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ТРАНСфОРМАцІя ПЛАТІЖНОї СиСТЕМи УКРАїНи  
ТА МЕТОДОЛОГІчНІ АСПЕКТи її фУНКцІОНУВАННя ЗА НОВиХ УМОВ

Ситник І.П. Трансформація платіжної системи України та методологічні аспекти її функціонування 
за нових умов. сьогодні для україни актуальним є переформатування платіжної системи з метою відповідності 
найкращим європейським і міжнародним стандартам. україні потрібно рухатися вперед і для цього підготувати 
свій платіжний ринок до невідворотних змін, які відбудуться через глобальну цифровізацію і всього суспільства, 
і платіжної сфери зокрема. ураховуючи сучасні глобалізаційні процеси, а також всеохоплюючу діджиталізацію 
суспільства, розвиток фінтеху, який максимально налаштований саме на пропозицію і надання платіжних послуг, 
необхідним є відкриття доступу до таких послуг через спрощення регуляторних процедур і правил, а також їх 
законодавчого закріплення. Ці питання, а також наслідки такої можливої трансформації на даний момент не до-
сліджувалися, а також не було відповідних пропозицій щодо можливих змін у сфері платіжних систем країни.

Ключові слова: платіжні системи, платіжна система україни, методологія, нбу, фінтех, реформування, 
стратегія розвитку. 
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Сытник и.П. Трансформация платежной системы Украины и методологические аспекты ее функци-
онирования в новых условиях. сегодня для украины актуальным является переформатирование платежной 
системы с целью соответствия лучшим европейским и международным стандартам. украине нужно двигаться 
вперед и для этого подготовить свой платежный рынок к необратимым изменениям, которые состоятся благо-
даря глобальной цифровизации и всего общества, и платежной сферы в частности. учитывая современные гло-
бализационные процессы, а также комплексную диджитализацию общества, развитие финтеха, который мак-
симально настроен именно на предложение и предоставление платежных услуг, необходимо открытие доступа 
к таким услугам через упрощение регуляторных процедур и правил, а также их законодательного закрепления. 
Эти вопросы, а также последствия такой возможной трансформации на данный момент не исследовались, а так-
же не было соответствующих предложений по возможным изменениям в сфере платежных систем страны.

Ключевые слова: платежные системы, платежная система украины, методология, нбу, финтех, рефор-
мирование, стратегия развития.

Sytnyk Inna. Тransformation payment system of ukraine and methodological aspects of its functioning 
for the new conditions. Ukraine's payment systems should try to adapt as much as possible to the new rules and 
requirements the modern technological world, which is developing at a very fast pace to be competitive in the pay-
ment services market. The field of payments is very relevant for new types of payment systems and services, which 
in turn offer fintech startups. Only in the case of rethinking, changing the role of payment systems, as well as refor-
matting them in accordance with the new requirements of today, is it possible to further develop the payment system 
of Ukraine as a whole. Today there are a number of problems in Ukraine's payment system that need to be addressed 
as soon as possible. First of all, it is the access of companies to the provision of payment services, and it is very 
limited and regulated. Given the current globalization processes, as well as the inclusive digitalization of society, the 
development of a fintech that is maximally tuned to the supply and provision of payment services, it is necessary to 
open access to such services through the simplification of regulatory procedures and rules, as well as their legislative 
consolidation. Together with the regulator, banks, non-banking institutions, as well as due to the planned changes in 
the legislation, mechanisms for such cooperation with companies that want to provide payment services should be 
provided and considered, as well as to offer methodological bases for the functioning of new subject in the context 
of the country's payment system transformation. In presented the research analyzed, provided recommendations, 
and presented the author's model of vision of the country's payment system, provided a description of its new enti-
ties and proposed criteria for their activity. Given global digitalization and our country, in particular, for Ukraine it 
is relevant today to reformat the payment system in order to comply with the best European and international stan-
dards. These issues, as well as the consequences of such a possible transformation have not been investigated at this 
time, and there were no relevant proposals for possible changes to the country's payment system.

