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СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Мусієнко О.Л. Сучасний стан функціонування національних платіж-
них систем. У статті наведено теоретичні аспекти платіжної системи, уточнено визначення національної пла-
тіжної системи як складного та взаємопов’язаного комплексу платіжних і технічних елементів, кожен із яких 
робить свій внесок у забезпечення ефективного функціонування як фінансового сектору країни зокрема, так і 
національної економіки загалом. Узагальнено класифікаційні ознаки, за якими класифікують платіжні систе-
ми, та наведено їх види. Окреслено головні завдання функціонування платіжних систем. Розглянуто складові 
частини платіжної системи України. Визначено сучасні основні вимоги до платіжних систем. Окреслено за-
ходи підвищення рівня безпеки національної платіжної системи України. Наведено основні вимоги до націо-
нальних платіжних систем. Представлено рекомендації для розвитку електронної платіжної системи України.

Ключові слова: розвиток, платіжна система, банківська система, Національний банк України, комерцій-
ні банки, безпека платіжних систем.

Полищук Н.В., Лобачева И.Ф., Мусиенко А.Л. Современное состояние функционирования наци-
ональных платежных систем. В статье приведены теоретические аспекты платежной системы, уточнено 
определение национальной платежной системы как сложного и взаимосвязанного комплекса платежных и 
технических элементов, каждый из которых вносит свой вклад в обеспечение эффективного функционирова-
ния как финансового сектора страны в частности, так и национальной экономики в целом. Обобщены класси-
фикационные признаки, по которым классифицируют платежные системы, и приведены их виды. Определе-
ны главные задания функционирования платежных систем. Рассмотрены составляющие платежной системы 
Украины. Определены современные основные требования к платежным системам. Определены меры по по-
вышению уровня безопасности национальной платежной системы Украины. Приведены основные требования 
к национальным платежным системам. Представлены рекомендации для развития электронной платежной 
системы Украины.

Ключевые слова: развитие, платежная система, банковская система, Национальный банк Украины, ком-
мерческие банки, безопасность платежных систем.
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Polishchuk Nataliia, Lobacheva Iryna, Musiienko Olena. The current state of functioning of national 
payment systems. The article presents the theoretical aspects of the payment system, clarifies the definition of the 
national payment system of a complex and interconnected set of payment and technical elements, each of which 
contributes to the efficient functioning of both the financial sector and the national economy as a whole. The clas-
sification features according to which payment systems are classified are generalized and their types are given. The 
main tasks of payment systems functioning are outlined. The components of the payment system of Ukraine are con-
sidered. It is proved that the non-cash payment system is designed to minimize the cost of issuing cash and reduce 
the cost of its maintenance, collection, and recalculation. It is highlighted that the main purpose of creating payment 
systems is to reduce the cash supply. The modern basic requirements to payment systems are defined. The current 
payment systems in Ukraine are analyzed, among which: the national electronic payment system (EPS), created by 
the National Bank of Ukraine, the National Payment System “Ukrainian Payment Space”, 10 intrabank payment 
systems, 2 money transfer systems, 11 money transfer systems, 1 system settlements and 1 card system created by 
non-banking institutions, as well as 8 money transfer systems and 4 card payment systems created by non-residents, 
as well as international payment systems, which include 5 money transfer systems created by Ukrainian banks and  
4 money transfer systems created by non-banking institutions. The current state of operations of Ukrainian banks 
with electronic money is studied. The basic requirements for national payment systems are given. Measures to 
increase the level of security of the national payment system of Ukraine are outlined. Recommendations for the 
development of the electronic payment system of Ukraine are presented. Special attention needs to be paid to the 
development of the national payment system of Ukraine, which depends on the effectively implemented innova-
tions, which consist in the application and expansion of non-cash forms of payment and guarantee of the electronic 
payment system.

