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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою навчальної дисципліни «Управління продажами» є допомогти 

студентам, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент 

організацій і адміністрування» засвоїти основи наукового і практичного  

управління продажами в умовах функціонування  ринкової економіки.  

Основними завданнями дисципліни є формування: 

• стійких теоретичних основ щодо організаційного та інформаційно-

процедурного забезпечення управління продажами в бізнесі;  

• вмінь практично реалізовувати управління продажами. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- особливості організації  та забезпечення діяльності відділу продажу в 

бізнесі; 

- стратегію і тактику управління продажами;  

- планування і прогнозування продажів в бізнесі; 

- особливості управління продажами на промисловому ринку та сфері 

послуг; 

- процедуру  відбору і мотивація персоналу відділу продажу; 

- механізм контролю та оцінки ефективності продажу. 

Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами 

таких компетенцій: 

- обирати та використовувати концепції, методи та інструменти 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів в організаціях різних форм власності; 

-  ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 

- створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління організацією; 

   - аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 
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- критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління 

організацією в непередбачуваних умовах; 

- ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

- планувати діяльність організації в стратегічному і тактичному розрізах; 

- мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

- вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
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ПИТАННЯ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМАМИ 

 

 ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ   

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розкрийте сутність продаж зі сторони економічної, бухгалтерської, 

юридичної та управлінської, а також з ієрархічних рівнів менеджерів.  

2. Покажіть роль та місце власників бізнесу і менеджерів у продажах.  

3. Опишіть роль продажів у веденні бізнесу. 

4. Дайте  характеристику типам продажів і  наведіть приклади. 

5. Що ілюструє імідж продажів і для чого його формують? 

6. Розкрийте суть управління продажами та його призначення. 

7. Проілюструйте зв’язок між маркетингом і управління продажем. 

8. Як вибудувати процес організації продажу? 

9. Охарактеризуйте техніки організації продажу. 

10. Наведіть алгоритм побудови відділу продажів та дайте характеристику 

всім його складовим, а особливо конверсії. 

Завдання: 

1.Побудуйте організаційну структуру відділу продажу. 

2. Відобразіть  витрати та вартість створення відділу продажу. 

3. Покажіть місце та взаємозв’язки відділу продажу у організаційній структурі 

підприємства. 

4. Напишіть науково-дослідне есе  на тему "Цілі оцінювання трендів в 

управлінні продажами" (підвищеної складності і виконується за бажанням). 

 

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ПРОЦЕДУРНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Хто і з якою метою будує бізнес-процес продаж? 

2. Поясніть, що таке лід і  воронка продажу. Який між ними є зв’язок? 
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3. Що таке конверсія і яка ціль її розрахунку?  

4. Які принципи управління клієнтами за Нортоном-Капланом? 

5. Що таке CRM системи та які рівні вам відомі? Дайте характеристику 

кожному. 

6. Розкрийте існуючі методичні підходи аналізу клієнтської бази. 

Запропонуйте власні. 

7. Що ви розумієте під задоволеністю клієнта? Які способи її моніторингу? 

8. Що таке цільова група споживачів?  

9. Як і для чого будується портрет і профіль споживача? 

10.  З якою цілю реалізують  управління взаєминами з клієнтами і які його 

інструменти? 

Завдання: 

1. Розрахуйте конверсію  продаж освітніх програм у регіоні  за останні 3-

5 рр. у ЗВО  (НУВГП, РДГУ, НУОА, МЕГУ) у розрізі спеціальностей та ОКР. 

2. Визначте лідерів продажів. 

3. Розробіть програму заходів із підвищення конверсії продаж освітніх 

програм. 

Варіант  завдання виберіть  із табл. 1. згідно  порядкового номеру в списку 

групи. Інформацією скористайтеся з cайту  https://vstup.osvita.ua 

 Таблиця 1 

№ студента у групі Спеціальність ОКР 

1. Менеджмент Магістр 

2. Менеджмент Бакалавр 

3. Економіка Магістр 

4. Економіка Бакалавр 

5. Право Магістр 

6. Право Бакалавр 

7. Маркетинг Магістр 

8. Маркетинг Бакалавр 

9. Журналістика Бакалавр 

10. Психологія Бакалавр 

11. Історія Бакалавр 

12. Культурологія Бакалавр 
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ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що таке стратегія і тактика  продаж? Яка між ними принципова різниця? 

2. Перерахуйте непрямі фактори зовнішнього впливу на формування та 

реалізацію стратегії продажу. Наведіть приклади. 

3. Які існують  прямі фактори зовнішнього впливу на формування та 

реалізацію стратегії продажу. Наведіть приклади.. 

4. Розкрийте принципи типології стратегій за Портером та дій 

торговельного персоналу.  

