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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день важливою передумо�

вою збереження та зміцнення позицій підприє�
мства на ринку є ефективна маркетингова полі�
тика. Своєчасність доведення виробленої про�
дукції до споживачів, створення попиту на про�
дукцію з урахуванням соціально�демографіч�
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на споживачів, метою яких є або придбання продукції для подальшого виробництва, або для її реалізації. Запропоно#
вано алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій на промисловому підприємстві.
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процесу персонального продажу на промисловому підприємстві.

The article explores the features of marketing communications at Ukrainian industrial enterprises. Instrumental
nature of marketing communications are considered, namely: the transfer of information to consumers, which aim is
purchasing products for further production or its implementation. The scheduling algorithm complex marketing
communications in an industrial companies is proposed.

The personal selling as an important aspect of influencing communication policy is considered at the industrial
enterprises. This is due to the possibility of an industrial enterprise for more competitive advantages in a highly competitive
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них потреб окремих груп населення, формуван�
ня раціональних потреб людей створюють не�
обхідність у використанні засобів маркетинго�
вої комунікації. Роль останньої особливо по�
силюється в умовах функціонування ринкової
економіки, наявності конкурентного середови�
ща, постійного вдосконалення асортименту
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продукції. Тому своєчасність та вичерпність
подання інформації споживачам про особли�
вості та способи використання продукції є ос�
новним завданням маркетингової комунікації.

Розвиток промислових підприємств є осно�
вою ефективного функціонування вітчизняної
економіки, оскільки їх внесок у ВВП країни є
значним. Так, за 2015 рік промисловими підпри�
ємствами реалізовано продукції на 1848605,3
млн грн., що складає 37,2% від загального об�
сягу реалізованої продукції підприємствами
України [1]. З огляду на це, дослідження меха�
нізму формування маркетингових комунікацій
саме промислових підприємств актуалізує об�
рану тему дослідження.

Під впливом глобалізаційних процесів дієвим
засобом комунікаційної політики саме промис�
лових підприємств є персональний продаж, ос�
кільки споживачі даної продукції є фахівцями і
наведення раціональних аргументів щодо
купівлі найзручніше здійснювати в процесі осо�
бистих переговорів, що сприятиме формуванню
довгострокового співробітництва. Розробка
дієвого механізму формування комунікаційної
політики забезпечує підприємству успіх у питан�
нях збуту продукції, формування позитивного
іміджу та можливості успішного конкурування
з іншими підприємствами. Тому актуальною є
дослідження персонального продажу як ефек�
тивного елементу маркетингових комунікацій за
умов нестабільного бізнес�середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання використання персональних про�
дажів як ефективного інструменту маркетинго�
вих комунікацій знайшло своє відображення у
дослідженнях багатьох вчених, зокрема: Ю.Б. Іва�
нов, І.І. Мироненко, Н.В. Прошкіна, І.В. Бойчук,
А.Я. Дмитрів, М.А. Окландер, Н.П. Скригун,
Л.В. Чорноус, Л.О. Коннова. Проте, не дивля�
чись на наявність вагомих наукових здобутків,
залишається мало дослідженим питання засто�
сування персонального продажу у маркетин�
говій політиці саме промислових підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей

персонального продажу як важлива складова
маркетингових комунікацій промислових
підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день розповсюдженим
явищем є низький рівень розвитку маркетинго�

вої політики на вітчизняних промислових
підприємствах. Натомість у економічно розви�
нених країнах маркетинговій сфері приділяєть�
ся значна увага, оскільки наявність неефектив�
ної маркетингової політики на підприємстві
може привести не лише до втраченої вигоди,
але й до виникнення прямих збитків. Маркетинг
є засобом досягнення визначених цілей під�
приємства по кожному конкретному ринку та
окремим його сегментам з позиції досягнення
найвищої економічної ефективності. Проте це
стає можливим, коли під впливом мінливої ко�
н'юнктури ринку виробник здатен вчасно ско�
ригувати власні науково�технічні, виробничі і
збутові плани та ефективно маневрувати мате�
ріальними й інтелектуальними ресурсами. У
даному випадку маркетинг виступає основою
для стратегічного планування виробничої, ко�
мерційної, інвестиційної та збутової діяль�
ності, а управління маркетингом — важливою
складовою системи управління підприємством
в цілому [2, с. 189—190].

