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Якість менеджменту майнових об’єктів  

на прикладі агенції нерухомості SLON 

 

Анотація. З урахуванням інноваційних досягнень теорії та практики 

управлінської практики обгрунтовано перспективи розвитку менеджменту  на 

прикладі агентства нерухомості SLON; пропонується участь у девелоперських 

проектах з урахуванням нормативних вимог процесу регулювання 

містобудівної діяльності; управління якістю здійснення операційного 

менеджменту на засадах сталого розвитку міст і громад. 

Вступ.  Об’єкт дослідження - ринок міської нерухомості, його види та 

сегменти в частині практичної реалізації угод і управління об'єктами 

нерухомості. Менеджмент територіального розвитку досягає прогресу, 

наприклад, із застосуванням рейтингів стійкості та присвоєнням оцінок 

стійкості потенційним інвестиціям [1]. 

Виклад основного матеріалу.  У теоретичних дослідженнях виокремлено 

ознаки, по яких ідентифікують житлове, комерційне або суспільне нерухоме 

майно та ключові терміни по суті тез - операція з нерухомим майном; угода; 

інфраструктура, державні та  економічні суб’єкти ринку нерухомості.  

Визначено, що головним суб’єктом є покупці, адже саме для них працює 

ринок нерухомості. Відповідно до офіційних даних національної статистики, у 



2020 році відбулося зниження загального обсягу реалізованих послуг на 15%; у 

тому числі у сфері нерухомості, до 5-10%.  

Аналогічна тенденція до зниження загального обсягу реалізованих послуг 

в Одеській області на 744 тис. грн (або 5%) та обсягу операцій з нерухомим 

майном на близько 118 тис.грн (або на 8%).  

Аналіз менеджменту агентства SLON з десятьма філіалами в місті Одесі у 

цілому показує задовільний стан: задоволеність клієнтів, розширення 

клієнтської бази.  

Індекс ринкової потужності компанії досяг високого рівня А; компанія 

має потенціал до лідерства, динамічно розвивається та займає активні позиції, 

але при цьому індекс фінансової стійкості знаходиться на рівні С. 

Конкурентною перевагою є дуже міцна організаційна культура завдяки 

активній кадровій політиці керівництва SLON, яка орієнтована на якісний 

маркетинг персоналу; впровадження нематеріальних методів мотивування 

персоналу - спортивні змагання; конкурси краси; професійні свята ріелторів; 

ігрові майстер - класи; професійний розвиток персоналу шляхом підвищення 

кваліфікації у закладах вищої освіти. 

В компанії SLON ефективно налагоджено ділові комунікації з 

провідними будівельними організаціями, серед них Кадорр Груп, Будова, 

ЗАРС, Интострой, Сага Девелопмент. 

Конкурентний профіль SLON порівняно з іншими компаніями 

представлено відносно високим балом - близько 8 з 10 балів - по критеріям 

менеджменту, реклами в соціальних сітях, в яку SLON вкладає до 10 відсотків з 

кожної угоди;  ринкової частки та маркетинг, на розвиток якого SLON вкладає 

4-5 відсотки від суми капітальних вкладень (рис. 1). 
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Рис. 1 - Конкурентний профіль якості менеджменту агентств нерухомості 

Пов’язуючи соціальний портрет потенційного покупця в місті Одесі та 

стратегічні перспективи розвитку міста Одеси і конкурентоспроможні 

можливості менеджменту операцій з нерухомим майном, SLON пропонується 

участь у проектах міської довгострокової програми «Доступне житло» з 

урахуванням вимог регулювання містобудівної документації, зонінгу, класу 

наслідків. Також у контексті вищенаведеного для забезпечення якісного 

управління операціями з нерухомим майном пропонується використання 

показників інклюзивних рішень, негативного впливу забруднюючих речовин, 

забезпечення збереження культурної і природної спадщини.  

Висновки. По суті тез пропонується реалізація заходів щодо 

впровадження енергоефективних технологій; розвитку туристично-

рекреаційної інфраструктури та підвищення привабливості об’єктів історико-

культурної спадщини; розвитку організаційних та просторових форм інтеграції 

бізнесу. Враховуючі дані проектних пропозицій з використанням методу 

згладжування за експонентою побудовано прогнозну модель, відповідно до якої 

очікується зростання обсягу операцій в SLON до 10%. 
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