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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток ринкових відносин в

Україні, зміцнення і розширення
бізнесової сфери  економіки, поси#
лення конкуренції, вплив світової
фінансової кризи робить все більш
актуальним використання цивілізо#
ваних засад діяльності господарюю#
чих суб'єктів, серед яких однією із
найважливіших є маркетинг. Це сто#
сується і ринку комерційної нерухо#
мості.

Слід вказати на те, що якщо на
сьогодні в Україні найбільш розроб#
леними є такі об'єкти маркетингу як
товари та послуги, серед найменш
розроблених є  нерухоме майно на
ринку комерційної нерухомості та
фінанси (акції та облігації). Разом з
тим нерухомість продається і ку#
пується, здається в оренду, а значить
потребує відповідних маркетингових
зусиль. Розвиток ринку комерційної
нерухомості України за період 2004#
2008 (першої половини) характери#
зувався наявністю значного дисба#
лансу між об'ємом  пропозиції про#
фесійних офісних, складських та
торгівельних приміщень та попитом
на них з боку корпоративних орен#
дарів.  На ринку практично склалася
ситуація дефіциту об'єму пропозиції
у всіх сегментах комерційної неру#
хомості. Саме тому власники об'єк#
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тів комерційної нерухомості не при#
діляли достатньо уваги розробленню
та впровадженню маркетингових
стратегій щодо підвищення конку#
рентоспроможності об'єктів на рин#
ку та їх коректного маркетингового
позиціювання.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність розробки та впро#

вадження комплексу маркетингових
дій щодо підвищення конкурентосп#
роможності об'єктів комерційної не#
рухомості, особливо в умовах фінан#
сової кризи.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз сутності ринку комерцій#

ної нерухомості, ідентифікація сис#
теми об'єктів та суб'єктів та визна#
чення характеристик маркетингу
об'єктів комерційної нерухомості.

Маркетингова стратегія підви#
щення конкурентоспроможності
об'єктів комерційної нерухомості, на
наш погляд, буде результативною і
ефективною, якщо буде базуватись
на задоволенні існуючих потреб і за#
питів споживачів.

Питанням стосовно використан#
ня маркетингових механізмів при#
свячені багаточисельні наукові праці
зарубіжних і вітчизняних вчених.
Разом із тим, посилення уваги до
філософії маркетингу, розповсюд#

ження її використання, диференці#
ація маркетингової активності вима#
гає нових наукових пошуків і рішень,
розробки відповідних методик і ал#
горитмів, що буде сприяти успішній
адаптації підприємств і організацій
до дії сил, суб'єктів і умов навколиш#
нього бізнес#середовища і, особли#
во, потреб і поведінки споживачів,
зміцненню їх конкурентоспромож#
ності, підвищенню ефективності їх
діяльності.

В своїх наукових  роботах Ф. Кот#
лер вказує на те що маркетологам
приходиться приймати рішення сто#
совно десяти типів маркетинговій
"сутності": матеріальних благ (то#
варів), послуг, вражень (досвіду),
подій, особистостей, місць, влас#
ності, організації, інформації та ідей
[1, с. 27].

На наш погляд, сумнівним є твер#
дження деяких дослідників про те,
що окреме поняття "маркетинг неру#
хомості" не існує  [2, с. 43]. Так го#
ловні закони маркетингу орієнтують
на задоволення потреб і запитів спо#
живачів, що стосується  всіх об'єктів
маркетингу. Нерухомість тут не є
якимось винятком. Але разом з тим,
специфіка об'єктів нерухомості,
ринку, на якому вони знаходяться в
обігу, формують ряд суттєвих особ#
ливостей, вимагають окремих під#
ходів до конструювання характер#
них маркетингових комплексів,
відповідних маркетингових стратегій
і програм. Це в цілому дозволяє
стверджувати про наявність марке#
тингу нерухомості як окремої кате#
горії, необхідність розробки його
наукових і практичних положень.

