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     Розглянуто специфіку маркетингової діяльності будівельних підприємств в Україні. Досліджено 

організаційні особливості маркетингової діяльності, будівельної організації як рекламного 

елемента.  
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У сучасних умовах вироблення теоретичних і методологічних позицій по застосуванню 

маркетингу у вітчизняній практиці будівництва є одним із пріоритетних напрямків на рівні 

будівельних підприємств, концернів та інших господарюючих суб'єктів.  

Організація маркетингу в будівельній компанії має ряд особливостей, що визначаються 

специфікою діяльності такого роду підприємств. Будівельна компанія, будучи, по своїй суті, 

виробничою організацією, має кінцевий результат виробничого процесу у вигляді завершеного 

будівництвом об'єкта, який як товар не розглядається, але виступає в якості рекламного елемента 

[1, c.52]. 

Товаром будівельної організації, запропонованим покупцеві у такому випадку виступає певний 

комплекс виробничих послуг, тобто будівельно-монтажних робіт,і компанія виступає на 

конкретному сегменті ринку як сервісне підприємство, висловлюючись мовою класичного 

маркетингу — підприємством, що виробляє послуги. 

Будівельна організація поєднує в собі одночасно характерні риси промислового підприємства та 

підприємства сфери обслуговування [2]. 

 Маркетингове планування стає сьогодні одним з найважливіших елементів концепції 

управління підприємством. Воно використовується для підвищення ефективності існуючої в фірмах 



управлінської системи, дозволяє складати більш реальні програми виробництва і реалізації, швидше 

реагувати на зміни, що відбуваються на ринку, і створює істотні переваги в конкурентній боротьбі.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що формування ринкової економіки зумовило 

необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів 

споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських 

підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, 

об'єднання. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє і 

вдосконаленню системи внутрішньофірмового управління, і успіху підприємства у конкурентній 

боротьбі [3, с. 23]. 

Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм управління, активну заповзятливість, 

постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживача. Маркетинг 

базується не на затверджених згори планових завданнях, а передусім на глибокому знанні 

об'єктивної інформації про ринок, про реальні вимоги споживачів та ініціативі [5, с. 12]. 

Ріст будівельної галузі неминуче викликає економічний ріст у країні і виникнення 

необхідних умов для розв'язання багатьох соціальних проблем. Але на сучасному етапі її розвитку 

говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не представляється можливим. Якщо на 

регіональному рівні чітко простежується тенденція верховенства будівельних організацій 

центральних районів та великих міст-мільйонерів у зв’язку з їх значними потужностями і 

інвестиційними можливостями, то на глобальному рівні будівельна галузь України програє через 

брак необхідних фінансових та організаційних перетворень.  
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