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Модуль 4 «Торгівля та комплекс маркетингових комунікацій» 
Тема4.3.: Персональний продаж та управління персональним продажем. 
Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

  Обговорювати значення та обсяги персонального продажу й управління 

ним у маркетингу. 

 Визначати типи персонального продажу. 

 Простежувати етапи персонального продажу. 

 Описувати головні функції управління продажем. 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 
Адаптивний продаж Піраміди 

Багаторівневий маркетинг План продажу 

«Емоційний інтелект» Презентація 

Квоти продажу Продавці-місіонери 

Колективний продаж Продаж на основі партнерства 

Консультативний продаж Продаж на основі налагодження 

відносин із клієнтом 

Метод робочого навантаження Прямий продаж 

«Мисливець» за замовленнями Робота із ключовими клієнтами 

Одержувач замовлень Технічний експерт відділу збуту 

Однорівневий маркетинг Управління продажем/збутом 

Персональний (особистий) продаж  

Зміст заняття  

1. Значення персонального продажу (природа персонального продажу у 

управління ним, роль персонального продажу в маркетингу, прямий продаж як 

метод реалізації продуктів і послуг, створення споживчої цінності за допомогою 

продавців: продаж на основі відносин і партнерства). 

2. Різноманітність форм персонального продажу (одержання замовлень, 

«полювання» на замовлення, персонал підтримки споживчого продажу). 

3. Процес персонального продажу: налагодження відносин (розвідка, 

підготовка до контакту, контакт, презентація, укладання угоди, супроводження 

укладеної угоди). 

4. Управління продажем (планування продажу, виконання плану обсягу 

продажу, оцінювання і контроль роботи торговельного персоналу, автоматизація 

роботи і контроль роботи торговельного персоналу та управління відносинами з 

покупцями). 

Домашнє завдання : 

Література: 

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: 

Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2009 ст. 527-556 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 232-249 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

ПРОДАЖ, ЯКОГО БАЖАЮТЬ САМІ ПОКУПЦІ 

 За прогнозами фахівців, ринкова частка прямого продажу продуктів і 

послуг у загальному обсязі продажу на світових ринках найближчим 

десятиріччям значно збільшиться й розвиватиметься випереджальними темпами. 

Така перспектива відкривається й перед українським ринком, на якому, як 

свідчить статистика, об’єми торгівлі в режимі прямого продажу зростають дуже 

швидко. 

 Оксана Жаркова, директор відділу продажу компанії «Ейвон Україна», 

описуючи суть прямого продажу, каже, що досягти професійного й особистого 

успіху в цьому бізнесі дуже просто: «Прямий продаж – це надання продуктів і 

послуг безпосередньо споживачам поза магазинами роздрібної торгівлі. Слід 

підкреслити, що такий продаж неодмінно передбачає живе спілкування покупця і 

продавця, яке перетворюється на яскраву й пізнавальну презентацію продукції у 

зручний час і у зручному місці. Завдяки цьому покупець може побачити товар й 

оцінити його переваги. Професійне пояснення, показ продукції, дружні 

відносини між клієнтами і продавцями під час продажу гарантують цілковите 

задоволення від покупки». 

 На відміну від звичних форм торгівлі, ймовірність успіху торговельного 

представника персонального продажу залежить від чинників, що більшою мірою 

піддаються його контролю – завдяки здібностям, зусиллям і витраченому часу. 

 

I. ЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОДАЖУ 

Персональний продаж – корисний засіб спілкування з існуючими і 

потенційними покупцями. 

A. Природа персонального продажу й управління ним 

 Персональний продаж включає в себе двосторонній зв’язок між покупцем і 

продавцем, який часто виникає під час їхньої зустрічі «віч-на-віч» й 

використовується для здійснення впливу на персональне або групове 

рішення про купівлю. 

 Персональний продаж також здійснюється по телефону, через 

телеконференції, по Інтернету між покупцями і продавцями. 

 Управління продажем/збутом – планування програми продажів, 

здійснення і контроль персонального продажу фірми.  

 Задачами управління персональним продажем є: (1) встановлення цілей; 

(2) організація торговельного персоналу; (3) залучення, добір, навчання й 

оплата праці торговельних агентів; (4) оцінювання роботи кожного з них за 

певними параметрами. 

B. Продаж існує майже скрізь 

 «Усі живуть, продаючи щось», – писав Роберт Луїс Стівенсон століття 

тому. Його спостереження на часі й нині. 

 Майже 14 мільйонів людей працюють на посаді торгових агентів у США. 

 Фактично кожне заняття, у якому присутній контакт із клієнтом, має 

елемент персонального продажу. 
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 Приблизно 20 % керівників у 1000 найбільших американських корпораціях 

мають у минулому істотний досвід продажів і маркетингової діяльності. 