МАРКЕТИНГ КОМЕРЦІЙНОЇ
НЕРУХОМОСТІ

На нашу думку,  маркетинг ко#
мерційної нерухомості — це комп#
лекс дій по створенню чи підвищен#
ню привабливості об'єктів з точки
зору існуючих потреб девелоперів,
інвесторів, орендарів, покупців або
якихось інших цільових груп, які мо#
жуть використовувати дані об'єкти
виходячи із цілей та завдань власної
господарської діяльності. Основні
чинники такої привабливості ство#
рюється тоді, коли мова йде про про#
ектування та будівництво нових
об'єктів комерційної нерухомості,
або покращуються, якщо об'єкт вже
існує.

Ринок комерційної нерухомості
— невід'ємна частина системи еконо#
мічних відносин. Діяльність на цьо#
му ринку тісно пов'язана з тим, що
відбувається на ринках товарів, по#
слуг, робочої сили, капіталу, цінних
паперів, інвестиційних ресурсів,
тощо. На сьогодні серед особливос#
тей ринку комерційної нерухомості,
що визначають сутність концепцій,
моделей, бізнес#технологій марке#
тингової активності можна виділити
наступні.
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1. Відносно невелика, у порів#
нянні із ринком, споживчих товарів,
кількість угод купівлі#продажу,
оренди та відповідних транзакцій.
Це особливо стосується спеціалізо#
ваних і унікальних об'єктів, що ство#
рюються у відповідності із специф#
ічними вимогами покупців чи орен#
дарів.

2. Обмежена кількість інституц#
іональних продавців і покупців
(орендарів) у порівнянні з роздріб#
ною системою продажу товарів спо#
живчого попиту, величезною кіль#
кістю кінцевих споживачів.

3. Великі обсяги інвестицій у бу#
дівництво та реконструкцію об'єктів
комерційної нерухомості. Мова йде
про десятки і сотні мільйонів доларів
США.

Компанія Dragon — Ukrainian
Partners& Development, яка приваби#
ла 208 млн дол. США в ході IPO на
ATM лондонської фондової біржі 1
червня 2007 р. з метою інвестування
в проекти комерційної і житлової не#
рухомості в Україні, придбала 12 млн
акцій Henri land, що складає 38% ус#
тавного фонду компанії [3; 4].

4. Відсутність достатньо відкри#
тої інформації про угоди купівлі#
продажу чи оренди об'єктів, що по#
в'язано з конфіденційним характе#
ром таких угод.

5. Тривалий час проектування,
спорудження,  реконструкції та існу#
вання об'єктів, висока вартість робіт.

6. Непереміщуваність об'єктів
комерційної нерухомості

7. Неоднорідність ринку комер#
ційної нерухомості. Так даний ринок
можна розділити на дві складові:
первинний і вторинний ринок.

8. Характерні особливості попи#
ту на ринку комерційної нерухомості
(низька його цінова еластичність, по#
хідний характер).

9. Характерні особливості по#
треб споживачів. Потреби, що задо#
вольняє споживач на ринку комерц#
ійної нерухомості зводяться до по#
треб господарювання, отримання
доходу і прибутку.

10.  Характерні особливості жит#
тєвого циклу. Вони полягають в
тому, що життєвий цикл комерційної
нерухомості розподіляється на ета#
пи, які суттєвим чином відрізняють#
ся від подібних етапів щодо товарів

(рис. 1).
Виходячи із аналізу особливос#

тей ринку та порівняння основних
ознак можна виділити наступні за#
гальні характеристики маркетингу
об'єктів комерційної нерухомості:

— персональний характер сто#
сунків постачальників і споживачів
об'єктів комерційної нерухомості,
індивідуальний характер маркетин#
гу;

— висока значимість маркетин#
гових досліджень як важливої пе#
редумови успішності об'єкту комерцій#
ної нерухомості;

— індивідуальний (стосовно кож#
ного проекту і об'єкту) характер
маркетингових досліджень;

— необхідність наскрізного мар#
кетингового супроводження проце#
су створення, експлуатації, здачі в
оренду і продажу об'єктів комерцій#
ної нерухомості;

— необхідність орієнтації на по#
треби і попит первинних споживачів
товарів (послуг), задоволення яких
є головною задачею створюваних
об'єктів комерційної нерухомості;

— багатовекторність напрямків
задоволення  потреб: інвестори, де#
велопери, користувачі об'єктів, кін#
цеві споживачі;

— потреби у наявності широко#
го кола висококваліфікованих
фахівців, здатних успішно виконува#
ти маркетингові функції на ринку
комерційної нерухомості; відповід#
ної маркетингової інфраструктури.

