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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі охарактеризовані теоретичні аспекти управління
підприємством Інтернет-зв’язку. Зроблено огляд управляння якістю надання
послуг компанією Інтернет-зв’язку, розглянуто запровадження системи
управління якістю в компанії Інтернет-зв’язку. Проаналізовано український
ринок послуг Інтернет-зв’язку. Подана загальна характеристика роботи
підприємства Інтернет-зв’язку.Розкрито питання щодо управління
інформаційно-комунікаційними послугами в компанії Інтернет-зв’язку.
Охарактеризовано діяльність компанії «Zeus Net», розглянута її організаційна
структура. Представлені рекомендації щодо удосконалення роботи компанії
Інтернет-зв’язку.

Ключові слова:Інтернет,компанія,провайдер,телекомунікації,інформація, 
управління, послуги, зв’язок, управління якістю, Інтернет-зв’язок.

In the master's thesis the theoretical aspects of management of Internet
communication enterprise are described. An overview of management of the
quality of the provision of services by the Internet-connection company was made.
The introduction of a quality management system in the company of 
Internetcommunication is considered. The Ukrainian market of Internet 
communication services is analyzed. The general description of the work of Internet
communication enterprise is given. The question of management of information
and communication services in the company of Internet communication is
disclosed. The activities of the company «Zeus Net» are described. Considered its
organizational structure. The recommendations for improvement of the Internet
communication company's work are presented.

Keywords: Internet, company, provider, telecommunications, 
information,management, services,communication,quality management,Internet 
communication


