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РЕФЕРАТ

Удонова Тетяна Геннадіївна. Теоретико-практичні засади відносин
промислового підприємства з клієнтами. Рукопис. Магістерська робота на
здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 075 – «Маркетинг».
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Кременчук, 2018 р.
Об’єктом дослідження є процес управління маркетинговою діяльністю
промислового підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні аспекти практичні рекомендації що до 
поліпшення відносин промислового підприємства з клієнтами.
Мета роботи – представлення теоретичних аспектів відносин промислового 
підприємства з клієнтами та розробка практичних рекомендацій щодо 
поліпшення взаємодії промислового підприємства з клієнтами.
Завданнями магістерської роботи є: визначити поняття «відносини» у
контексті маркетингу відносин як сучасної маркетингової концепції; 
охарактеризувати відносини промислового підприємства з клієнтами;
представити ТОВ «Енергоконсалт» як суб’єкт маркетингових відносин;
проаналізувати економічні відносини Замовника і ТОВ «Енергоконсалт»;
виконати аналіз фінансових відносин Замовника і ТОВ «Енергоконсалт» у
розрізі ціни та порядку розрахунків; оцінити економіко-правові відносини
Замовника і ТОВ «Енергоконсалт»; навести рекомендації щодо співробітництва
Замовника і ТОВ «Енергоконсалт» стосовно створення та підтримки у
належному стані технічних та технологічних систем експлуатації    
електростанцій; представити пропозиції щодо співробітництва Замовника і
ТОВ «Енергоконсалт» відносно поліпшення точності підтримки технологічних
параметрів роботи енергоблоків; рекомендувати запровадження
електростанціями станційної систему управління.
Робота містить: 132сторінки, 21таблиця, 11рисунків, список літератури:
65найменувань.

Ключові слова: відносини, економічнівідносини, економіко-
правовівідносини, клієнти, промисловепідприємство, фінансовівідносини.



ABSTRACT

UdonovaTetyanaHennadyivna. Theoretical and practical principles of
relations of industrial enterprise with clients. Manuscript. Master's work on
obtaining an educational degree «Master» in specialty 075 – «Marketing».
Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky,
Kremenchuk, 2018.
The object of research is the process of managing the marketing
activities of an industrial enterprise.
The subject of the study is theoretical aspects of practical
recommendations for improving the relations of the industrial enterprise with
customers.
The purpose of the work is to present the theoretical aspects of the
relations of the industrial enterprise with the clients and develop practical
recommendations for improving the interaction of the industrial enterprise with
the clients.
The tasks of the master's thesis are: to define the concept of «relations»
in the context of marketing of relations as a modern marketing concept;
characterize the relations of an industrial enterprise with customers; to
introduce LLC «Energoconsult» as a subject of marketing relations; to analyze
the economic relations of the Customer and OOO «Energoconsult»; to carry
out the analysis of financial relations of the Customer and LLC
«Energoconsult» in the context of the price and order of settlements; to
evaluate the economic and legal relations of the Customer and LLC
"Energoconsult»; to give recommendations on cooperation between the
Customer and LLC «Energoconsult» regarding the establishment and
maintenance of the technical and technological systems for the operation of
power plants in an appropriate condition; To submit proposals on cooperation
between the Customer and LLC «Energoconsult» in order to improve the
accuracy of the maintenance of the technological parameters of the power
units; recommend the introduction of power station control system.
The work contains: 132 pages, 21 tables, 11 drawings, list of literature:
65 titles.

Key words: relations, economic relations, economic and legal relations,
clients, industrial enterprise, financial relations. is the process of managing the
marketing activities of an industrial enterprise.