5. Охарактеризуйте підхід Майлса та Сноу до типології стратегій та дії 

торговельного персоналу. Що покладено в його основу? 

6. Що відображає матриця SWOT? Яка ціль її побудови в розробці стратегії 

і тактики продажів? 

7. Які клієнти є лояльними?  

8. Яка є доцільність у формуванні лояльності клієнтів? 

9. Що ілюструє концепція довічної цінності клієнтів? Які переваги її 

реалізації? 

Завдання:  

На основі власної  аналітичної інформації, що отримана   із виконання 

практичної роботи 2 

1. Побудуйте воронку продаж освітніх програм  для кожного ЗВО регіону 

на основі публічної інформації. 

2. Користуючись типологією Портера, Майлса та Сноу, розробіть стратегії 

продажу   освітніх програм для кожного ЗВО регіону.  

3. Розробіть тактики (стандарт технології)  продажу освітніх програм за 

складовими: 

- принципи проведення переговорів з клієнтами;  

- презентації; 

- роботи із запереченнями. 
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      4.  Зробіть SWOT-аналіз реалізації ОПП спеціальності, що виконували у 

завданні 2, та  зробіть висновки та рекомендації. 

5. Сформулюйте механізм формування лояльності споживачів освітніх 

послуг за аналізованою спеціальністю. 

ТЕМА 4. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖУ 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які необхідно використовувати показники для аналізу ринкових 

можливостей організації? 

2. Що є об’єктом  прогнозування у продажах?  

3. Охарактеризуйте виклики, які супроводжують процес прогнозування і 

планування продаж. 

4. Типи і зміст прогнозів у продажах. 

5. Опишіть особливості  процесу прогнозування попиту в продажах. 

6. Які існують методи прогнозування попиту? Дайте їм характеристику.  

7. Опишіть мету  і цикл планування продаж. 

8. Перерахуйте та дайте пояснення існуючим методам планування продаж.  

9. Яких принципів варто дотримуватися при плануванні продаж? 

10.  Покажіть взаємозв’язок між прогнозом і планом у продажах. 

Завдання:  

1. Побудуйте  короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий  

прогноз  обсягу регіонального  ринку освітніх послуг вищої освіти  та    попиту  

в натуральних та вартісних показниках. Врахуйте імпорт та експорт.  Для 

натуральних показників од. виміру -  особи, а для вартісних – тис. грн. 

Використайте формалізовані та неформалізовані (експертні) методи. 

2. Розробіть план продажу освітніх  програм (послуг) для університету, 

інституту, кафедри по факту та від   бажання, а заходи від його реалізації 

подайте  за такою формою (табл.2). 
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Таблиця 2 

План заходів із продажу освітніх програм 

Назва заходу Відповідальність 

(відділу, 

працівника) 

Термін 

виконання 

Заплановані  

результати 

Позначка про 

виконання, 

причини 

відхилення  від 

плану і їх 

пояснення 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ НА 

ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ ТА СФЕРІ ПОСЛУГ 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які характеристики промислового ринку? Який ти продажів 

реалізується на ньому? 

2. Опишіть стадії процесу продажу на промисловому ринку. Дайте 

характеристику кожній. 

3. Які існують особливості бізнес-процесу закупівель на 

промисловому ринку? 

4. Які категорії співробітників фірми-клієнта приймають участь при 

прийнятті рішення про купівлю технологічного складного бізнес-рішення?  

Які питання і вимоги вони ставлять? 

5. У чому полягає сутність та характеристика послуг? 

6. Розкрийте особливості продажу послуг. 

7. Які закономірності зростання споживчого попиту на послуги та 

розвитку сектору економіки? 

8. Що таке скрипт продажу? Які особливості їх побудови для 

промислових товарів  та послуг? 

Завдання: 
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1. Побудуйте  2-3 скрипти для продажу  освітньої послуги у сфері 

вищої освіти. 

2. Побудуйте 2-3 скрипти для продажу товарів бізнесом для  

університету. 

3. Запропонуйте варіанти майбутньої співпраці, які  може  

пропонувати університет для споживачів щодо формування їх лояльності. 

4. Запропонуйте інструменти, які варто використовувати у продажах 

В2В, заради здобуття лояльності клієнтів. 

 

 ТЕМА 6. ВІДБІР І МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Обґрунтуйте причини важливості відбору менеджерів з продажу в 

бізнесі? 

2. Опишіть механізм взаємодії HR-менеджера і керівника відділу при  

відкриті /заповненні вакансії менеджера з продажу. 

3. Які питання на співбесіді можуть задавати претенденту на 

заміщення вакансії менеджера з продажу і які риси вони ілюструють? 

4. Розкрийте структуру мотивації менеджера з продажу. Що завжди 

лежить в її основі? 

