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Грошові кошти внутрішньо переміщених осіб як можливі фінансові ресурси
комерційних банків
У статті вказано на необхідність забезпечення інтересів держави, комерційних банків та внутрішньо переміщених осіб. Аналіз
наукової літератури показав, що в європейських країнах такої проблеми немає. На території України ведеться широка «гібридна
війна», якій не було аналогів у світовій історії. В інших державах світу подібних проблем не виникало. Комплексне дослідження
наукової літератури показало, що українські вчені намагалися подолати проблеми, пов’язані з управлінням банками,
функціонуванням ринку депозитних послуг, відносинами комерційних банків з Національним банком України, управлінням
банківською системою та ризиками тощо. Відносини між трьома учасниками (внутрішньо переміщеними особами, комерційними
банками та Національним банком України) на ринку депозитів України до сьогодні вивчені недостатньо. В даній статті
пропонуються шляхи, якими можна об’єднати інтереси держави, внутрішньо переміщених осіб та банків, а також знайти нові
джерела кредитних ресурсів банків. Методологічний підхід, використаний у цьому дослідженні, – це застосування комплексної
системи, заснованої на діалектичному методі, формально-логічному методі, логіко-правовому методі та методах аналізу, синтезу і
порівняння. Предметом дослідження є унікальна проблема для економіки та соціального сектору європейських країн; у статті
пропонуються шляхи державної підтримки громадян-інвесторів в економіку та українські банки; пропонуються деякі важливі
зміни до українського законодавства.
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Денежные средства внутренне перемещенных лиц как возможные финансовые ресурсы
коммерческих банков
В статье указано на необходимость обеспечения интересов государства, коммерческих банков и внутренне перемещенных лиц.
Анализ научной литературы показал, что в европейских странах такой проблемы нет. На территории Украины ведется широкая
«гибридная война», которой не было аналогов в мировой истории. В других странах мира подобных проблем не возникало.
Комплексное исследование научной литературы показало, что украинские ученые пытались преодолеть проблемы, связанные с
управлением банками, функционированием рынка депозитных услуг, отношениями коммерческих банков с Национальным
банком Украины, управлением банковской системой и рисками и т. Отношения между тремя участниками (внутренне
перемещенными лицами, коммерческими банками и Национальным банком Украины) на рынке депозитов Украины до сих пор
изучены недостаточно. В данной статье предлагаются пути, которыми можно объединить интересы государства, внутренне
перемещенных лиц и банков, а также найти новые источники кредитных ресурсов банков. Методологический подход,
использованный в этом исследовании, – это применение комплексной системы, основанной на диалектическом методе,
формально-логическом методе, логико-правовом методе и методах анализа, синтеза и сравнения. Предметом исследования
является уникальная проблема для экономики и социального сектора европейских стран; в статье предлагаются пути
государственной поддержки граждан-инвесторов в экономику и украинские банки; предлагаются некоторые важные изменения в
украинском законодательстве.
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