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У статті досліджено перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні, впровадження без-
готівкової економіки та методи досягнення цієї мети. Проаналізовано динаміку змін кількості POS-
терміналів та банкоматів за останні роки. Визначено фактори, що перешкоджають розвитку безготів-
кових розрахунків у країні, та основні переваги для кожного члена грошових відносин.
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В статье исследованы перспективы развития безналичных расчетов в Украине, внедрение безна-
личной экономики и методы достижения этой цели. Проанализирована динамика изменений количества 
POS-терминалов и банкоматов за последние годы. Определены факторы, препятствующие развитию 
безналичных расчетов в стране, и основные преимущества для каждого члена денежных отношений.
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The article studies prospects ofd evelopment of cashless payments in Ukraine,the introduction of cashless 
economy and methods to achieve this goal. Analyzed the dynamics of changes in the number of POS – terminals 
and ATMs in recent years.  The author identifies factors impeding the development of cashless payments in the 
country and identified the main benefits for each member of the monetary relations.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. бурхливий розвиток економіки 
україни створює перспективи для  розвитку без-
готівкових розрахунків. саме високий рівень готів-
кових розрахунків створює перепони для розвитку 
банківського сектору та залишає економіку країни 
без великих інвестиційно-кредитних ресурсів. 
безготівкові розрахунки в країні присутні з юри-
дичними особами, але обсяг розрахунків із фізич-
ними особами знаходиться на доволі низькому 
рівні. але починаючи з 2013 р. нбу впроваджує 
все більше законів для поширення безготівкових 
розрахунків на території нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. аналізом розвитку 
cashless economy в україні займалася низка 
науковців, серед яких – с.в. Міщенко, р.Є. тов-
масян, Г.л. виник, а.а. Мещеряков, М.а. кова-
ленко та ін. Питання щодо доцільності розвитку 
безготівкових розрахунків в україні цікавить не 

лише нбу, а й багатьох учених та економістів. 
слід відзначити роботу с.в. Міщенко, яка зазна-
чає що на українському ринку безготівкових роз-
рахунків найбільшої популярності набули два 
інструменти: платіжні доручення  та меморальні 
ордери [1, c. 56]. на думку автора, «безготівкові 
розрахунки є менш затратними і більш присто-
совані к автоматизації операційних процедур, 
аніж платежі готівкою».

р.Є. товмасян  зазначає, що безготівкові роз-
рахунки є інструментом регулювання боргових 
зобов'язань без використання готівкових гро-
шей. такий підхід до визначення відображає 
повну економічну характеристику і виходить із 
тлумачення двох понять, де термін «безготів-
ковий» не передбачає застосування готівкових 
грошей, а розрахунки являють собою процес 
підрахунку грошових зобов'язань [2, c. 164].

Формулювання мети статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз перспектив і 
перепон для розвитку безготівкових розрахунків 
в україні.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуваннямотриманих 
наукових результатів. безготівкові розрахунки 
є доволі актуальною темою, адже україна, яка 
прагне стати членом Європейського союзу, 
мусить відповідати стандартам цих країн, 
де безготівкові розрахунки займають значне 
місце в економіці. національний банк україни 
поставив перед собою завдання до 2020 р. 
зменшити розміри готівки в економіці країни 
щонайменше у два рази. ціль нбу має назву 
cashless economy, і розвиток інфраструктури 
безготівкових платежів є одним із центральних 
завдань цієї стратегії. основними виконавцями 
цієї стратегії, окрім нбу, будуть саме банки та 
підприємці.

слід зазначити, що прийняття стратегії при-
пало на квітень 2016 р. Починаючи з квітня кіль-
кість торговельних терміналів зросла на 6 797 од. 
і вже жовтні того ж року досягло 188 435 од. 
сума безготівкових операцій із використанням 
платіжних карт сягнула 397,8 млрд. грн., а це 
більше, ніж за 2015 р. загалом частка безготів-
кових платежів за цей період досягла 70% від 
усіх операцій по платіжних картах. 