Key words: development, payment system, national banking system, National Bank of Ukraine, commercial 
banks, security of payment systems.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
економіки характеризується новими вимогами до бан-
ківської системи України, такими як безпека, стабіль-
ність та сталий розвиток. Однією з важливих складових 
частин банківської системи України, що вимагає підви-
щеної уваги, є платіжні системи країни, які потребують 
оверсайту платіжних систем на засадах ризик-орієнто-
ваного нагляду, покращення та постійної модифікації 
використовуваних систем. Варто вивчити проблемні 
питання функціонування платіжних систем для їх 
ефективного розвитку, оскільки це може привести до 
додаткового удосконалення фінансової структури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
останніх досліджень свідчить про те, що на вирішення 
цих проблем спрямовано інтелектуальні зусилля бага-
тьох учених, таких як Л.А. Аврамчук, А.О. Азарова, 
М.В. Борщ, Н.О. Коваль, І.В. Коркач, А.П. Коротка, 
З.Р. Костак, С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, Н.П. Пого-
реленко, Н.М. Ращишин, І.П. Ситник, К.С. Тертична, 
О.В. Теслюк, В.А. Ющенко [1–16]. Враховуючи ваго-
мий внесок учених у дослідження платіжних систем, 
маємо відзначити необхідність подальшого вивчення 
наявних проблем і протиріч у теорії та практиці розви-
тку платіжної системи з урахуванням розвитку банків-
ського сектору економіки.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження сучасного стану національної 
платіжної системи в Україні, вивчення проблем функ-
ціонування та визначення перспектив розвитку платіж-
ної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пра-
вовою базою функціонування платіжної системи в 
Україні є Закон України «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні», в якому визначено, що «пла-
тіжна система – платіжна організація, учасники пла-
тіжної системи та сукупність відносин, що виникають 
між ними під час проведення переказу коштів. Прове-

дення переказу коштів є обов’язковою функцією, що 
має виконувати платіжна система» [3].

Л.А. Аврамчук, І.В. Коркач дають таке визначення: 
«платіжна система – це платіжна організація, до якої 
входять члени платіжної системи, та сукупність від-
носин, що виникають між ними під час проведення 
переказу грошей» [1, с. 68]. Основною метою ство-
рення платіжних систем є зменшення готівково-гро-
шової маси. Будь-яка безготівкова платіжна система 
призначена мінімізувати витрати на випуск готівки 
та зменшити витрати на її обслуговування, інкасацію,  
перерахунок.

У науковій літературі національна платіжна сис-
тема розглядається як «складний та взаємопов’язаний 
комплекс платіжних і технічних елементів, кожен 
із яких робить свій внесок у забезпечення ефектив-
ного функціонування як фінансового сектору кра-
їни зокрема, так і національної економіки загалом» 
[7, с. 24]. Відповідно до визначення Комітету з пла-
тіжних і розрахункових систем Банку міжнародних 
розрахунків, поняття національної платіжної системи 
включає комплекс платіжних інструментів для ініці-
ювання та переказу грошових коштів; платіжну інф-
раструктуру для оброблення та передавання платіж-
ної інформації від платника до одержувача грошей; 
фінансові установи, які ведуть грошові рахунки та 
надають платіжні інструменти й послуги, а також інші 
підприємства, які є операторами операційних і клірин-
гових мереж; систему ринкових угод щодо створення 
платіжних інструментів і послуг; систему формування 
цін на послуги платіжних систем; закони, стандарти, 
правила та певні процедури, встановлені законодав-
ством та центральними банками задля забезпечення 
механізмів розрахунків [7; 14].

Щодо видів платіжних систем, то слід відзначити, 
що «у зарубіжній практиці з огляду на масштаб діяль-
ності учасників платіжних систем та характер операцій 
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з обслуговування окремих сегментів платіжного обігу 
розрізняють роздрібні платіжні системи, платіжні сис-
теми для крупних сум та гуртові платіжні системи» 
[8, с. 151].

За рівнем впливу на економіку платіжні системи 
поділяють на системно значущі платіжні системи, 
соціально значущі платіжні системи.

Платіжні системи за особливостями розрахун-
ків класифікують на системи валових розрахунків у 
режимі реального часу, системи на основі відкладеного 
нетто-розрахунку, гібридні системи.

Платіжні системи поділяють також за територією 
охоплення таким чином: транскордонні платіжні сис-
теми, транскордонні міжбанківські платіжні системи, 
внутрішньодержавні платіжні системи.

