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Актуальность. В условиях рыночной экономики для любого 

хозяйствующего субъекта крайне актуальной является проблема повышения и 

поддержания эффективности работы с клиентами. Особую значимость 

отмеченная проблема приобретает для современных экономических условий. 

Так, проблема повышения и поддержания эффективности работы с клиентами 

становится одной из важнейших. Оценка эффективности работы с клиентами 

позволяет организациям оперативно менять свою политику, сокращать виды не 

пользующихся спросом товаров или услуг. Именно по этой причине большую 

актуальность приобретают исследования в области поддержания 

эффективности работы с клиентами, поиск путей её повышения.  

Цель дипломной работы – выработка предложений по 

совершенствованию установленного порядка работы с клиентами в РУП 

«Белтелеком». 

Объект – работа с клиентами в РУП «Белтелеком». 

Предмет – методы работы с клиентами РУП «Белтелеком». 

Основные положения, выносимые на защиту. В современных условиях 

происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители организаций 

находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) 

инструментов управления и рычагов повышения эффективности работы с 

клиентами. Так, для улучшения работы с клиентами необходимо провести 

совершенствование правовой культуры всех сотрудников предприятия, 

уполномоченных на ведение переговоров при заключении договоров. В 

организации обязательно должна быть должность «специалист по 

обслуживанию клиентов», должны быть разработаны анкеты и опросные листы 

для дальнейшего учёта мнений клиентов по внедрению новых услуг, должен 

быть разработан Стандарт по обслуживанию клиентов, введена система 

мотивации работников. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы — 54 страницы. Список 

источников и литературы — 67 наименований, реферат на русском, 

белорусском и английском языках . 
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Актуальнасць. Ва ўмовах рынкавай эканомікі для любога гаспадарчага 

суб'екта вельмі актуальнай з'яўляецца праблема павышэння і падтрымання 

эфектыўнасці работы з кліентамі. Асаблівую значнасць адзначаная праблема 

набывае для сучасных эканамічных умоў. Так, праблема павышэння і 

падтрымання эфектыўнасці працы з кліентамі становіцца адной з важнейшых. 

Ацэнка эфектыўнасці працы з кліентамі дазваляе арганізацыям аператыўна 

мяняць сваю палітыку, скарачаць віды тавараў або паслуг, якiя не карыстаюцца 

попытам. Менавіта з гэтай прычыны большую актуальнасць набываюць 

даследаванні ў галіне падтрымання эфектыўнасці працы з кліентамі, пошук 

шляхоў яе павышэння. 

Мэта дыпломнай працы – выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні 

устаноўленага парадку працы з кліентамі ў РУП «Белтэлекам». 

Аб'ект – праца з кліентамі ў РУП «Белтэлекам». 

Прадмет – метады працы з кліентамі РУП «Белтэлекам». 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. У сучасных умовах 

адбываецца ўзмацненне канкурэнцыі, з прычыны чаго кіраўнікі арганізацый 

знаходзяцца ў пастаянным пошуку новых (адэкватных умоў канкурэнцыі) 

інструментаў кіравання і рычагоў павышэння эфектыўнасці работы з кліентамі. 

Так, для паляпшэння работы з кліентамі неабходна правесці ўдасканаленне 

прававой культуры ўсіх супрацоўнікаў прадпрыемства, упаўнаважаных на 

вядзенне перамоў пры заключэнні дамоваў. У арганізацыі абавязкова павінна 

быць пасада «спецыяліст па абслугоўванні кліентаў», павінны быць 

распрацаваны анкеты і апытальныя лісты для далейшага уліку меркаванняў 

кліентаў па ўкараненні новых паслуг, павінен быць распрацаваны Стандарт па 

абслугоўванні кліентаў, ўведзена сістэма матывацыі работнікаў. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, 

дадаткаў. Агульны аб'ём работы – 54 старонкi. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 

67 найменняў, рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах . 
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Relevance. In a market economy for any business entity, the problem of 

improving and maintaining the efficiency of working with clients is extremely 

topical. This problem is particularly important for the current economic conditions. 

So, the problem of increasing and maintaining the efficiency of working with clients 

becomes one of the most important. Evaluating the effectiveness of working with 

clients allows organizations to quickly change their policies, reduce the types of 

goods or services that are not in demand. It is for this reason that research in the field 

of maintaining the effectiveness of work with clients, searching for ways to improve 

it, becomes more relevant. 

The purpose of the thesis is to work out proposals for improving the 

established procedure for working with clients in RUE Beltelecom. 

The object is work with clients in RUE Beltelecom. 

The subject matter is methods of working with clients of RUE Beltelecom. 

The main provisions to be defended. In modern conditions there is an 

intensification of competition, as a result of which the heads of organizations are in 

constant search for new (adequately competitive) management tools and levers for 

increasing the effectiveness of working with clients. So, to improve the work with 

clients, it is necessary to improve the legal culture of all employees of the enterprise, 

authorized to negotiate when signing contracts. In the organization there must be a 

position of a "customer service specialist", questionnaires and questionnaires should 

be developed to further take into account the opinions of clients on the introduction 

of new services, a Customer Service Standard should be developed, and a motivation 

system for employees introduced. 

The structure and volume of the thesis. The diploma work consists of an 

introduction, four chapters, conclusion, a list of used sources and literature, 

applications. The total amount of work is 54 pages. From them: the list of sources and 

literature – 67 titles, abstract in Russian, Belarusian and English . 
 

  