Маркетингова діяльність промислових
підприємств проявляється у використанні ко�
мунікацій як системи особових та безособових
зв'язків, направлених на певного покупця. Мар�
кетингові комунікації промислових підпри�
ємств здійснюються в межах промислових
ринків, що створює необхідність у використанні
принципів промислового маркетингу. Не зва�
жаючи на те, що виробничі підприємства не
здійснюють випуску продукції масового попи�
ту, реалізація даної продукції активно здійс�
нюється як на зовнішніх, так і на внутрішніх
ринках, що створює потребу в особливій типо�
логізації основних господарюючих суб'єктів
ринку конкретної продукції. У цьому контексті
проявляється інструментальний характер мар�
кетингових комунікацій: передача інформації,
спрямованої на споживачів, метою яких є або
придбання продукції для подальшого вироб�
ництва, або для її реалізації. Тобто маркетин�
гові комунікації промислових підприємств
можна охарактеризувати як інформаційний
взаємозв'язок різноманітних засобів стимулю�
вання збуту з позиції промислового підприєм�
ства або корпоративних споживачів, що зумов�
лено розподілом ринків на промислові та спо�
живчі відповідно до сутності ринку збуту про�
дукції [3, с. 113].

Важливою складовою процесу маркетинго�
вих комунікацій підприємства є формування
комплексу заходів з використанням різноман�
ітних комунікаційних складових: персональних
продажів, промоакцій, торгових виставок, рек�
лами, каталогів з асортиментом пропонованої
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продукції, рекламних сувенірів,
подарунків. Ефективність кож�
ної з даних складових визнаєть�
ся тим, наскільки вдало її по�
єднано з іншими способами сти�
мулювання збуту. На рисунку 1
продемонстровано загальний
алгоритм формування комплек�
су маркетингових комунікацій
на промисловому підприємстві.

Кінцевою метою здійснення
маркетингових комунікацій є
стимулювання попиту для по�
дальшого зростання обсягу реа�
лізації, вдосконалення іміджу
підприємства і його продукції та
збереження позицій на ринку.
Важливою складовою комуніка�
ційної політики є вибір засобів впливу на спо�
живача, враховуючи: на яку групу споживачів
розрахована комунікаційна політика, етап ви�
робничого циклу продукції, характеристика
особливостей продукції, стратегія каналу роз�
поділу, географічне розташування споживачів.

Враховуючи специфіку промислового рин�
ку, доцільно виділити такий засіб впливу кому�
нікаційної політики як персональний продаж.
Персональний продаж — це усне представлен�
ня своєї продукції під час розмови з одним чи
декількома перспективними покупцями з ме�
тою подальшого продажу або одержання за�
мовлення. Цей засіб маркетингових комуні�
кацій вважається одним з найефективніших для
підприємств, які здійснюють свою діяльність на
ринку організованих покупців, зокрема на рин�
ку промислової продукції. Метод персонально�
го продажу сприяє реалізації близько 60% у
продажі дорогих інвестиційних товарів, коли
необхідно досягнути прихильності до товару та
реалізувати його на вигідних умовах [4, с. 288].

Специфіка виробничих потреб підприємств,
які працюють на ринку промисловості, створює
необхідність у спілкуванні зі споживачами не
лише перед, але і під час та після прийняття
рішення про придбання товару. Це підвищує
роль торговельного персоналу у забезпеченні
ефективної збутової політики підприємства
шляхом виявлення потенційних споживачів
продукції. Персональний продаж на промисло�
вих підприємствах здійснюється через торгові
переговори на рівні керівництва підприємства,
менеджерів зі збуту і торговельних уповнова�
жених; презентації товарів; переконання цільо�
вих споживачів; укладання договорів; спе�
ціальні консультації та інші види робіт за осо�
бисто стою участю працівників підприємства.

Комунікаційні характеристики персональ�
ного продажу проявляються у наступному:

— безпосередні взаємовідносини продавця
та покупця, коли простежується особистий та
двосторонній інформаційних зв'язок, при яко�
му кожна сторона�учасник має змогу ознайо�
митися з позицією іншої;

— існування двостороннього зв'язку та діа�
логовий режиму комунікації, що забезпечує
гнучкість у реагуванні на потреби клієнтів,
можливість оперативного внесення змін у ха�
рактер та зміст комунікацій;

— усне представлення продукції, при яко�
му є можливість напряму відреагувати на
відповіді потенційного покупця, пояснити, на�
дати інформацію та врегулювати не зрозумілі і
спірні моменти;

— формування тривалих взаємовідносин
між продавцем та покупцем, які в залежності
від індивідуальних характеристик клієнта мо�
жуть набувати різних форм (від формальних до
дружніх);

— виникнення у покупця почуття зобов'я�
зання прислухатися та відреагувати на пропо�
зицію продавця, навіть якщо ця реакція буде
проявлятися лише у формі особистої подяки;

— стимулювання збут продукції, врахову�
ючи індивідуальні особливості потенційного
споживача;

— це єдиний засіб маркетингових комуні�
кацій, який безпосередньо закінчується прода�
жем продукції [5, с. 65].

