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Розвиток ісламського банкінгу в Індії: дискримінантний метод аналізу
Ісламське фінансування представляють собою новий підхід в якості альтернативи традиційній фінансовій системі в цій країні.
Метою цього дослідження є з’ясування перспектив розвитку ісламського банкінгу в Індії. З метою виконання поставлених цілей
було проведено опитування клієнтів-фізичних осіб комерційних та державних банків у чотирьох містах Південної Індії.
Опитування проводилось серед мусульман і немусульман, щоб дізнатись про рівень поінформованості, фінансової підтримки,
мотивації та сприйняття розвитку ісламського банкінгу в Індії. Результати дослідження показують, що респонденти мають
позитивне ставлення до ісламського банкінгу, особливо з міста Хайдарабад, оскільки в ньому багато установ, які проводять курси з
ісламського банкінгу.
У процесі здійснення даного дослідження встановлено, що існує низький рівень обізнаності серед респондентів про ісламський
банкінг. Проте відношення до запровадження ісламського банкінгу є схвальним, що відображено в дослідженні. Висновки цього
дослідження набувають значущості з огляду на те, що дана вибірка являє собою усе населення Південної Індії, і таким чином,
виступає в якості предтечі щодо детального дослідження, що включає різні інші демографічні одиниці. Подальші напрями щодо
цього дослідження можуть бути здійснені шляхом виділення таких кластерів по всій країні. Це може допомогти зрозуміти і
отримати кращу та ширшу перспективу щодо необхідності розвитку ісламського банкінгу, а особливо в Індії.
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Развитие исламского банкинга в Индии: дискриминантный метод анализа
Исламское финансирование представляют собой новый подход в качестве альтернативы традиционной финансовой системе в этой
стране. Целью данного исследования является выяснение перспектив развития исламского банкинга в Индии. С целью
выполнения поставленных целей был проведен опрос клиентов-физических лиц коммерческих и государственных банков в
четырех городах Южной Индии. Опрос проводился среди мусульман и немусульман, чтобы узнать об уровне осведомленности,
финансовой поддержки, мотивации и восприятии развития исламского банкинга в Индии. Результаты исследования показывают,
что респонденты имеют позитивное отношение к исламскому банкингу, особенно из города Хайдарабад, поскольку в нем много
учреждений, которые проводят курсы по исламскому банкингу.
В процессе осуществленния данного исследования установлено, что существует низкий уровень осведомленности среди
респондентов о исламском банкинге. Однако отношение к внедрению исламского банкинга является одобрительным, что
отражено в исследовании. Выводы этого исследования приобретают значимость ввиду того, что данная выборка представляет
собой все население Южной Индии, и таким образом, выступает в качестве предтечи относительно детального исследования,
включающего различные другие демографические единицы. Дальнейшие направления в этом исследования могут быть
осуществлены путем выделения таких кластеров по всей стране. Это может помочь понять и получить лучшую и более широкую
перспективу о необходимости развития исламского банкинга, особенно в Индии.
Ключевые слова: финансовое вложение, иностранные денежные переводы, финансовая поддержка, выбор банка,
восприятие, исламский банкинг.
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