Key words: payment systems, payment system of Ukraine, methodology, NBU, fintech, reform, development strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Глобальна світова цифровізація призвела 
до того, що сьогодні для україни актуальним є пере-
форматування платіжної системи з метою відповідності 
найкращим європейським і міжнародним стандартам. 
Ці питання, а також наслідки такої можливої трансформа-
ції на даний момент не досліджувалися, а також не було 
відповідних пропозицій щодо можливих змін у платіжній 
сфері, методологічних аспектів оновленої платіжної сис-
теми, що є сьогодні надзвичайно актуальним і дасть їй 
змогу досягти значних успіхів у своєму розвитку.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор. сьогодні 
для україни актуальними є трансформація платіжної 
системи з метою відповідності найкращим європей-
ським і міжнародним стандартам, а також зміна ролі 
платіжних систем. Проблемні питання щодо платіжних 
систем, а також їх функціонування розглядалися у пра-
цях т. кокколи [10], т. ковальчука [1], і. ситник [7; 8], 
в. лук’янова, с. криворучко [2], т. савелко, Ю. валі-
нурової, о. вовчак, о. Махаєвої [3], Ю. балакіної, 
т. адабашева та багатьох інших українських і зарубіж-
них науковців. актуальні дослідження діяльності і роз-
витку платіжних систем також проводяться банком 
міжнародних розрахунків, зокрема комітетом із плате-

жів та ринкових інфраструктур [9], та Європейським 
центральним банком [4].

формулювання завдання дослідження. Платіжна 
сфера є дуже актуальною для нових різновидів платіж-
них систем і сервісів, які пропонують фінтех-стартапи й 
інші компанії. тому платіжні системи україни повинні 
намагатися максимально перебудуватися під нові правила 
і вимоги сучасного технологічного світу, який розвивається 
надшвидкими темпами, щоб бути конкурентоспромож-
ними на ринку платіжних послуг. разом із регулятором, 
банками, небанківськими установами, а також завдяки 
запланованим змінам в законодавстві треба передбачити 
і продумати механізми такої співпраці з компаніями, які 
хочуть надавати платіжні послуги, а також запропонувати 
методологічні основи функціонування нових суб’єктів за 
умови трансформації платіжної системи країни.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. у наших попередніх дослідженнях ми 
описували бачення оновленої платіжної системи країни, 
що буде функціонувати за принципами «відкритого бан-
кінгу» і з новими суб’єктами платіжної системи, якими 
стануть провайдери платіжних послуг [11; 12]. останні 
матимуть кілька різновидів, які будуть відрізнятися між 
собою за своїм функціональним призначенням, а отже, 
матимуть різні критерії діяльності, це: надавач платіж-
ної послуги з агрегації інформації, надавач платіжної 
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послуги з ініціації платежу, надавач платіжної послуги 
з обслуговування рахунку, надавач платіжної послуги.

варто зазначити, що як у випадках із банками, так 
і з платіжними системами найактуальнішим питанням 
залишається питання надання інформації, її захисту та 
безпеки, а також пов’язані з ними ризики, за які повинні 
нести відповідальність усі суб’єкти платіжної інфраструк-
тури, а регулятор, своєю чергою, повинен бути відпові-
дальним за розроблення всіх технічних стандартів і нор-
мативне врегулювання таких питань. зрозуміло також, 
що під час здійснення транзакції необхідним є надання 
платіжної інформації з боку згадуваних суб’єктів.

Під час проведення платіжної операції повинна 
надаватися така інформація: платнику після ініціації 
платежу; платнику та одержувачу після отримання 
платежу; загальна та інша необхідна інформація щодо 
умов платіжної послуги; інформація про разові та 
окремі платіжні операції; щодо попереднього надання 
загальної інформації про оплату за надання інформації 
за рамковим договором; інформація про конвертацію 
валют; надавачу платіжних послуг з обслуговування 
рахунку від надавача послуг з ініціації платежу.

Під час надання платіжних послуг важливою є 
інформаційна прозорість щодо разових, окремих 
платіжних операцій, рамкових угод та операцій, що 
здійснюються відповідно до них. таку інформаційну 
відкритість необхідно, на нашу думку, прописати 
в законодавчому полі, оскільки багато питань під час 
здійснення платіжної послуги і платіжної операції 
повинні бути максимально інформаційно розкри-
тими для клієнта платіжної послуги, щоб і на момент 
здійснення операції, і в подальшій співпраці між 
суб’єктами все було прозоро, зрозуміло, відкрито і без-
печно. своєю чергою, доступність клієнта до платіж-
ної інформації буде позитивно впливати не лише на 
подальшу співпрацю між ним і провайдером платіж-
них послуг, а й розвивати довіру до всієї платіжної сис-
теми країни, що буде сприяти подальшому її розвитку

тому потрібно передбачити надання необхідної 
інформації клієнту провайдером платіжних послуг під 
час надання платіжної послуги на різних її етапах, на 
основних з яких ми зупинимося нижче.

отже, почнемо з оплати за надання інформації 
за платіжну послугу клієнту, якої, на нашу думку, не 
повинно бути, а тягар доведення, своєю чергою, за 
дотримання вимог до надання інформації покладався б 
на провайдера платіжних послуг.

