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Об’єктом дослідження є процес організації маркетингової діяльності
підприємства у сфері будівництва.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і
прикладних засад щодо організації маркетингової діяльності будівельного
підприємства.

Мета роботи – обґрунтування теоретико-практичних основ
маркетингової діяльності підприємства, розробка методики її планування та
оцінки, вдосконалення діяльності та підвищення конкурентоспроможності
підприємства.

Завданнями магістерської роботи є: визначити сутність управління
маркетинговою діяльністю підприємства; сформувати особливості
маркетингового управління в сучасних умовах; розглянути механізм
управління маркетинговою діяльністю підприємства; провести аналіз
господарської діяльності ТОВ «Феррострой»; проаналізувати маркетингову
діяльність ТОВ «Феррострой»; сформувати систему управління
маркетинговою діяльністю підприємства; визначити маркетингові
можливості ТОВ «Феррострой»; запропонувати використання інноваційної
маркетингової діяльності підприємства у житловому будівництві; впровадити
моделювання структурних характеристик процесу формуання маркетингової
стратегії будівельного підприємства.

Робота містить: 88 сторінок, 19 таблиць, 15 рисунків, список
літератури: 53 найменування.

Ключові слова: маркетингова діяльність, будівельні підприємства,
система управління, маркетингова стратегія, будівельні послуги.



ABSTRACT

Аndrushenko K. A. Organization of marketing activities of the enterprise in
the field of construction. Manuscript. Master's work on obtaining an educational
degree «мaster» in specialty 075 – «Marketing». Kremenchuk Mykhailo 
Оstrogradskyi National University, Kremenchuk, 2019.

The object of the research is the process of organizing marketing activities of
the enterprise in the field of construction.

The subject of research is a set of theoretical, methodological and applied
bases concerning the organization of marketing activity of a construction
enterprise.

Purpose of the work – substantiation of theoretical and practical bases of
marketing activity of the enterprise, development of methods of its planning and
evaluation, improvement of activity and increase of competitiveness of the
enterprise.

The tasks of the master's work are: to determine the essence of management
of marketing activity of the enterprise; to form features of marketing management
in modern conditions; to consider the mechanism of management of marketing
activity of the enterprise; to carry out an analysis of the economic activity of
Ferrostroy LLC; to analyze marketing activity of Ferrostroy LLC; to form the
system of management of marketing activity of the enterprise; to identify
marketing opportunities of Ferrostroy LLC; propose the use of innovative
marketing activity of the enterprise in housing construction; to introduce modeling
of structural characteristics of process of formation of marketing strategy of
construction enterprise.

The work contains: 88 pages, 19 tables, 15 figures, list of literature: 53 titles.

Key words: marketing activities, construction enterprises, management
system, marketing strategy, construction services.