C. Роль персонального продажу в маркетингу 

 Торгові агенти узгоджують інтереси компанії з потребами клієнтів, щоб 

задовольнити обидві сторони у процесі обміну. 

 Торгові агенти представляють те, чим компанія є чи намагається бути і, 

часто, тільки через них здійснюється персональний контакт клієнта з 

фірмою. 

 Персональний продаж відіграє домінуючу роль у маркетинговій програмі 

фірми, якщо вона використовує стратегію проштовхування. 

D. Прямий продаж як метод реалізації продуктів і послуг 

 Торгові агенти можуть завоювати споживача багатьма способами: 

a. Знаходячи творчі рішення проблем клієнта. 

b. Полегшуючи клієнту процес покупки. 

c. Супроводжуючи товар після покупки. 

 Прямий продаж – це метод реалізації продуктів і послуг кінцевому 

споживачу за межами стаціонарної роздрібної мережі шляхом їх 

індивідуальної презентації. 

 Прямий продаж – це метод продажу, у той час як багаторівневий 

маркетинг – це система організації бізнесу та компенсацій, що 

використовується компаніями прямого продажу, за якої дистриб’ютор чи 

незалежний продавець може отримувати дохід не лише від особистого 

продажу продуктів і послуг споживачам, а й від продажу, здійсненого 

через мережу інших незалежних продавців, які були ним залучені та 

навчені для бізнесу. 

 Альтернативна форма організації бізнесу, що може використовуватись 

компанією прямого продажу, – система однорівневого маркетингу, за 

якої дохід незалежного продавця формується насамперед за рахунок його 

особистого обсягу продажу. 

 Можливість отримати прибутки у сфері прямого продажу приваблює у 

галузь організаторів незаконних схем, які отримали назву піраміди. 

Е. Створення споживчої цінності за допомогою продавців: продаж на основі 

відносин і партнерства 

 Продажі на основі налагодження відносин – практика запровадження 

зв’язків із покупцями, коли представники компанії постійно турбуються 

про потреби покупців і намагаються якнайкраще їх задовольнити. 

Вони: 

a. означають взаємну повагу і довіру між покупцем і продавцем; 

b. спрямовані на створення постійних клієнтів, а не одноразового 

продажу. 

 Продаж на основі партнерства (чи підприємницький продаж) – практика, 

за допомогою якої покупці та продавці об’єднують свої зусилля задля 

створення стійкого й вигідного споживачеві рішення про купівлю, 

спільного планування покупки, а також спільного використання й 



 
Тема 4.3. 4 

розподілу інформації щодо самої компанії, покупців і конкурентів для 

отримання взаємних вигод і зрештою задоволення покупця. 

a. Ґрунтуються на міжфункціональних фахівцях, що застосовують свої 

знання і досвід для досягнення більш високої продуктивності, низьких 

витрат і більшої споживчої цінності. 

b. Включає партнерство постачальників і каналу збуту. 

 Продажі на основі налагодження відносин і підприємницькі продажі дають 

уявлення про інший вимір управління відносинами із споживачами. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Що таке персональний продаж? 

Відповідь: персональний продаж включає в себе двосторонній зв’язок між 

покупцем і продавцем, який часто виникає під час їхньої зустрічі «віч-на-віч» й 

використовується для здійснення впливу на персональне або групове рішення 

про купівлю. 

2. Назвіть три основні функції прямого продажу в маркетинговій діяльності 

компанії. 

Відповідь: знайти творчі рішення проблем клієнта, полегшити клієнту 

процес покупки, супроводити товар після покупки. 

3. Які дії передбачає управління продажем/збутом? 

Відповідь: управління продажем/збутом – планування програми продажів, 

здійснення і контроль персонального продажу фірми. 

 

II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОДАЖУ 

Персональний продаж передбачає різні форми, в основі яких лежать обсяги 

здійсненого продажу та характер взаємодії продавця та покупця. 

A. Одержання замовлень 

 Одержувач замовлень байдуже ставиться до первинних або повторних 

замовлень товарів, що продаються компанією. Його першочерговий 

обов’язок полягає у збереженні постійних відносин із наявними покупцями 

та підтримуванні продажу (збуту): 

а. Зовнішній одержувач замовлень відвідує клієнтів і поповнює запаси 

торгових посередників, таких як роздрібні чи оптові продавці, і 

допомагає в підготовці презентацій. 

 b. Внутрішній одержувач замовлення, також називається продавець, 

зазвичай відповідає на прості питання, приймає замовлення і укладає 

угоди з клієнтами. 

 Вони часто наймаються компаніями, що використовують пасивний 

телемаркетинг – надання безкоштовних номерів телефону, по яких клієнти 

можуть дзвонити для  одержання інформації про товари чи послуги, робити 

покупки. 