Якщо це платежі на невеликі суми або перекази 
електронних грошей, то у такому разі можна перед-
бачити необов’язковість щодо надання інформації 
для платіжних операцій фізичних осіб на встановлені 
попередньо невеликі суми коштів, сукупний ліміт опе-
рацій чи максимальний баланс.

Під час використання разових платіжних операцій 
необхідно передбачити, щоб платіжне доручення пере-
давалося б із використанням платіжного інструменту 
відповідно до рамкового договору, а провайдер пла-
тіжних послуг надавав би або забезпечував доступ до 
інформації клієнту і його іншому провайдеру.

необхідно передбачити також попереднє надання 
загальної інформації користувачу, щоб до моменту 
оформлення договору на вчинення разової операції 
провайдер платіжних послуг надав потрібну інформа-
цію й умови такої угоди.

роль регулятора також є надзвичайно важливою 
у питаннях моніторингу вчасного і доступного надання 
необхідної інформації користувачу платіжної послуги 
провайдером [5]. він повинен впливати на провайдерів 
платіжних послуг так, щоб останні надавали користу-
вачам таку інформацію, яка б відображала унікальний 
ідентифікатор для складання і виконання платіжного 
доручення, максимальний термін виконання платіжної 
операції, розмір комісії на користь провайдера платіж-
них послуг, а також, за необхідності, фактичний курс 
обміну валюти, який буде використаний під час здій-
снення платіжної операції (рис. 1).

 

• доступно
• вчасно

Надання необхідної інформації 
користувачу платіжної послуги 

провайдером

• максимального терміну виконання 
платіжної операції

• унікального ідентифікатора
• розміру комісії на користь провайдера

• фактичного курсу обміну валюти

Вплив на провайдерів 
з метою надання 
інформації щодо

Рис. 1. Роль регулятора у питаннях моніторингу надання необхідної інформації  
користувачу платіжної послуги провайдером

Джерело: розроблено автором
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щодо надавачів послуг з ініціації платежів, то 
у своїй діяльності вони повинні передбачити надання 
платнику необхідної інформації та умов договору до 
виконання платіжного доручення. а вже після ініціа-
ції самої транзакції надавач послуг з ініціації платежів 
необхідно платнику й одержувачу надати необхідну 
інформацію щодо підтвердження прийому платіжного 
доручення до виконання, яке він отримав від надавача 
послуг з обслуговування рахунку платника. також 
доцільно згадати про те, що надавач послуг з ініціації 
платежів повинен забезпечити доступ до довідкової 
інформації про платіжну операцію надавачу платіжних 
послуг з обслуговування рахунку у разі передачі пла-
тіжного доручення через нього (рис. 2).

важливим також є надання відомостей, що дадуть 
змогу платнику й одержувачу ідентифікувати пла-

тіжну операцію та один одного, а також іншу необ-
хідну інформацію, яка може передаватися з платіж-
ною операцією, наприклад зазначати суму платіжної 
операції та розмір комісії, що стягується зі споживача 
на користь провайдера платіжних послуг. отже, після 
отримання платіжного доручення від платника нада-
вачу платіжних послуг необхідно надати йому інфор-
мацію про платіжну операцію, її суму, розмір комісії, 
дату отримання платіжного доручення, курс обміну 
валюти за потреби, а також суму платіжної операції 
після конвертації валюти. така ж інформація повинна 
надаватися й одержувачу платежу після виконання пла-
тіжної операції (рис. 3).

Під час оформлення рамкового договору, який пови-
нен передбачати прописані умови надання платіжних 
послуг, які б регламентували виконання платіжних 

 

Надання платнику необхідної інформації до 
виконання платіжного доручення

Передбачити надання платнику умов договору до 
виконання платіжного доручення

Платнику та одержувачу надати необхідну 
інформацію щодо підтвердження прийому 

платіжного доручення до виконання

Надання доступу до довідкової інформації про 
платіжну операцію надавачу платіжних послуг з 

обслуговування рахунку

Рис. 2. Надання необхідної інформація від надавачів платіжних послуг з ініціації платежів
Джерело: розроблено автором
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інформація 

від надавачів 
платіжних 

послуг
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конвертації 
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Розмір комісії 

Дата 
отримання 
платіжного 
доручення 

Рис. 3. Надання необхідної інформація від надавачів платіжних послуг у платіжній системі
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операцій у майбутньому, а також можливі зобов’язання й 
умови відкриття платіжного рахунку, необхідне попере-
днє надання загальної інформації про платіжну послугу 
від провайдера, де повинні бути висвітлені інформа-
ція та умови надання користувачеві платіжних послуг. 
доступність інформації та умов рамкового договору 
передбачає можливість користувача контролювати мож-
ливі зміни у ньому і, своєю чергою, погоджуватися чи не 
погоджуватися з ними, а також розірвання. інформація 
про додаткові комісії або знижки також повинна бути 
обов’язковою. так, наприклад, якщо одержувач платежу 
вимагає додаткової плати, а також пропонує знижку під 
час використання конкретного платіжного інструменту, 
він повинен повідомити про це платника до ініціації 
платіжної операції. або ж, якщо провайдер платіжних 
послуг або третя сторона вимагають додаткової плати 
за використання конкретного платіжного інструменту, 
вони також повинні проінформувати про це користувача 
платіжних послуг до ініціації платіжної операції.

