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                                                              РЕФЕРАТ

     Магістерська атестаційна робота містить: 83 с., 3 розділи, 14 рис., 7 табл.,
28 використаних джерел, 2 додатки.
     Об'єкт дослідження – процес оцінювання послуг, що надаються банком
для задоволення потреб клієнта.
    Предметом дослідження є методи, моделі та алгоритми оцінювання якості
банківських послуг.
     Метою даної роботи є підвищення об’єктивності та оперативності
оцінювання якості банківських послуг шляхом розробки спеціальних моделей
та алгоритмів, які реалізовують процес оцінювання наданих послуг у
банківській сфері використовуючи метод «критичних ситуацій» та
математичний апарат нечіткої логіки.
    Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі:
- аналіз існуючих методів оцінки якості банківських послуг;
- відбір найбільш значущих факторів, що впливають на оцінку якості
послуг банку;
- розробка методу оцінювання якості банківських послуг;
- розробка алгоритму оцінювання банківських послуг, що реалізує
запропонований метод;
розробка програмного забезпечення для оцінки якості банківських послуг.

БАНК,   НЕЧІТКА МНОЖИНА, КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ
ФАКТОР, КРИТЕРІЙ, РЕЙТИНГ        
                                                                                      
                                                                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                       
                                                             



                                                          ABSTRACT
 
     Master's attestation work contains: 83 p., 3 chapters, 14 figures, 7 tables,
26 sources, 2 add.
     The object of the study is the process of evaluating the services provided by
the bank to meet the needs of the client.
     The subject of the study is methods, models and algorithms for assessing
the quality of banking services.
    The aim of the work is to increase the objectivity and efficiency of
assessing the quality of banking services by developing special models and
algorithms that implement the process of evaluating the services provided in the
banking sector using the method of "critical situations" and the mathematical
apparatus of fuzzy logic that allows you to operate with fuzzy input data.
To achieve the goal, the following tasks are solved:
-
analysis of existing methods for assessing the quality of banking
services;
-
selection of the most significant factors influencing the assessment of
the quality of bank services;
- development of a m еtо d for assessing banking services;
- development of an algorithm for assessing banking services that
implements the proposed method;
-
development of software for assessing the quality of banking
services.

BANK, NEGLIGENCE, FACTOR, CRITERIA, RATING, COMPETITIVE
CAPACITY


