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РЕФЕРАТ

Дітковська К. О. Маркетингові аспекти якості надання спеціалізованими 
кредитними установами. Рукопис. Випускна робота на здобуття ступеня вищої 
освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг». 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
Кременчук, 2019 р.
Об’єктом дослідження є процес якості надання послуг спеціалізованими
кредитними установами.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти
підвищення якості надання послуг спеціалізованими кредитними установами.
Мета роботи рекомендацій – обґрунтування щодо маркетингових теоретичних
аспектів засад якості і практичних надання послуг спеціалізованими 
кредитними установами. Завданнями випускної роботи є: висвітлити надання 
послуг фінансовими установами; кваліфікувати охарактеризувати стан
поняття «якість обслуговування клієнтів»; і проблеми діяльності пеціалізованих 
кредитних установ Україні; дослідити розвиток ломбардного бізнесу на 
національному рівні; проаналізувати розвиток ломбардного бізнесу у 
Кременчуці; виконати аналіз якості надання послуг ломбардом «Скарбниця»; 
сформувати шляхи поліпшення якості надання послуг ломбардами; 
запропонувати новітній метод визначення якості надання послуг; нормувати 
взаємини ломбарду з клієнтом як умова якості послуг.
Робота містить: 85 сторінок, 12 таблиць, 5 рисунків, 2 додатки, список
літератури: 37 найменувань.
Ключові слова: якість надання послуг, фінансові установи, ломбардний
бізнес, обслуговування клієнтів.