 Використовуються фірмами, більш орієнтованими на споживача. 

 У підприємницькому середовищі використовуються в ситуації повторної 

покупки без змін. 

 Приймальник замовлення, як правило, здійснює небагато продажів і бере 

участь тільки в деяких рішеннях проблем із клієнтами. У підсумку, він 
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часто презентує споживчі товари, що не відрізняються розмаїтістю; або 

високо стандартизовані промислові вироби. 

B. «Полювання» за замовленням 

 «Мисливець» за замовленням продає у прямому розумінні, визначає 

потенційних клієнтів, забезпечує їх інформацією, переконує клієнтів 

зробити покупку, укладає угоди і супроводжує використання товару чи 

послуги клієнтом. 

 Як і приймальник замовлення, «мисливець» за замовленням може бути 

внутрішнім чи зовнішнім. 

 «Полювання» за замовленням означає творчий потенціал, завоювання 

довіри клієнта, знання виробу і навчання, щоб продати складну чи технічну 

продукцію. 

 У ситуації повторної покупки зі зміною продажів у підприємницькому 

середовищі, «мисливець» за замовленням діє як рішення проблеми, 

визначаючи як окремий продукт задовольняє потребу клієнта. 

  «Полювання» за замовленням вимагає дуже багато часу (зовнішні агенти 

працюють  51 годину на тиждень). Зовнішній «мисливець» за замовленням 

проводить час, продаючи, обслуговуючи клієнтів, виконуючи 

адміністративні обов'язки. 

 «Полювання» за замовленням – дороге. Один візит торгового агента до 

покупця коштує приблизно 1500 грн., витрати на транспорт і відпочинок. 

 Активний телемаркетинг – практика використання телефонних, а не 

особистих відвідувань, щоб ввійти в контакт із клієнтами. Він набагато 

дешевше (100-150 грн. за один візит) з низькими чи нульовими польовими 

витратами. 

C. Персонал підтримки споживчого продажу 

 Продавець-місіонер не працює з замовленнями безпосередньо, а скоріше 

концентрується на просуванні товару і введенні нових виробів. 

 Технічний експерт відділу збуту – торговий агент, що спеціалізується у 

визначенні, аналізі, рішенні проблем клієнта і вносить ноу-хау, технічний 

досвід у збутову ситуацію, але не продає вироби і послуги. 

 Колективний продаж – використання команди професіоналів при продажі 

й обслуговуванні основних клієнтів. 

a. Колективні продажі застосовуються, коли необхідні спеціальні 

знання, щоб задовольнити різні інтереси споживачів. 

b. Команда колективного продажу може складатися з торгового агента, 

технічного експерта відділу збуту, представника сервісного відділу і 

фінансового виконавця, кожен з яких має справу з колегою у фірмі 

клієнта. 

c. Команда продажів має високу популярність завдяки партнерським 

продажам і має дві форми: 

 При продажі-конференції, торговий агент та інший персонал 

компанії зустрічаються з покупцями, щоб обговорити проблеми 

і можливості. 
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 При продажі-семінарі, команда компанії проводить навчальну 

програму для технічного персоналу фірми-клієнта, описуючи 

сучасні досягнення. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. У чому полягають принципові відмінності між одержувачем замовлень і 

«мисливцем» за замовленнями? 

Відповідь: одержувач замовлення працює зі  звичайними чи повторними 

замовленнями на  товар, що був вже проданий компанією. «Мисливець» за 

замовленням продає в прямому значенні слова, визначає потенційних клієнтів, 

забезпечує їх інформацією, переконує клієнтів зробити покупку, укладає угоди  і 

супроводжує використання товару чи послуги клієнтом. 

2. Хто і як здійснює підтримку збуту? 

Відповідь: продавець-місіонер, технічний експерт відділу збуту, команда 

продажу. 

3. Що таке колективний продаж? 

Відповідь: колективний продаж – використання команди професіоналів при 

продажі й обслуговуванні основних клієнтів. 

 

III. ПРОЦЕС ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОДАЖУ: НАЛАГОДЖЕННЯ 

СТОСУНКІВ 

 Хоча взаємодія між продавцем і клієнтом важлива при персональному 

продажі, більша частина роботи торгового агента відбувається до і після 

безпосереднього продажу. 

 Процес персонального продажу складається із шести стадій: (1) розвідка; 

(2) підготовка до контакту; (3) контакт; (4) презентація; (5) укладання 

угоди; (6) супроводження укладеної угоди. 

