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А Н О Т А Ц І Я 

 

Тимченко Р. А. Розробка маркетингових заходів з удосконалення 

обслуговування клієнтів підприємства. 

В кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні та досліджено практичні 

аспекти щодо розробки маркетингових заходів з удосконалення обслуговування 

клієнтів корпорації «ROSHEN», уточнено і поглиблено існуючи теоретичні 

положення щодо визначення основ маркетингової діяльності підприємства, 

розроблена власна система контролю якості обслуговування клієнтів корпорації 

«ROSHEN» через маркетингові заходи. Результати розробок можуть бути 

використані в практичній маркетинговій діяльності. 

Ключові слова: маркетингова діяльність підприємства, обслуговування 

клієнтів, маркетингові заходи, маркетингове середовище. 

 

SUMMARY 

 

Tymchenko R.A. Development of marketing activities for enterprise’s 

customer service improvement. 

The master’s thesis substantiates the theoretical and practical aspects of 

marketing activities development for customer service improvement of «ROSHEN» 

corporation, clarifies and deepens the existing theoretical provisions for determining the 

basics of marketing activities of the enterprise, develops enterprise’s own system of 

monitoring the quality of customer service of «ROSHEN» corporation through 

marketing activities. The results of the findings can be used in practical marketing 

activities. 

Keywords: marketing activity of the enterprise, customer service, marketing 

events, marketing environment. 
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