Стосовно ринку комерційної не#
рухомості України можна вказати на
те, що рівень існуючої конкуренції,
співвідношення попиту і пропозиції
визначає і міру запровадження мар#
кетингу. При цьому починають все
частіше згадувати його окремі ін#
струменти, особливо засоби товар#
ної політики, маркетингових комун#
ікацій, які стають на ринку все більш
помітними. Разом з тим, маркетинго#
ва діяльність поки що не набула сис#
темного характеру, що на сьогодні
можна визначити як об'єктивне яви#
ще.

Як відомо, маркетингова діяль#
ність має місце там, де існує потуж#
на конкуренція і в ситуації, коли про#
позиція перевищує попит. Таки умо#
ви ринок комерційної нерухомості
особливо відчуває з листопада 2008

року, коли перші ознаки фінансової
кризи суттєво змінили об'єм вакант#
них офісних приміщень у бік
збільшення за рахунок зниження
ділової активності, та міграції ком#
паній щодо розміщення офісних при#
міщень.

Саме, в таких умовах, коли заго#
стрюється боротьба за ринки спожи#
вачів підприємства і організації —
постачальники продукції чи послуг
звертають посилену увагу на їх по#
треби і запити. Іншого виходу щоб
зберегти або посилити свою конку#
рентну позицію на ринку на сьогодні
не існує. Зважаючи на характерні
особливості ринку комерційної не#
рухомості, діяльності його об'єктів
та суб'єктів можна вказати на те, що
на цьому ринку можуть існувати на#
ступні види маркетингу (див. рис. 2)

Головні блоки та інструменти
комплексу маркетингу на ринку ко#
мерційної нерухомості.

Виходячи з цього комплекс мар#
кетингу на ринку комерційної неру#
хомості повинен включати наступні
блоки та інструменти:

— об'єкт комерційної нерухомос#
ті (технічні та функціональні  харак#
теристики, дизайн, гарантії і можли#
вості належного виконання функ#
цій);

— умови використання, розміри,
форма, вигоди, імідж, назва, тощо;

— ціна: продажна вартість об'єкта
та вартість його експлуатації (орен#
ди);

— місце: місцезнаходження (роз#
міщення)об'єкту комерційної неру#
хомості, умови фізичного доступу до
нього;

— просування: популярність об#
'єкту, партнерські стосунки із клієн#
тами; канали і носії розповсюджен#
ня інформації; стиль рекламних
звернень;

Крім названих блоків та інстру#
ментів традиційної структури комп#
лексу маркетингу, яка представлена
у відповідності із відомою концеп#
цією "4р", до її складу, на наш по#
гляд, необхідно внести такі додат#
кові елементи, як персонал і процес.

В нерухомості, як і в іншій сфері,
компанія не може розвиватися без
наявності потужних людських ре#
сурсів. Для того, щоб аналізувати,
приймати рішення і оперувати вели#
кими об'єктами, земельними ділян#
ками для розбудови об'єктів комер#
ційної нерухомості, недостатньо
формул та розрахунків необхідні
надійні спеціалісти, які мають тісні
ділові зв'язки, новини, знання рин#
ку.

Ю. Нартов, керуючий директор
компанії Colliers International (Украї#
на), говорить про те, що нерухомість
— це в першу чергу, робота з людь#
ми, тому в даній сфері людський фак#
тор грає виключну роль [5, с. 34].