A. Розвідка 

 Процес персонального продажу починається з розвідки – пошуку і 

кваліфікації потенційних клієнтів. Існує три типи потенційних клієнтів: 

a. потенційний клієнт – це споживач, ім’я якого відоме і який може 

стати замовником; 

b. імовірний покупець – це споживач, який бажає придбати продукт і 

потребує його; 

c. кваліфікований ймовірний клієнт – людина, яка хоче придбати 

продукт, може це собі дозволити і вирішує, чи може вона 

здійснити покупку у майбутньому. 

B. Підготовка до контакту 

 Як тільки торговий агент визначив кваліфікованого можливого клієнта, 

підготовка до продажу починається з підготовки до контакту, стадії, що 

припускає одержання подальшої інформація про можливого клієнта і вибір 

кращого методу контакту. 

 Інформація про те, як краще контактувати з можливим клієнтом і що він 

шукає у  виробі або послузі – істотна. 

 Для фірм, що випускають продукцію, підготовка до контакту включає 

визначення споживчої ролі можливого клієнта, важливих критеріїв 
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покупки і сприйняття можливого клієнта формальної і неформальної 

презентації. 

 Визначення найкращого часу, щоб ввійти в контакт із можливим клієнтом 

також важливо. 

 Ця стадія дуже важлива в міжнародних продажах, де митниця висуває 

визначені умови. 

C. Контакт 

 Стадія  підходу включає першу зустріч між торговим агентом і 

можливим клієнтом, метою якої є привернути увагу можливого 

клієнта, стимулювати інтерес, підготувати основу для презентації і 

робочих відносин. 

 Перші враження – критичні. Прийнято починати бесіду з рекомендації 

від спільних знайомих,  про людину, що дала  рекомендацію, або  

безпосередньо про  вироби чи послуги, в залежності від інформації, 

отриманої на стадіях підготовки до контакту і розвідки. 

 Ця стадія дуже важлива в міжнародних відносинах. 

 a. Деякі суспільства витрачають час, встановлюючи зв'язок між 

покупцями і продавцями перед обговоренням ділових питань. 

 b. Жести також дуже важливі, особливо, якщо використовувати 

рукостискання. Якщо так, то коли і як. 

 c. Важливо знати, як обмінюватися візитними картками. Інформація 

мовою передбачуваного клієнта повинна бути надрукована на 

зворотному боці картки. А інформація англійською мовою повинна 

бути на лицьовому боці. 

D. Презентація 

Презентація – основа процесу «полювання» за замовленням, її ціль 

полягає у перетворенні можливого клієнта на споживача, генеруючи 

бажання купити товар чи послугу. 

1. Формат «стимул-реакція» 

a. Формат презентації «стимул-реакція» припускає, що при 

визначеному стимулі з боку торгового агента, можливий покупець 

зробить покупку. 

b. У цьому форматі торговий агент пробує один стимул за іншим, 

сподіваючись знайти належний. 

c. Коли продавець у McDonald’s використовує цей підхід, запитуючи, чи 

хотіли б ви замовити десерт – він бере участь у викликаному продажі. 

2. Формальна презентація 

 a. Формальна презентація базується на уявленні, що презентація 

складається з інформації, яка повинна бути донесена до можливого 

клієнта точно, цілком і поступово. 

b. Популярна версія цього формату – «завчена» презентація – завчене, 

стандартне повідомлення, що передається кожному можливому 

клієнту. Вона: 

 використовується фірмами при продажі по телефону й 

персональному продажі споживчих виробів; 
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 ставиться до кожного можливого клієнта однаково, 

незалежно від розходжень у потребах або заохочення 

визначеного виду інформації; 

 може бути вигідна, коли розходження між можливими 

клієнтами невідомі чи коли торгові агенти є новачками; 

 не має достатньо гнучкості, спонтанності, не забезпечує 

зворотний зв'язок у вигялді критики від можливого клієнта в 

процесі комунікації і при налагодженні відносин. 

3. Презентація з погляду потреб клієнта. 

 a. Презентація з погляду потреб клієнта підкреслює дослідження 

торгового агента для визначення потреби й інтересу можливого клієнта, 

а потім моделювання презентації і виділення переваг товару. 

b. Цей формат дає рішення проблеми і є сумісним з концепцією 

маркетингу і налагодженням відносин. 

c. Презентація з позиції потреб клієнта має два стилі продажів: 

 адаптивний продаж передбачає пристосування презентації до 

ситуації продажу. Наприклад, усвідомлення, коли запропонувати 

рішення і коли звернутися за додатковою інформацією; 

 консультативний продаж зосереджується на визначенні 

проблеми, де торговий агент служить експертом по виявленню і 

рішенню проблеми. Цей стиль зручний у підприємницькому 

маркетингу. 

4. Подолання протиріч. 

Вирішальним моментом на стадії презентації є подолання протиріч, що є 

виправданням відмови зробити покупку або прийняти рішення. 