Існує чотири основі форми здійснення пер�
сонального продажу: контактування торго�
вельного агента з одним покупцем; проведен�
ня торговельним агентом презентації для гру�
пи потенційних покупців; контактування гру�
пи збуту підприємства з групою споживачів

1.      

3.         

5.         

3.1. 3.2.  3.3. 3.4.  
 

3.5.  

7.     

9.    ’   

Рис. 1. Алгоритм планування комплексу маркетингових
комунікацій на промисловому підприємстві

Джерело: складено автором на основі [4, с. 282].
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(комерційні переговори); проведення торго�
вельних семінарів для покупця з метою інфор�
мування їх про зміни в асортименті продукції
та представлення можливостей даних товарів.
Вибір тієї чи іншої форми залежить від харак�
теристик пропонованої продукції, рівня кон�
куренції на ринку та існуючих споживчих по�
треб.

Головними функціями персонального про�
дажу є: функція засобу комунікації (найповні�
ше інформування споживачів про продукцію)
та безпосереднє проведення збутових операцій
(у випадку придбання споживачем продукції).
Ступінь виконання перерахованих функцій і
впливає на ефективність процесу персонально�
го продажу.

Процес персонального продажу є досить
складним та передбачає проходження декіль�
кох основних етапів (рис. 2).

На першому етапі здійснюється форму�
вання списку потенційних клієнтів підприє�
мства: накопичується доступна інформація,
за допомогою використання довідників, рек�
ламних оголошень, комп'ютерних баз даних
тощо. Головним завданням продавця не вит�
рачати час на тих, кому товар не потрібен, а
зосередити увагу на тих, хто є потенційним
клієнтом.

Потім необхідно провести збір інформації
про потенційного покупця. Необхідно проана�
лізувати імовірні потреби покупця, враховую�
чи особливості його діяльності.

Під час третього етапу важливо зуміти пра�
вильно презентувати пропонований товар та
отримати інформацію про актуальні на даний
момент потреби клієнта, щоб у майбутньому
зуміти їх задовольнити.

Етап укладання угоди є втіленням попе�
редніх етапів. Оскільки, якщо продавець зміг
переконати покупця у доречності придбання

товару, відбувається завершення процесу про�
дажу шляхом підписання угоди.

Останнім, але не менш важливим, є етап
післяпродажних заходів. Ефективність торго�
вої діяльності не завершується укладанням уго�
ди, оскільки обслуговування товару після про�
дажу сприяє налагодженню тривалих та доб�
розичливих відносин з покупцем. Торговий
агент має цікавитися на скільки покупець за�
доволений придбаним та чи не виникали про�
блеми у процесі експлуатації. У випадку виник�
нення останніх продавець повинен допомогти
вирішити їх [7, с. 149].

ВИСНОВКИ
ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

У результаті здійсненого дослідження
встановлено, що персональний продаж на рин�
ку промислових товарів, з одного боку,
відіграє важливу роль у системі збуту виготов�
лених товарів, а з іншого боку — є невід'ємну
складовою системи маркетингових комуні�
кацій, роль якої постійно зростає. Персональ�
ний продаж доцільно застосовувати на вітчиз�
няному промисловому ринку, якому властива
"стабільна нестабільність". Тому враховуючи
складність революційної перебудови традиц�
ійних уявлень українських споживачів, для пе�
реконання яких у купівлі великих замовлень
реклама вже не є достатнім важелем, варто
скористатися методами персональних комун�
ікацій.

У статті виокремлено та охарактеризовано
основні етапи процесу персонального продажу.
Ключовими рекомендаціями до створення мак�
симально ефективних каналів збуту виготовле�
ної промислової продукції, особливо новинок,
є врахування особливостей товару та розроб�
ка, поряд з іншими елементами системи марке�
тингових комунікацій, ефективної схеми пер�

Рис. 2. Етапи здійснення процесу персонального продажу
на промисловому підприємстві

Джерело: складено автором на основі [6].
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сонального продажу. Перспективою подаль�
ших наукових дослідженнь є оцінювання ефек�
тивності персонального продажу на промисло�
вих підприємствах.
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