5. Наведіть типові та популярні КРІ у мотивації менеджера з продажу? 

6. За що можуть депреміювати менеджерів з продажу? 

7. За що можуть отримувати бонуси менеджери з продаж? 

 

Завдання 1 

Річний план менеджера з продажу становить 24 млн. грн. Його умовний 

річний доход (УРД) складає 2% від річного плану. УРД складається зі 

постійної та змінної частини, співвідношення між ними 50:50. 

З метою мотивації менеджера з персоналу перевиконання плану 

передбачає збільшення проценту після виконання 100% річного плану. 
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0-100% план – 1% від доходу; 

100-110% плану -1,5%; 

110-120% плану -2,5%; 

120% і більше – 3,5%. 

Існують також бонуси – грошові виплати, що прив’язані до досягнення 

раніш визначених цілей: 

за досягнення 100% продаж виплачується бонус 15000 грн.; 

за досягнення 110% - 25000 грн.; 

за 120% - 35000 грн.; 

           за 130% - 50000 грн. 

Яким буде фактичний річний доход менеджера з продажів при умовах, 

якщо він зробив продажів на 22 млн. грн., 25 млн. грн., 30 млн. грн.? 

Завдання 2 

Заробітна плата менеджера з продажу складає із окладу, премії за 

розвиток клієнта (0,4%), премії за компетентність (0,1 % від окладу) і премії за 

виконання плану-мінімуму продаж (0,2%). 

Розрахуйте розмір заробітної плати менеджера з продажів, якщо відомо, 

що його оклад 13500 грн., план продаж 280 тис.грн., план-мінімум продаж 

складає 930 тис. грн. 

Методичні вказівки до розв’язання задачі. Для розрахунку заробітної 

плати менеджера з продажу варто скористатися такою формулою: 

 

де - зміна плану продаж; - відповідно премія за розвиток клієнта і 

компетентність,%; - мінімальний обсяг продаж, грн., премія за 

виконання мінімального плану продаж, %. 

Завдання 3 

Аналіз діяльності однієї організації показав, що система мотивації в 

цілому є малоефективною. В компанії системи мотивації, які б враховувала 

специфіку і специфіку польового (торгового) персоналу, наявне лише 
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положення про стимулювання працівників відділу продажів. Згідно з цим 

положенням менеджери з продажів і торговельні представники одержували 

оклад і разові премії за досягнення показників преміювання (виконання плану 

по обсягу  продажу). 

У результаті аналізу також було виявлено, що організація має значні 

можливості в сфері оптимізації управління мотивацією торгового персоналу. 

В цілях реалізації цих можливостей було прийнято рішення про зміну 

положення про стимулювання праці (були введені надбавки за роботу з 

новими і важливими для організації клієнтами). Керівництво компанії і 

служби продажу припускає, що нововведення  дозволять забезпечити 

простоту і гнучкість системи мотивації; працівникам служби самостійно 

відслідковувати зв’язок між результатами праці та винагородою за працю; 

ефективно контролювати результати діяльності працівників, забезпечить 

ефективний зв’язок з громадкістю. 

Питання до обговорення ситуації: 

1. Проаналізуйте і оцініть відповідність попередньої системи мотивації 

сучасним розробкам в цій сфері. 

2. На скільки виправданими є очікування керівництва  організації і 

менеджерів з продажу щодо нового положення про стимулювання торгового 

(польового персоналу)? 

3. Запропонуйте свою систему мотивації торгового персоналу організації. 

Завдання 4 

Побудуйте систему мотивації керівника відділу продажу та працівника 

відділу. 

 

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що відображає бюджет продажу і за яких умов формується? 

2. Який порядок формування бюджету продажу? 

3. За якими ознаками розподіляються бюджети продажів? 
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4. З якою необхідністю та цілю реалізується контроль у продажах  і  за яких 

умов? 

5.  Наведіть кількісні показники оцінювання роботи  продажах. 

6. Які існують якісні метрики оцінки роботи менеджерів з продажу? 

7. Як у бюджеті продаж правильно спланувати витрати на професійний 

розвиток менеджерів з продажу? 

8. Що таке  ефективність продаж? Як її розраховують?   

Завдання:  

На основі виконання завдань по прогнозуванню і плануванню обсягів 

продажу ОП за однією спеціальністю (за погодженням з викладачем) в НУВГП 

визначте: 

1) бюджет продажу в кількісних та вартісних величинах; 

2) способи розподілу бюджету; 

3) кількісні та якісні метрики (показники) роботи з продажу ОП; 

4) 3 події, які необхідно реалізувати з продажу ОП і які необхідно вести до 

програми професійного розвитку; 

5) заходи зі зменшення витрат на продукування ОП; 

6) дії, які забезпечать зростання виручки (доходу). 
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