Деякі протиріччя серйозні і базуються на характеристиках виробу (послуги) 

чи  ціни. 

Багато протиріч відображають скептицизм або байдужність можливого 

клієнта. 

Можуть використовуватися ввічливі, етичні і професійні способи подолання 

протиріч. 

             Для подолання протиріч використовуються наступні методи: 

 Визнати і змінити протиріччя. Використовуйте протиріччя, як 

причину здійснити покупку. 

 Відкласти відповідь. Скажіть, що до протиріч повернетеся пізніше 

на презентації. 

 Погодитися і спростувати. Погодьтесь з протиріччям, а потім 

покажіть, що воно є незначним. 

 Визнати заперечення. Якщо воно є істотним – знайдіть його 

причини і спробуйте стимулювати подальше обговорення 

протиріччя. 

 Відкинути. Коли протиріччя ґрунтується на дезінформації і є 

неправдою, буде розумно впевнено заперечувати його. 

 Знехтувати. Використовується, коли протиріччя затихне саме по 

собі чи воно стане не важливе для можливого клієнта. 
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Подолання протиріч – навичка, що вимагає узгоджених дій, оцінки думок 

можливого клієнта і досвіду в спілкуванні. 

Протиріччя необхідно переборювати етично. Неправдива презентація 

продукту  або послуги – це надзвичайно неетичні методи. 

E. Укладання угоди 

 Стадія укладання угоди в процесі продажів включає одержання 

зобов'язання покупки від можливого клієнта. 

 Ця стадія найважливіша і найбільш важка, тому що торговий агент 

повинен визначити, коли клієнт готовий купувати. Непрямі сигнали 

включають мову тіла (повторне вивчення продукту), твердження 

(позитивні заяви) і питання про деталі контракту. 

 Застосовуються три методи підписання угоди, коли торговий агент 

впевнений, що покупець – готовий зробити покупку: 

 a. Пробне укладання угоди. Включає ухвалення рішення можливим 

клієнтом щодо визначених аспектів товару або послуги. 

 b. Умовне підписання угоди. Включає розгляд можливим клієнтом 

варіантів постачання чи гарантії терміну оплати, припускаючи, що 

продаж завершено. 

 c. Термінове підписання угоди. Використовується, щоб швидко 

одержати клієнта, посилаючись на невідкладність здійснення 

покупки. 

 Коли можливий клієнт зважився на покупку, використовується 

кінцеве підписання  угоди  і торговий агент просить зробити 

замовлення. 

 Визначити, коли можливий клієнт готовий зробити покупку, стає все 

більш важким у міжкультурних переговорах покупця-продавця, де 

культурні звичаї і мова відіграють важливу роль. 

F. Супроводження укладеної угоди 

 Стадія супроводження включає перевірку того, що покупку клієнта 

належним чином доставили й установили, а труднощі експлуатації 

виробу передбачені. 

 Дослідження показують, що вартість і зусилля по одержанню 

повторного замовлення від задоволеного клієнта – складають 

половину вартості і зусиль, необхідних для продажу новому клієнту. 

У цілому, сьогоднішні задоволені клієнти стають завтрашніми 

кваліфікованими можливими клієнтами. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Назвіть шість етапів процесу персонального продажу. 

Відповідь: процес персонального продажу складається із шести стадій: (1) 

розвідка; (2) підготовка до контакту; (3) контакт; (4) презентація; (5) укладання 

угоди; (6) супроводження укладеної угоди. 

2. Яка відмінність між потенційними і кваліфікованими ймовірними 

клієнтами? 
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Відповідь: потенційний покупець – це споживач, який бажає придбати 

продукт і потребує його, тоді як кваліфікований ймовірний клієнт – людина, яка 

хоче придбати продукт, може це собі дозволити і вирішує, чи може вона 

здійснити покупку у майбутньому 

3. Яка форма презентації найкраще узгоджується з концепцією маркетингу? 

Чому? 

Відповідь: презентація з погляду потреб клієнта – дослідження торгового 

агента для визначення потреби й інтересу можливого клієнта і потім 

моделювання презентації з виділенням вигод виробу – найбільш сумісна з 

концепцією маркетингу. 

 

IV. УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ 

Продажем/збутом треба керувати, щоб він вносив вклад у досягнення 

головних цілей фірми. Управління продажем/збутом складається з трьох 

взаємозалежних функцій: (1) планування; (2) реалізація плану; (3) оцінювання і 

контроль роботи торговельного персоналу. 

A. Складання плану продажів (планування): вказівки 

 Складання плану продажів  є основною функцією управління збутом. 

