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РЕФЕРАТ 
 

 
Тема магистерской работы: «РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ АН 
«ЭТАЖИ». Работа состоит из введения, общей характеристики работы, трех 
глав, заключения, списка использованных источников. Полный объем работы 
составляет 71 страница, и включает 17 таблиц, 18 рисунков, 1 приложения, 
список источников состоит из 20 наименований.  

Ключевые слова: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 
ЗАКРЕПЛЯЕМОСТЬ, ПОДБОР,ОБУЧЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ.  

Объект исследования: производительность отдела продаж АН «Этажи».  
Предмет исследования: факторы, влияющие на производительность 

отдела продаж.  
Цель исследования: разработать план мероприятий, способствующий 

повышению производительности отдела продаж.  
Задачи исследования:  
1. Изучить факторы, влияющие на производительность работы отдела 

продаж в компаниях.  
2. Изучить методы подбора используемые в компании.  
3. Описать методы адаптации персонала в компании.  
4. Описать методы обучения сотрудников в компании «Этажи»  
5. Систематизировать изученный опыт с действующими способами 

подбора, адаптации, обучения, мотивации и менеджмента.  
6. На основе систематизации и анализа опыта разработать план 

мероприятий способный повысить производительность отдела продаж.  
 
Методы исследования: опрос, глубинное интервью, экспертная оценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
 
 
Тэма магістарскай працы: «РАСПРАЦОЎКА ПЛАНА ПАВЫШЭННЯ 

ПРАДУКЦЫЙНАСЦІ ПРАЦЫ АДДЗЕЛА ПРОДАЖУ на прыкладзе АН« 
паверх ». Праца складаецца з ўвядзення, агульнай характарыстыкі работы, трох 
кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. Поўны аб'ём працы 
складае 71 старонка, і ўключае 17 табліц, 18 малюнкаў, 1 дадатку, спіс крыніц 
складаецца з 20 найменняў.  

Ключавыя словы: Прадукцыйнасць ПРАЦЫ, закрепляемость, падбор, 
навучанне, МАТЫВАЦЫЯ, менеджмент.  

Аб'ект даследавання: прадукцыйнасць аддзела продажаў АН «Паверхі».  
Прадмет даследавання: фактары, якія ўплываюць на прадукцыйнасць 

аддзела продажаў.  
Мэта даследавання: распрацаваць план мерапрыемстваў, які спрыяе 

павышэнню прадукцыйнасці аддзела продажаў.  
Задачы даследавання:  
1. Вывучыць фактары, якія ўплываюць на прадукцыйнасць працы аддзела 

продажаў у кампаніях.  
2. Вывучыць метады падбору выкарыстоўваюцца ў кампаніі.  
3. Апісаць метады адаптацыі персаналу ў кампаніі.  
4. Апісаць метады навучання супрацоўнікаў у кампаніі «Паверхі»  
5. Сістэматызаваць вывучаны досвед з дзеючымі спосабамі падбору, 

адаптацыі, навучання, матывацыі і менеджменту.  
6. На аснове сістэматызацыі і аналізу вопыту распрацаваць план 

мерапрыемстваў здольны павысіць прадукцыйнасць аддзела продажаў.  
Метады даследавання: апытанне, глыбіннае інтэрв'ю, экспертная ацэнка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

 
Theme of master's work: "DEVELOPMENT OF THE PLAN TO IMPROVE 

THE PERFORMANCE OF WORK OF THE SALES DEPARTMENT ON THE 
EXAMPLE OF AN" FLOOR ". The work consists of introduction, general 
description of the work, three chapters, conclusion, list of references. The total 
amount of work is 71 pages, and includes 17 tables, 18 figures, 1 annex, the list of 
sources consists of 20 titles.  

Key words: LABOR PERFORMANCE, ATTACHMENT, SELECTION, 
TRAINING, MOTIVATION, MANAGEMENT.  

Object of study: the performance of the sales department of the Academy of 
Sciences "Etazhi".  

Subject of research: factors affecting the performance of the sales department.  
The purpose of the study: to develop an action plan to improve the 

performance of the sales department.  
Objectives of the study:  
1. To study the factors affecting the performance of the sales department in 

companies.  
2. To study the methods of selection used in the company.  
3. Describe the methods of adaptation of personnel in the company.  
4. Describe the methods of training employees in the company "Floors"  
5. Systematize the studied experience with current methods of selection, 

adaptation, training, motivation and management.  
6. On the basis of systematization and analysis of experience, develop an action 

plan that can increase the productivity of the sales department.  
Research methods: survey, in-depth interview, expert assessment. 