Важлива класифікаційна ознака поділу платіжних 
систем за резидентністю платіжної організації ґрунту-
ється на двох видах платіжних систем, таких як націо-
нальні платіжні системи, міжнародні платіжні системи.

Головними завданнями функціонування платіж-
них систем є забезпечення стійкості грошового обігу 
та стабільності національної грошової одиниці; забез-
печення суб’єктів ринку платіжними засобами та 
платіжними інструментами в необхідному обсязі та 
структурі; своєчасність і точність здійснення всіх роз-
рахунків і платежів; забезпечення надійності функціо-
нування платіжних та розрахункових механізмів; спри-
яння динамічному розвитку національної економіки 
[6, с. 148; 8, с. 151].

Сучасні національні платіжні системи мають від-
повідати вимогам законодавства України і таким осно-
вним вимогам, як ефективність, оперативність, еконо-
мічність, надійність, безпека, зручність, мобільність 
[10, с. 78–86].

Українське законодавство розрізняє діяльність в 
Україні внутрішньодержавних та міжнародних платіж-
них систем.

Станом на 31 грудня 2019 року в Україні зареєстро-
вано 48 платіжних систем, зокрема загальнодержавна 
система електронних платежів (СЕП), створена Наці-
ональним банком України, Національна платіжна сис-
тема «Український платіжний ПРОСТІР», 10 внутріш-
ньобанківських платіжних систем, 2 системи переказу 
коштів, 11 систем переказу коштів, 1 система розрахун-
ків, 1 карткова система, створена небанківськими уста-
новами, а також 8 систем переказу коштів і 4 карткові 
платіжні системи, створені нерезидентами, міжнародні 
платіжні системи, які включають 5 систем переказу 
коштів, створені банками України, та 4 системи пере-
казу коштів, які створені небанківськими установами 
[4, с. 7–8].

Загальна кількість учасників платіжних систем 
(крім системи електронних платежів) становила 128,  
з яких 69 банків, 59 небанківських фінансових установ 
[4, с. 7]. Серед платіжних систем, що створені рези-
дентами, найбільшу кількість учасників-резидентів 
мали такі платіжні системи, як ВПС “FLASHPAY” – 
49 (із них 46 небанківських установ); МПС “Welsend” – 
36 (із них 9 небанківських установ); ВПС «Фінансовий 
світ» – 27 (із них 23 небанківські установи) [4, с. 7].

На нашу думку, одним з актуальних питань розви-
тку національної платіжної системи України є питання 
її безпеки. Так, Н.М. Ращишин, З.Р. Костак ґрунтовно 
досліджують безпеку національної платіжної системи 

України та пропонують системний підхід до забезпе-
чення її безпеки. Автори вважають, що кожен комер-
ційний банк, який є учасником платіжної системи, 
повинен використовувати сучасні платіжні інстру-
менти та механізми переказу коштів; новітні програмні 
та технічні засоби оброблення та передачі даних; чітко 
дотримуватись вимог вітчизняного законодавства та 
НБУ [12, с. 455].

Національний банк здійснює такі типи оцінювання 
платіжних систем, як комплексне оцінювання платіж-
них систем, які віднесено до категорії важливості, та 
платіжної системи, створеної Національним банком 
України; тематичне оцінювання (оцінювання окремих 
аспектів діяльності платіжної системи); оцінювання 
платіжної системи, яка планує здійснювати діяльність 
в Україні [4, с. 33].

Як зазначають А.О. Азарова та О.В. Теслюк, «сут-
тєвим недоліком і головною перешкодою для приско-
рення розвитку електронних платіжних систем є недо-
віра багатьох користувачів до електронних грошей і 
надійності їх захисту» [2, с. 19]. Проте останнім часом 
ситуація змінюється, про що свідчать статистичні дані 
Національного банку України. Обсяги випущених 
електронних грошей за І півріччя 2020 року зросли від 
79 млн. грн. до 203 млн. грн., а обсяг операцій банків 
з електронними грошима за півроку перевищив дані 
2019 року у 1,7 рази. Кількість е-гаманців з електро-
нними грошима за І півріччя 2020 року майже сягнула 
річного значення кількості е-гаманців 2019 року.