 План продажів – документ, що описує мету фірми, де і як повинний 

працювати торговельний персонал. Складання плану продажів включає три 

задачі: 

1. Встановлення цілей. 

 a. Встановлення цілей – це першорядна задача, тому що вона визначає, 

що повинно бути досягнуте в цілому у збуті і кожним торговим 

агентом окремо. 

   b. Цілі продаж зв'язані з: 

 Випуском. Концентрується на обсязі продажів у грошовому чи 

натуральному вимірі, числі нових клієнтів і прибутку. 

 Витратами. Підкреслює число запитів і витрати на збут. 

 Поведінкою. Ґрунтується на знанні виробу, обслуговуванні 

клієнта і навичках збуту і спілкування. 

  c. Фірми також підкреслюють знання конкуренції як ціль, тому що 

торгові агенти спілкуються з клієнтами  і повинні бачити те, що 

роблять конкуренти. 

  d. Мета повинна бути точна, вимірна і встановлена на певний строк. 

  e. Після встановлення, ця мета служить стандартами виконання при 

оцінці збутового персоналу. 

2. Організація торговельного персоналу. 

a. Для рішення цього завдання варто відповісти на три питання: 

 Фірма використає власний торговельний персонал або залучає 

незалежних агентів (торговельних представників фірми-виробника)? 

 Якщо ухвалено рішення мати власний торговельний персонал, то яким 

чином його організувати: відповідно до географічного принципу, за типом 

клієнтів або за типом товарів? 

 Скільки торговельного персоналу варто найняти фірмі? 
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b. Рішення використати комівояжерів компанії або незалежних агентів 

базується на економічних і поведінкових факторах. 

c.  Аналіз беззбитковості. Зрівнюються витрати з використання кожного з 

варіантів  і потім розраховується сума рівня продаж, як показано в наступному 

рівнянні: 

d. Поведінковий аналіз також необхідний і повинен зосередитися на 

проблемах, пов'язаних з контролем, гнучкістю, самовіддачею, доступністю 

незалежних торговельних агентів і комівояжерів компанії. 

e. Якщо компанія вибирає наймати власних комівояжерів, то їй варто 

вибрати організаційну структуру, засновану на: 

  Географії – це найпростіші організаційні структури, де Україна або світ 

спочатку розділені на регіони, кожен регіон підрозділений на райони або 

території. Комівояжери звертаються до всіх клієнтів і продають всі вироби 

компанії. 

- Перевага полягає в тому, що це мінімізує витрати часу та гроші на 

роз'їзди, виключає дублювання в роботі агентів. 

- Недолік – те, що, якщо вироби або клієнти вимагають спеціалізованого 

знання, географічна структура не  підходить. 

  Клієнт. Використовується, коли різні типи покупців мають різні 

потреби, що означає, за кожним типом покупців або маркетингових каналів 

закріплюється окремий торговельний агент.  

- Перевага полягає в тому, що покупці одержують більш ефективну, 

спеціалізовану підтримку та інформацію. 

- Недолік – те, що це веде до більш високих адміністративних витрат і 

деякого дублювання в роботі агентів, тому що два окремих торговельних агенти 

ознайомлюють клієнтів з однаковими товарами. 

- Різновидом організаційної структури, орієнтованої на клієнта – робота з 

ключовими клієнтами, відповідно до якої практикується колективний продаж, 

коли основна увага приділяється найважливішим клієнтам з метою створення 

взаємовигідного й довгострокового співробітництва з ними. 

  Товар або обслуговування. Використовується, коли продаж певних 

видів товару вимагає спеціалізованих знань. 

- Перевага полягає в тому, що торговельні агенти можуть добре освоїти 

технічні характеристики, способи застосування й методи продажів конкретного 

товару або всього асортименту. 

- Недолік – те, що ця структура призводить до високих адміністративних 

витрат і дублювання роботи. 

f. Не існує єдиної організаційної структури, що підходила б усім компаніям і 

в усіх ситуаціях. Насамперед, організація торговельного персоналу повинна 

відобразити стратегію маркетингу фірми. 

g. Третє питання, пов'язане з  організацією торговельного персоналу і 

включає визначення розміру торговельного персоналу. Щоб визначати його 

найчастіше використовують метод робочого навантаження, що поєднує кількість 

клієнтів, яких обслуговують, кількість візитів агенту в справах продажу за 
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певний час, тривалість візитів, тривалість продажу, для досягнення  необхідного 

розміру торговельного персоналу. 

h. Ця формула досить гнучка; зміна кожної з перемінних відіб'ється на 

кількості необхідних комівояжерів.  