на нашу думку, необхідно розробити механізм 
урегулювання прав та обов’язків суб’єктів платіжної 
екосистеми під час надання платіжних послуг, який 
би передбачав можливість урегулювання важливих 
питань, коли мова заходить про права та обов’язки про-
вайдера платіжних послуг і клієнта під час надання та 
отримання платіжних послуг відповідно.

таким чином, під час визначення прав та обов’язків 
суб’єктів платіжної системи запропонований нами 
механізм урегулювання прав та обов’язків суб’єктів 
платіжної екосистеми у процесі надання платіжних 
послуг передбачатиме такі важливі кроки: визначити 
умови доступу й обмеження до платіжного рахунку; 
зазначити умови підтвердження або скасування платіж-
ної операції, а також наявності коштів; визначити поря-
док та умови авторизації, ідентифікації та автентифіка-
ції під час здійснення платіжних операцій; визначити та 
надати необхідну інформацію про розмір комісії під час 
здійснення платежу; зазначити випадки звільнення від 
загальних вимог; охарактеризувати обов’язки корис-
тувача і провайдера платіжних послуг; забезпечити 
відповідальність за неавторизовані платіжні операції; 
зазначити необхідні умови виконання та відшкодування 
платіжних операцій; під час виконання платіжної опе-
рації зазначати час виконання, дату валютування тран-
закції та доступність коштів; окреслити і чітко розпо-
ділити відповідальність провайдера платіжних послуг 
та користувача; запропонувати та впровадити заходи 
щодо захисту інформації; виокремити можливі ризики 
під час здійснення платіжної операції, а також запро-

понувати механізми їх усунення або мінімізації; запро-
понувати механізми врегулювання спорів; налагодити 
взаємодію з регулятивними органами з боку суб’єктів 
платіжної системи країни; розробити та впровадити 
необхідні нормативно-правові документи щодо захисту 
прав споживачів у сфері платежів оновленої платіжної 
системи країни; розробити та впровадити нормативні 
технічні стандарти щодо передачі платіжної інформації.

варто зазначити, що питання комісій є надзви-
чайно важливим під час здійснення платіжної опера-
ції. у регулятивних положеннях нового законодавства 
необхідно передбачити, щоб провайдер платіжних 
послуг не зміг вимагати від користувача винагороди за 
виконання своїх зобов’язань щодо надання інформації 
або інших запобіжних заходів. Попередньо всі комісії 
повинні бути узгоджені між користувачем і провай-
дером платіжних послуг та базуватися на фактичних 
витратах останнього.

отже, потрібно переглянути, врегулювати та змі-
нити правила функціонування платіжних систем 
в україні, а також відповідне застаріле законодавство 
і нормативно-правові акти, щоб відповідати сучасному 
рівню розвитку європейських і світових платіжних 
систем та сервісів.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. застосу-
вання концепції «відкритого банкінгу» у платіжній 
системі україни матиме позитивний ефект для платіж-
них систем україни, що сьогодні є надзвичайно важли-
вим питанням, ураховуючи економічну кризу в країні. 
для ефективного запровадження даної концепції у пла-
тіжній системі україни необхідним є вихід на платіжний 
ринок нових його суб’єктів – провайдерів платіжних 
послуг, які будуть допомагати забезпечувати безпере-
бійну і надійну діяльність усієї платіжної системи.

надання необхідної інформації від провайдерів 
платіжних послуг, а також механізми урегулювання 
прав і обов’язків суб’єктів платіжної системи та роль 
регулятора у питаннях моніторингу надання необхід-
ної інформації користувачу платіжної послуги про-
вайдером повинні передбачати низку вимог та умов 
із боку останнього за запропонованої функціональної 
моделі, а також контроль із боку регулятора над їх від-
повідністю і дотриманням.

у дослідженні проаналізовано та надано рекомен-
дації, а також представлено авторську модель бачення 
платіжної системи країни, надано характеристику її 
нових суб’єктів та запропоновано критерії і механізми 
щодо їхньої діяльності.
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