У зв'язку з цим комплекс марке#
тингу на ринку комерційної нерухо#
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Рис. 1.  Життєвий цикл об'єкту комерційної нерухомості
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мості повинен включати такі інстру#
менти як підбір і використання
фахівців високої кваліфікації, з не#
обхідним досвідом і знаннями, ство#
рення системи підвищення їх квалі#
фікації, мотивованості та лояль#
ності, рівня їх професійності.

Процес, як блок інструментів
маркетингового комплексу на ринку
комерційної  нерухомості має на
увазі використання таких інстру#
ментів як технологія укладання та
виконання угод, надання посеред#
ницьких послуг, оформлення доку#
ментів, виконання встановлених
термінів робіт, тощо.

Кожен з  видів маркетингу має
свої акценти, а звідси і структуру
своїх комплексів інструментів та дій.

Так маркетинг девелопера до
здачі об'єкту в експлуатацію голов#
ним чином своїм завданням повинен
ставити проведення відповідних дос#
ліджень, створення на їх основі при#
вабливого і конкурентоспроможно#
го проекту об'єкту комерційної не#
рухомості. При цьому, приваб#
ливість останнього повинна бути
розрахована як на потенційних спо#
живачів, так і на інвесторів.

Маркетинг девелопера після здачі
об'єкту в експлуатацію головним
своїм завданням повинен вбачати
створення позитивного стійкого
бренду, правильне позиціювання об#
'єкту на ринку та його просування,
розвиток партнерських стосунків із
орендарями, ефективне комунікацій#
не супроводження, контроль за ефек#
тивністю маркетингових зусиль.

Якщо маркетинг на первинному
ринку комерційної нерухомості по#
винен концентрувати свою увагу на
реалізацію інструментарію щодо
розробки проекту об'єкту, його вар#
тості, розміщення і просування, тоб#
то практично на всіх блоках марке#
тингового комплексу, то на вторин#
ному ринку необхідна увага в першу
чергу стосовно репозиціювання об'єк#
ту, модифікації його функціональ#
них характеристик.

Маркетинг до здачі об'єкту в ек#
сплуатацію повинен концентрувати
увагу на вивченні і створенні переду#
мов успішної реалізації проектів
об'єктів комерційної нерухомості, в
той час як маркетинг після здачі об#
'єкту в експлуатацію — на поведінці
споживачів після здійснення проце#

су купівлі, в ході його використання,
корекції і маркетингових програм.

Особливості маркетингової
діяльності на ринку комерційної не#
рухомості в цілому, а також з точки
зору поведінки його суб'єктів в кож#
ному конкретному випадку вимага#
ють індивідуалізації його комплексів
а також процесів здійснення марке#
тингових дій.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження теоре#

тико#методологічних засад сутності
ринку комерційної нерухомості та
особливостей здійснення маркетин#
гової діяльності на даному ринку
дозволяє зробити наступні висновки:

1. На наш погляд спільним для
всіх видів маркетингу, які існують на
ринку комерційної нерухомості,
ключовою проблемою, яку він пови#
нен вирішити є забезпечення високої
міри привабливості об'єкта.

2. Основними типами об'єктів,
які сьогодні представлені на ринку
комерційної нерухомості є вироб#
ничі, складські (логістичні), офісні,
торговельні, розважальні, громадсь#
кого харчування, готельні, навчальні,
транспортного обслуговування. За
видами власності вони поділяються
на державні, приватні, муніципальні,
громадські та колективні, а за юри#
дичним статусом — на приватизо#
вані, придбані та орендовані.

3. Основними суб'єктами ринку
комерційної нерухомості є держава,
власники відповідних об'єктів, девело#
пери, посередники (брокерські агенції,
ріелтерські фірми, професійні консал#
тингові фірми, агенції із комерційної
нерухомості), сприяючі організації
(юридичні, будівельні, архітектурні,
страхові, рекламні, банківські, тощо)
та споживачі (покупці, орендарі,
фінансові інститути та ін.). При цьому
ключовими серед принципово нових
для української економіки суб'єктів
ринку комерційної нерухомості висту#
пають девелопери.
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Рис. 2.  Види маркетингу на ринку комерційної нерухомості


