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Тема 5. Маркетингова діяльність підприємства, установи, організації . 

П.т.5.3.Розроблення нової пропозиції для покращення продажу товарів . 

                             

          

         

                                                  Мета уроку: 

Навчальна – повідомити учням  практичні навички  з покращення продажу 

товарів .  

Виховна: – розвивати пізнавальну активність та самостійність учнів, увагу 

та спостережливість, які потрібні для  роботи у відділу маркетинг. 

Розвивальна: – виховувати в  учнів культуру спілкування: грамотність, 

чіткість, зрозумілість, уважність, послідовність дій, почуття поваги та 

зацікавленості до майбутньої професії, дотримання трудової дисципліни. 

 

                              

                             

                   

   



 

 

 Матеріали до теми та пояснення трудових операцій: 

 Тенденціями сучасних країн, які працюють в ринкових умовах, є еволюція 

їхніх економік в економіку споживача. Нині покупець значно вимогливіший, 

має більшеможливостейкращогозабезпечення своїх потребзарахунок 

збільшення кількості продавців, розширення асортименту товарів, зростання 

кількості роздрібних підприємств, вдосконалення форм і методів торгового 

обслуговування. 

В цих умовах кращих результатів домагаються ті виробники, які першими 

застосували сучасні механізми управління продажем товарів. 

 Вони забезпечують підприємствам отримання ряду переваг, а саме:  

- зростання обсягів продажу;  

-  підвищення частки 

ринку; 

-  збільшення клієнтури; 

-  покращення кінцевих 

результатів маркетингової 

діяльності (отримання 

прибутку, зменшення затрат 

на маркетинг і т. ін.); 

-  зміцнення 

конкурентних позицій фірми на ринку. 

  

Отже, управління продажем товарів і його вдосконалення є одним із 

важливих важелів досягнення високої ефективності як безпосередньо 

маркетингової діяльності, так і діяльності підприємства загалом. Тому в 

нинішніх умовах воно набуває вагомого значення і актуальності.  

 



 

 

Проблема управління продажем тісно пов’язана з багатьма важливими 

науковими проблемами маркетингу, зокрема комплексом маркетингу 

(товарною, ціновою, розподільчою та комунікативною політикою), 

маркетинговим управлінням загалом, дослідженням ринку. В 

практичному плані вона має зв’язок з організаційною структурою 

управління маркетингом та маркетинговим плануванням. 

               

 

                            

      Управління продажем – це складне соціально економічне явище. Що воно 

собою являє? Щоб дати відповідь на це запитання, спочатку наведемо 

визначення його сутності. 

 

 

 



 

 

 ―Управління продажем– це діяльність, метою якої є одержання прибутку і 

задоволення потребу сформованому ланцюжку (взаємодії), спрямованої на 

підвищення ефективності (конкурентоспроможності підприємства в цілому в 

процесі роботи на ринку) і пов’язане з формуванням, організацією та 

розвитком каналів збуту (комерціалізація), раціональної системи руху товарів 

(логістика), системи маркетингових комунікацій (у частині особистого 

продажу та стимулювання збуту), ефективного управління торговим 

персоналом‖ . 

  Управління продажем охоплює також логістику і маркетингові комунікації. 

Вважається, що між продажем і збутом товарів все-таки існує відмінність. 

 Продаж– це процес перемовин між зацікавленими сторонами (продавцем і 

покупцем), який завершується  підписанням договору купівлі-продажу 

товарів, що чітко визначає їхні цілі. 

 Водночас збут – це система виробничо -господарських і торговельно-

збутових дій, спрямованих на просування товарів із сфери виробництва у 

сферу торгівлі або споживання .  

Сутності управління продажем не має фігурувати збут. 

 

 

 



 

Щодо маркетингових комунікацій (стимулювання збуту), то варто зазначити, 

що тут теж наявний елемент збуту вважається , що управління продажем 

можно розглядати як один із видів організаційної (маркетингової) діяльності, 

спрямованої на встановлення і досягнення цілей продажу, за допомогою 

адаптації та гнучкого реагування на зміну умов  зовнішнього середовища . 

 Можна погодитися з тим, що управління продажем спрямоване на 

досягнення цілей продажу. Однак цим, як ми вважаємо, не визначається його 

сутність. Що стосується адаптації до зміни умов зовнішнього середовища, то 

варто зазначити, що цей фактор враховується при здійсненні й інших видів 

управлінської діяльності. У визначенні сутності управління продажем має 

бути дещо специфічне, що відрізняє його від сутності інших різновидів 

управління.  

                 

       СУТТЄВО 

Управління продажем є одним із важливих 

інструментів у забезпеченні високої 

ефективності маркетингової діяльності 

 

 



 

     Прогнозування та планування, організація продажу, мотивація праці 

торгових працівників, оперативний облік та оперативне регулювання 

діяльності з продажу товарів і контроль - це важливі питання в управлінні 

продажем й його об’єктна орієнтація. Найрезультативнішим є продаж, 

орієнтований на покупця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТКА ЗАВДАНЬ № 1. 

 

Розробіть рекламу «Стимулювання покупців за допомогою 

акцій, конкурсів, подарунків». 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАРТКА ЗАВДАНЬ 2. 

 

Розробіть стандарти роботи з клієнтами. 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Буде корисно ознайомитися з матеріалом до цієї теми: 

 

1. Носов Д. О. Просування товару чи комунікація зі споживачем: до питання 

розбіжності щодо трактування термінів у маркетингу / Д. О. Носов, 

А. П. Румянцев // Актуальні проблеми економіки та управління. — 2008. — 

Vol. 2. 

 

 

 

                               ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Розкрити  сутність просування товару на ринку. 

2. Поясніть різницю між продажем та збутом товару. 

 

 

Відповіді присилати на електронну адресу:elenakosartsova@gmal.com 

                             

   



  

                                   

1.Повторення матеріалу  

2.Скласти рекламу нового товару на ринку продажу . 

 

Корисно 

Інструкційно -технологічна картка. 

Завдання1. Ви власник магазину , складіть  правила просування товарної 

продукції.  

Завдання2. Розробіть рекламу нового товару у вигляді оголошення.   

Завдання3. Охарактеризуйте методи просування товарів. 

                     

 


