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Галузева оцінка ісламських банківських контрактів за допомогою нечіткого
багатокритеріального методу прийняття рішень
Підвищення ефективності мікрофінансових інвестицій є важливим для досягнення їх цілей щодо економікосоціального розвитку. Одним з факторів впливу на цю діяльність є вид діяльності мікропідприємця. Метою статті є
представлення інструкції з прийняття рішень, яка допоможе мікрофінансовим установам та інвесторам обрати
потрібний ісламський банківський контракт для кожної галузі діяльності. Для досягнення вищезгаданої мети було
здійснено оцінку за допомогою інтуїтивного нечіткого методу TOPSIS у співпраці з експертами з ісламського
фінансування з Марокко та спеціалістами-практиками. Запропонований метод має перевагу у вирішенні проблеми
браку кількісних історичних даних, а також невизначеності рішень інвесторів. Стаття є корисною для
марокканських банків з партисипативним бюджетом та нових ісламських мікрофінансових установ.
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Отраслевая оценка исламских банковских контрактов при помощи нечеткого
многокритериального метода принятия решений
Повышение эффективности микрофинансовых инвестиций является важным для достижения их целей касательно
экономико-социального развития. Одним из факторов влияния на данную деятельность является вид деятельности
микропредпринимателя. Целью статьи является представление инструкции по принятию решений, которая
поможет микрофинансовым учреждениям и инвесторам выбрать нужный исламский банковский контракт для
каждой отрасли деятельности. Для достижения вышеупомянутой цели была осуществлена оценка при помощи
интуитивного нечеткого метода TOPSIS в сотрудничестве с экспертами по исламскому финансированию с
Марокко и специалистами-практиками. Предложенный метод имеет преимущество в решении проблемы
недостатка количественных исторических данных, а также неопределенности решений инвесторов. Статья
является полезной для марокканских банков с партисипативным бюджетом и новых исламских микрофинансовых
учреждений.
Ключевые слова: отрасли деятельности, исламские банковские контракты, оценка деятельности, отрасль
микрофинансирования, интуитивный нечеткий метод TOPSIS.
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