3. Розроблення стратегії роботи з клієнтами. 

 a. Принципи роботи з клієнтами визначають, з ким комівояжери повинні 

контактувати, які дії із продажу й  обслуговуванню клієнта повинні бути 

виконані. 

b. Матриця показує, як різні клієнти можуть бути згруповані відповідно до 

рівня  потенціалу й конкурентного положення фірми. Після того, як назви фірм-

клієнтів розміщені у квадрантах матриці, відразу стає видно, з якими клієнтами 

потрібно контактувати, скільки на них буде потрібно зусиль і як вести з ними 

справи. 

 Клієнти, які потрапили в 1 й 2 квадранти, заслуговують частих, 

більш тривалих візитів торговельних агентів. 

 Клієнтів з 3 квадранту варто відвідувати рідше. 

 Із клієнтами з 4 квадранту варто контактувати по телефону або 

поштою, але не особисто. 

B. Виконання плану обсягу продажів 

План продажів реалізується шляхом рішення відповідних завдань. Якщо 

для складання плану головне –  намітити «правильні дії», то на етапі 

реалізації варто зосередитися на «правильному виконанні» цих дій. 

1. Залучення й добір торговельного персоналу. 

Ефективне залучення й підбір комівояжерів – критичний момент в 

управлінні збутом. Це являє собою пошук людей, які б відповідали типу й 

вимогам фірми. 

Залучення й підбір починаються з ретельно обробленого аналізу роботи, 

з'ясовується, як робота повинна бути виконана, які завдання вона повинна 

вирішити. 

Інформація про аналіз роботи використовується для складання посадової 

інструкції, письмовий документ, що описує структуру трудових відносин і 

вимоги, які характеризують кожну посаду. У посадовій інструкції зазначено: 

 кому підпорядковується торговельний агент; 

 як торговельний агент взаємодіє з іншим персоналом; 

 до яких клієнтів торговельний агент буде здійснювати візити; 

 певні завдання, які повинні бути виконані; 

 який вид роботи виконує торговельний агент, фізичну або розумову; 

 види товарів і послуг, які торговельний агент буде продавати. 

До посадової інструкції додають список професійних характеристик 

(включаючи здібності, знання, уміння й характеристики поведінки), які є 

необхідними для успішного виконання відповідної роботи. 

Кваліфікація для активних торговельних агентів це дзеркало очікування 

покупців. Вона виявляється в: (1) умінні самостійно вирішувати проблеми; (2) 

чесності; (3) глибокому знанні товару,; (4) уважності до клієнта, що означає 
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здатність перейнятися проблемами клієнта, надання підтримки після придбання 

товару. 

Фірми використовують співбесіди з кандидатами для перевірки 

рекомендацій та аналізу даних в анкетах. 

Більші продажі також вимагають високого показника коефіцієнта 

емоційності, який дозволяє керувати власними емоціями й емоціями людей, з 

якими торговельний агент взаємодіє щодня. Ця якість відіграє велику роль при  

адаптивному продажі. 

             2.  Навчання торговельного персоналу. 

 Навчання торговельного персоналу – тривалий процес, що відноситься до 

нових і досвідчених комівояжерів. 

 Навчання з продажу включає торгівельну практику і використовується як 

спосіб найкращого розуміння техніки бізнесу. 

 Найпопулярніший тип навчання – навчання на робочому місці, що 

супроводжується  індивідуальним інструктажем досвідченого працівника, також 

популярні формалізовані заняття, семінари, на яких викладають спеціально 

найняті викладачі.  

           3. Мотивація та оплата праці торговельних агентів. 

Торговельний агент буде більш мотивованим до роботи, коли він отримає: 

1) чітку посадову інструкцію; 2) ефективні методи управління збутом; 3) 

спрямованість на виконання завдань; 4) належну оплату праці, заохочувальні 

премії і нагороди. 

 Оплата праці продавців здійснюється за однією із трьох схем: 

 1) тільки фіксований оклад, у цьому випадку продавець одержує заробітну 

плату у вигляді чітко визначеної суми за тиждень, місяць або рік. Ця схема: 

- дає керівництву змогу здійснювати контроль за тим, на що продавці 

витрачають свої зусилля; 

- забезпечує невеликий стимул збільшити обсяг продажів; 

- використовується, коли комівояжери наймаються для виконання роботи, не 

пов’язаної  безпосередньо з продажем, типу обслуговування клієнта або 

розрахунки. 

2) тільки комісійні. Комісійні – це заробіток продавця, прямо пов'язаний з 

обсягами продажу або прибутком, що він приносить фірмі. Ця схема: 

- більше стимулює продавців до активного продажу, але не викличе у них 

бажання займатися обслуговуванням клієнта; 

- застосовують у випадках, коли обсяг додаткових продаж незначний. 

3) поєднання фіксованого окладу і комісійних. Комбіновані схеми 

найпопулярніші серед продавців, тому що вони поєднують переваги фіксованого 

окладу і комісійних.  