Так, за статистичними даними Національного банку 
України, більшість населення впевнено віддає перевагу 
безготівковим операціям із використанням платіжних 
карток завдяки розширенню безконтактної платіжної 
інфраструктури та змінам у платіжних звичках. Вод-
ночас у першому кварталі 2020 року додатковим фак-
тором, що сприяв відмові населення від готівки, було 
поширення пандемії коронавірусу, а також пов’язана з 
цим активна кампанія Національного банку та банків 
на підтримку онлайн-операцій [9].

Загальна кількість операцій (безготівкових та 
отримання готівки) з використанням платіжних кар-
ток, емітованих українськими банками, в першому 
кварталі 2020 року становила 1 385,3 млн. шт., а їх 
сума – 920,5 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періо-
дом 2019 року кількість зазначених операцій зросла на 
24,5%, а сума – на 15,6% [9].

За кількістю та сумою переважали саме безготів-
кові операції. Так, кількість безготівкових операцій 
становила 1 183,2 млн. шт. (85,4% усіх операцій), а 
сума – 503 млрд. грн., або 54,6% від суми усіх операцій 
із картками (торік, за підсумками першого кварталу, 
показник становив 49,7%) [9].

Щодо платіжної інфраструктури, то слід відзна-
чити, що кількість платіжних терміналів на 1 млн. насе-
лення протягом аналізованого періоду стрімко зросла, 
а загальна їх кількість за І півріччя 2020 року стано-
вила 8 300 штук на 1 млн. населення, що на 100 штук 
на 1 млн. населення менше, ніж за увесь 2019 рік.

Позитивна динаміка розвитку платіжних систем збе-
рігається, а це означає, що Україна має реальні шанси в 
майбутньому максимально наблизитись до розвинутих 
країн ЄС у сфері безготівкових платіжних розрахунків, 
для чого потрібно створити комфортні умови для здій-
снення миттєвої оплати товарів та послуг, поширити 
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QR-коди та популяризувати мобільні додатки платіж-
них систем [13, с. 85].

На думку авторів, для розвитку платіжної системи 
України необхідно вжити низку таких заходів для роз-
ширення безготівкових форм розрахунків і забезпечення 
подальшого розвитку системи електронних платежів та 
Національної системи масових електронних платежів:

– забезпечити діяльність та розвиток організацій-
ної структури платіжних систем;

– вжити комплексних заходів, які будуть вказувати 
на єдиний платіжний простір;

– покращити взаємодію національної та міжнарод-
ної платіжних систем;

– мінімізувати відсоток готівкової форми розра-
хунку;

– забезпечити функціональний і технологічний 
розвиток платіжних систем;

– запропонувати інтегровану банківську платіжну 
систему в межах України;

– розширити можливість використання безготівкової 
форми розрахунку із застосуванням платіжних карток;

– побудувати більш ефективну і надійну систему 
внутрішньодержавних розрахунків за рахунок врегу-
лювання наявного ринку платіжних систем;

– вдосконалити систему моніторингу;
– забезпечити безпеку національних та міжнарод-

них платіжних систем;

– розширити сфери застосування технологій і 
складових частин електронних платіжних систем;

– забезпечити удосконалення та розвиток норма-
тивно-правової бази платіжних систем;

– підвищити можливість контролювання здій-
снення платежів;

– забезпечити прискорення виконання розрахунків 
та обігу коштів;

– гармонізувати платіжний ринок [5; 11, с. 43].
Висновки. Розвиток національної платіжної сис-

теми України залежить від ефективно впроваджених 
нововведень, які полягають у застосуванні та розши-
ренні безготівкових форм розрахунків і гарантійному 
забезпеченні системи електронних платежів.

Задля ефективного розвитку національної пла-
тіжної системи запропоновано комплекс заходів для 
розширення безготівкових форм розрахунків і забез-
печення подальшого розвитку системи електронних 
платежів.

Перспективою подальших досліджень у цьому 
напрямі є функціонування платіжних систем з ураху-
ванням європейського досвіду, які поєднують популя-
ризацію платіжних систем та їх інноваційність. Також 
подальших досліджень потребують питання розвитку 
системи електронних платежів, що стосуються вдо-
сконалення законодавчих і нормативних вимог для 
доступності та зрозумілості споживачів.
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