реалізацію цієї стратегії покладають здебіль-
шого на банки. Міністерство фінансів україни 
для цього провело опитування серед найбіль-
ших банків-лідерів по кількості POS-терміналів, 
але відповідь дали лише шість, і самою лако-
нічною була відповідь Пат «райффайзен банк 
аваль», який заявив про розширення  мережі 
терміналів і стимулювання користувачів карт. 
інші банки хоча й запевняють у тому, що POS-
термінали – це дешево і вигідно, але не поспі-
шають розширювати свою мережу.

отже, банкоматна мережа, як зазначають в 
українській міжбанківській асоціації [3], незва-
жаючи на те що ринок покинула велика кількість 
банків, залишається достатньо великою. інші 
ж фінансові установи продовжують просувати 
машини для зняття готівки. як приклад, багато 
таких фінансових установ не знімають комісію 
за зняття коштів із зарплатних карток, соціаль-
ної допомоги чи знаття пенсій. саме такі заходи 
і гальмують розвиток безготівкових операцій.

зазначимо, що кількість банкоматів за січень-
березень 2017 р. збільшилася на 218 од., що 
становило 1% від загальної кількості банкома-
тів. це пов’язано насамперед із високим рівнем 
покриття мережею банкоматів в україні. так, на 
10 тис. осіб припадає близько восьми банкома-
тів. за і квартал 2016 р. частка безготівкових 
карткових платежів становила 70% від загальної 
кількості. Для порівняння: у 2015 р. вона стано-
вила 65%, у 2014 р. – 56%, а в 2013 р. – 44% [3].

у табл. 1 можна побачити динаміку щодо 
зміни кількості банкоматів та терміналів почина-
ючи з 2014 р., а також зменшення кількості бан-
ків –  членів карткових платіжних систем.

Плани банків можуть зіткнутися з пробле-
мою небажання підприємців встановлювати  

POS-термінали, адже без них їм набагато легше 
приховувати обсяг продажу і прибутку від подат-
кової. згідно із законом україни «Про платіжні 
системи та перекази коштів», кожен суб’єкт гос-
подарювання повинен установити платіжний 
термінал. але є одна лазівка, за допомогою якої 
підприємці відхиляються від установлення тер-
міналів – Постанова кабінету Міністрів № 878 
від 29 вересня 2010 р. згідно з Постановою, 
термінали мусять установлювати ті особи, які 
використовують касові апарати. у результаті 
більше ніж 80% підприємців не використовують 
касові апарати і тому відмовляються викону-
вати вимоги закону. Доки існує ця Постанова, 
про активний розвиток POS-терміналів та без-
готівкових розрахунків не варто і мріяти.

слід зазначити, що національний банк укра-
їни неодноразово обіцяв мотивувати користува-
чів до безготівкових розрахунків. так, із 4 січня 
2017 р. регулятор знизив граничну суму розра-
хунків готівкою, встановлену для фізичних осіб, 
втричі – з 150 тис. до 50 тис. грн. [4].

незважаючи на такі поступки від націо-
нального банку україни та розвитку безготівко-
вих платежів, існує низка перешкод реалізації 
запланованих ідей:

1. конкуренція на ринку безготівкових плате-
жів існує, але вона існує фактично серед пер-
ших 10 лідерів платіжних послуг. Поява нових 
учасників ускладнена жорстким контролем над 
ринком із боку нбу.

2. бар’єри, які встановлюються на шляху 
нових учасників, не сприяють поліпшенню ситу-
ації на ринку та покращенню інвестиційного клі-
мату країни. 

3. відсутність єдиних стандартів для платіж-
них послуг, що не дає змоги розвиватися ринку і 
збільшувати довіру з боку користувачів.

4. Доволі серйозною проблемою для роз-
витку є кібершахрайство, яке з кожним роком 
удосконалюється. у суддів та прокурорів немає 
практики розгляду справ із шахрайством із 
платіжними інструментами, і навіть якщо таке 
сталося, то покарання частіше за все – лише 

таблиця 1
Динаміка зміни кількості банкоматів  

за період 01.01.2014–01.01.2017 

Дані 
станом на 

банки – 
члени 

карткових 
платіжних 

систем (од.)

банкомати 
(од.)

термінали 
(од.)

