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MODELING THE PROBLEM OF CHOICE AND ASSESSMENT  

BANKING INSTITUTIONS 

 

The model of multicriteria assessment of the banking institution for the 

choice of a business entity, when receiving credit funds or depositing resources 

using fuzzy knowledge, is based on the membership functions for incoming expert 

assessments according to the criteria. To do this, it is necessary to solve the actual 

task of evaluating alternative options when there is a set of goals, each of which 

has its own set of criteria groups. 

We formulate the task of evaluating the object of study as follows. Let set of 

alternatives (banking institutions) },...,,{ 21 nxxxX  , which need to be evaluated for 

some groups of goals },...,,{ 21 gGGGG   and arrange according to a certain rule 

[1]. Each of the goals G  has a plurality of evaluation criteria K , grouped in a 

certain way. In this case, each target G  may have one or more alternative decision 

matrices. For example, for alternatives },...,,{ 21 nxxxX   in two groups of 

indicators 
1G  (assets and liabilities of banks), 

2G  (the stability of a banking 

institution for safe deposit investment), it is necessary to evaluate and build a 

ranking line for selecting the best banking institution, depending on the objectives 

of the entity: obtaining credit funds, or depositing.  

The model for obtaining aggregated estimation can be presented in the form: 

.)),...,,();,...,,(( *

2122111 XDDDGKKKGM
dk nn     (1) 

The result is for each alternative },...,,{ 21 nxxxX   is a normalized estimate 

based on which the best alternative is determined 
*X ; 

knKKK ,...,, 21  
‒ matrix of 

alternative evaluations },...,,{ 21 nxxxX   by the number of criteria groups kn  for 

the purpose 
1G ; dd ndD ,1,   ‒ respectively, the matrix of alternatives estimates for 

the target 
2G  [2]. 

The purpose of the simulation of the task of selection and evaluation [3] of 

banking institutions – construction of a model for selecting banking institutions by 

entities for groups of purposes for obtaining credit funds or depositing. To achieve 
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the goal of scientific research, the following tasks need to be addressed: 

 for the first time introduce a model of multicriteria assessment of banking 

institutions according to the groups of criteria: assets and liabilities of banks and 

stability of the banking institution for safekeeping of deposit funds; 

 to instruct a mathematical model of the solution of the problem of 

estimating alternatives in relation to groups of goals and groups of criteria for 

purposes; 

 to propose a model of the solution of the problem of multicriteria choice 

of alternatives using the «vector of satisfaction of requirements», which will allow 

to build a ranking range of alternatives represented by evaluation vectors. 

As a result of the accomplished tasks, we will develop a model that will be a 

useful tool for sound decision-making and enhancement of the safety of choosing 

an alternative, using target needs. 
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