Для створення у продавців мотивації до виконання і перевиконання планів 

фірми використовують й інші форми заохочення. Це можуть бути і навчальні 

поїздки, і призи за досягнення найвищих результатів. 

Неякісне залучення, підбір, навчання, мотивація та оплата праці може 

призвести до збільшення витрат на торговельних агентів. Нові працівники є 

менш продуктивні, аніж досвідчені. 
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C. Оцінювання й контроль роботи торговельного персоналу 

Кількісні і якісні оцінки використовують для того, щоб визначити: чи 

досягнуто поставлені цілі компанії, чи відповідала діяльність 

торговельних агентів стратегії роботи з клієнтами. 

1. Кількісні критерії оцінки ґрунтуються на цілях, зазначених у плані 

продажу, можуть формуватися «за витратами» або «за результатами»:  

a. критерії оцінки «за результатами» передбачають врахування обсягів про-

дажу, кількості нових клієнтів, обсягу отриманих прибутків і кількості 

одержаних замовлень відносно кількості здійснених візитів; 

 b. критерії оцінки, сформовані «за витратами», використовуються для 

оцінки роботи, виконаної торговельним агентом: кількість візитів, сума 

витрат, пов'язаних із продажем, кількість звітів, наданих керівництву. 

 Типові цілі можуть бути у вигляді об’єму  продажів у грошових 

або натуральних показниках за останній рік, продажі певних 

товарів, досягнений прибуток. 

 Період часу може змінюватися від одного місяця до одного 

року. 

2. Якісні (поведінкові) критерії оцінки. 

Якісні критерії, що характеризують продавця у таких його проявах, як 

ставлення до роботи, уважність до клієнтів, знання товару, володіння прийомами 

продажу і комунікації, зовнішній вигляд і професійна манера триматися. Вони 

бувають суб'єктивними, але значною мірою визначають загальний кількісний 

підсумок оцінки роботи продавця.  

Майже 60 % американських фірм використовують один із якісних критеріїв 

оцінки діяльності торговельного персоналу – задоволеність клієнтів.  

D. Автоматизація роботи торговельного персоналу 

  Персональні продажі й управління збутом проходять технологічну 

інтеграційну революцію автоматизації процесу особистих продажів і 

зв’язку із клієнтами за допомогою  комп'ютера, інформації, комунікацій, 

Інтернет–технологій. 

   Автоматизація роботи торговельного персоналу. Використання цієї 

технології, дозволяє більш ефективно виконувати функції продаж. SFA 

застосовується на кожній стадії процесу особистих продаж і 

безпосередньо при управлінні торговельним персоналом. 

  Застосування автоматизації роботи включає комп'ютерне 

устаткування й програмне забезпечення для роботи з користувачами, 

управління розкладом, обробка замовлень й укладання договорів, 

торговельні презентації, навчання з продажів і продукції. Ця програма 

розроблена для полегшення виконання завдань адміністративного 

персоналу й звільнення часу торговельних агентів, щоб налагоджувати 

стосунки із клієнтами й забезпечувати їх обслуговуванням. 

1.   Комп'ютеризація роботи торговельного персоналу. 

Комп'ютерна техніка стала невід'ємною частиною виїзної торгівлі для 

оброблення замовлень. Комівояжери мають можливість зв'язатися з персоналом 

компанії й клієнтами більш швидко й ефективно. 
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Комп'ютеризація також корисна на торгових презентаціях і для торгового 

навчання, дозволяє комівояжерам швидше обробляти замовлення, прогнозувати 

продажі, інші функції. 

2. Зв'язок. 

Факс, електронна пошта, голосова пошта – три найпоширеніші технології 

зв'язку, використовувані комівояжерами. Телефонна технологія тепер дозволяє 

комівояжерам передавати не тільки голосові повідомлення, а також деякі дані. 

Рух вперед у зв'язку й комп'ютерних технологіях уможливили створення 

мобільного і домашнього офісу. 

Застосування Інтернету та Інтранет-технологій дозволяє комівояжерам 

пересилати клієнтам навчальні матеріали, маркетингову інформацію та технічні 

документи, профілі конкурентоздатності продукції. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1. Назвіть три функції процесу управління продажем. 

Відповідь: (1) пов'язані з результатами (обсяг продажів, нові клієнти, 

прибуток); (2) зв'язані із витратами (комерційні запити, витрати на продажі); (3) 

пов'язані з поведінкою (знання виробу, обслуговування клієнта, навички 

комунікації й продажів). 

2. Які принципи використовують для створення організаційної структури 

торговельного персоналу? 

Відповідь: географія, клієнт, товар або обслуговування. 

3. Які існують критерії оцінювання роботи торговельного персоналу? 

Відповідь: кількісні і якісні (поведінкові). 
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