

досліджувалась як найбільш інноваційно активна: АТ "Трест "Житлобуд-1"; АТ 

"Житлобуд-2"; ВАТ "Молодіжний житловий комплекс "Інтернацiоналiст"; ТОВ 

"Оргтехбуд"; ТОВ "Созiдатель"; ТОВ "Будівельна компанія "Укртехносфера"; 

ТОВ "СУ-15"; ТОВ "Грiзайль"; ТОВ "Проспект-ІВ"; ТОВ "МПГ". 

За результатами 2-го етапу дослідження можна зробити висновок, що 

найбільшу вагу під час здійснення споживчого вибору будівельної продукції має 

витратний критерій (0,413), близьким до нього є критерій відповідності (0,362), а 

найменший вплив належить критерію якості (0,224). 

Судження експертів щодо вагомості споживчих характеристик за кожним з 

критеріїв свідчать, що: 

– за критерієм відповідності переважають такі характеристики, як: 

експлуатаційні характеристики (0,363), задоволення цільової потреби (0,202),  

рівень ціни (0, 155), інфраструктура (0,126); 

– за критерієм якості найбільший вплив чинять стан здоров’я споживача 

(0,297), рівень ціни будівельної продукції (0,194), вплив на навколишнє 

середовище (0,179) та задоволення цільової потреби (0,127); 

– за витратним критерієм найвагомішими характеристиками є рівень ціни (0, 

267), задоволення цільової потреби (0,255), інфраструктура (0, 162). 

Завершальним етапом є здійснення ієрархічного синтезу вагомості критеріїв 

та пріоритетності характеристик. Для цього узагальнено вектори пріоритетів 

критерію та споживчих характеристик в межах кожного з них. Результати 

представлено в табл. 1.  

Таким чином, за допомогою методу аналізу ієрархій встановлено 

пріоритетність споживчих характеристик будівельної продукції, які є 

визначальними при здійснені споживчого вибору. 

Це дало змогу сформувати модель споживчого вибору будівельної продукції, 

на основі якої підприємство зможе оцінити відповідність створеної інноваційної 

продукції потребам споживача: 

 

,067,0091,0105,0138,0189,0204,0206,0 НСЕЗІЕЦПЦСВ експ

ІБП 

 

де ІБПСВ
 – споживчий вибір інноваційної будівельної продукції; 

Ц  – ціна інноваційного продукту; 

ЦП
 – повнота задоволення цільової  потреби; 
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експЕ
 – експлуатаційні характеристики; 

І  – інфраструктура, в якій знаходиться продукція; 

З  – вплив інноваційної продукції на здоров’я споживача; 

Е  – естетичний вигляд інноваційної продукції; 

НС  – вплив інноваційного продукту на навколишнє середовище. 

 

Таблиця 1 - Пріоритетність параметрів будівельної продукції, що впливають 

на споживчий вибір 

Споживчі 

характеристики 
будівельної 

продукції 

Критерій 
відповідності 

(0,224) 

Витратний 
критерій 

(0,413) 

Критерій 

якості (0,362) 

 

Глобальний 
пріоритет 

 

Ранг 

Експлуатаційні 
характеристики 0,042 0,363 0,080438 0,189 

 
3 

Задоволення цільової 

потреби 0,127 0,202 0,255 0,204 

 

2 

Естетичний вигляд 0,038 0,069 0,150 0,091 6 

Рівень ціни 0,194 0,155 0,269 0,206 1 

Інфраструктура 0,123 0,126 0,162 0,138 4 

Вплив на здоров'я 

споживача 0,297 0,049 0,051 0,105 

 

5 

Вплив на 

навколишнє 
середовище 0,179 0,036 0,033 0,067 

 

 

7 

 

Висновки. Побудована модель споживчого вибору інноваційної продукції 

будівельної галузі відповідає сутності та особливості інноваційної діяльності, а 

також специфіці будівельної галузі, що дозволяє здійснювати адекватну коректну 

оцінку ефективності інноваційної продукції з позиції споживача на етапі розробки 

інновацій.  
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