01.01.2014 143 40350 221222
01.01.2015 128 36596 203810
01.01.2016 98 33334 194478
01.04.2016 101 33552 202522
01.07.2016 92 33628 198381
01.10.2016 90 33467 207279
01.01.2017 87 33685 219241
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штраф. законопроект № 5361 має на меті якщо 
не повністю, то хоча б частково зменшити вплив 
цих факторів на безготівкові розрахунки. 

стримуючим фактором  для розвитку POS-
терміналів є тінізація економіки: низка підпри-
ємців і торгово-сервісних підприємств досі 
не готова до відкриття інформації щодо своїх 
реальних торгових оборотів.

невигідним для підприємців установлення 
POS-терміналів, окрім викриття їх реальних 
результатів праці, є також відсоток, який вони 
сплачують за операції. Підприємці ризикують 
утратити до 3% від обігу. комісія, яку спла-
чує підприємець із кожної операції, становить  
1,5–3%, а також деякі банки встановлюють щомі-
сячний платіж за використання самого терміналу. 

Для вирішення цієї проблеми 02.10.2013 
кабінет Міністрів україни затвердив Постанову  
«Про внесення зміни до пункту 2 Положення 
про порядок накладення і стягнення штрафів 
за порушення законодавства про захист прав 
споживачів», де зафіксовано, що кожен поку-
пець має право вимагати у всіх суб’єктів госпо-
дарської діяльності, які використовують касові 
апарати, приймати в оплату електронні засоби 
платежу [5].  безумовно, ця Постанова є тим 
важелем, що дасть поштовх до вдосконалення 
національної платіжної інфраструктури, розви-
тку нсМеП, дасть змогу безперебійно і, головне, 
надійно функціонувати платіжним системам, 
покращить якість послуг, які надають вітчизняні 
банки громадянам платіжними системами.

Для банків ця Постанова також є вигідною, 
адже це своєрідні проголошення курсу держави 
на збільшення частки безготівкових розрахунків.

зазначимо, що хоча існують перепони, укра-
їнський ринок безготівкових платежів дуже пер-
спективний. цей потенціал реалізується у двох 
напрямах:

1. збільшення кількості користувачів платіж-
них карток.

2. збільшення кількості послуг, за якими 
можна розраховуватися за допомогою цих 
самих карт.

Протягом останніх років в україні спостеріга-
ється стабільний позитивний тренд зростання 
частки безготівкових операцій (рис. 1). Поточ-
ний ріст зумовлений потребами ринку та може 
бути додатково збільшений завдяки комплек-
сному підходу та стимулюванню безготівкових 
транзакцій [4].

на нашу думку, позитивним у розвитку безго-
тівкової економіки для всіх учасників грошових 
відносин є: 

– для держави – підвищення бази оподат-
кування від прозорого ведення бізнесу, а також 
скорочення витрати на обслуговування грошо-
вого обігу;

– для комерційного сектору – збільшення 
середнього чеку за кожною операцією, скоро-
чення операційних витрат, зниження ризиків і 
розширення клієнтської бази;

– для громадян україни – зручність у вико-
ристанні, отримання доступу до додаткових 
сервісів та отримання нових можливостей, 
уникнення зарплат у «конвертах», отримання 
доходу легальним шляхом.

нині вже можна говорити про те, що ми 
йдемо у бік технологій формату GoogleGlasses.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. у цілому 
слід зазначити, що нині ринок безготівкових пла-
тежів активно розвивається. вектор його розви-
тку спрямований на спрощення та зменшення 
тих факторів, які не дають безготівковим опера-
ціям здійснюватися на фінансовому ринку. збіль-
шення безготівкових платежів можна реалізувати 
в нашій країні, і не лише банки мусять цим займа-

Рис. 1. Динаміка безготівкових платежів із використанням карток в Україні
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тися, а й підприємці, й користувачі платіжних карт. 
розвиток таких операцій можливо розширити за 
допомогою інтернет-банкінгу та Мобільного бан-

кінгу. також безконтактні платежі МПс VISA та 
MASTERCARD є інструментами розвитку, адже 
розвиваються вони – розвивається ринок. 
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