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Вступ 

Хоча  електронні  гроші  порівняно  недавно  увійшли  в  наше  життя,  розвиток  цього  ринку 
здійснюється доволі стрімко.  

Саме  у  зв’язку  з  новизною  самого  явища  термін  «електронні  гроші»  застосовується  до 
різноманітних  платіжних  інструментів,  які  засновані  на  інноваційних  технічних  рішеннях,  і 
поки що не існує єдиних, перевірених часом та сталих визначень, які б повністю відображали 
технічну, економічну, регуляторну та споживчу сутність такого явища як «електронні гроші».  

Технічний  прогрес  не  стоїть  на  місті,  і  тому  цей  термін  постійно  розширюється  і 
удосконалюється,  а  сама  можливість  цього  передбачається  у  деяких  регуляторних  актах. 
Наприклад  Директива  2009/110/ЕС  містить  положення  про  те,  що  «доцільно  ввести  чітке 
визначення  електронних  грошей,  нейтральне  з  технологічної  точки  зору… Зазначене 
визначення  має  бути  достатньо  широким,  щоб  уникнути  затримки  у  впровадженні 
технологічних  нововведень  та  охопити  не  тільки  всі  види  електронних  грошей,  наявні  на 
сучасному ринку, а також і ті продукти, які можуть з'явитися у майбутньому».  

В Україні, станом на 2012 рік, громадяни мають доступ до різних видів електронних платіжних 
інструментів. Частина з них створена резидентами України та працюють тільки з гривнею, інші 
представлені  компаніями  ‐  резидентами  інших  країн  і  оперують  іншими  валютами,  проте 
також  є  доступними  для  використання  громадянами  України.  На  разі,  для  ринку  України 
актуальним  є  питання  щодо  формування  сучасної,  чіткої  й  прозорої  регуляторної  бази, 
заснованої на кращому міжнародному досвіді,  із дотримуванням балансу між захистом прав 
споживачів,  державним  наглядом  за  функціонуванням  електронних  платіжних  інструментів, 
систем електронних грошей і стимулюванням їх розвитку.  

У  дослідженні  наведено  визначення  електронних  грошей  та  охарактеризована  їх  роль  в 
економіці  (Розділ 1), змальовано стан розвитку електронних грошей у різних країнах світу та 
проаналізовані  основні  елементи  міжнародної  практики  регулювання  (Розділ  2), 
охарактеризовано  поточний  стан  ринку  електронних  грошей  в  Україні  та  проведено  аналіз 
чинної  нормативно‐правової  бази  у  цій  сфері,  а  також  пропонованих  змін  законодавства 
(Розділ  3).  На  основі  проведеного  аналізу  розроблено  низку  пропозицій  щодо  державної 
політики  у  сфері  електронних  грошей  в  цілому  та  надано  конкретні  рекомендації  щодо 
регулювання їх функціонування зокрема (Розділ 4).  
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Розділ 1 

Електронні гроші: визначення 
та економічна роль 

1.1 Визначення електронних грошей та їх місце серед електронних платіжних 
інструментів 

Гроші  в  сучасній  економіці  мають  суто  функціональне  визначення:  гроші  –  це  будь‐який 
інструмент,  який  виконує  ключові функції  грошей.  Гроші  повинні  забезпечувати  проведення 
платежів,  служити  для  збереження  вартості  та  функціонувати  як  одиниця  розрахунків. 
Традиційні форми грошей, що включаються до грошової маси ‐ це паперові гроші та банківські 
вклади. Широкі визначення грошової маси також відносять до грошей низку ліквідних цінних 
паперів.  

Термін «електронні гроші» є відносно новим і часто застосовується для позначення широкого 
спектру платіжних інструментів (цифрові гроші, цифрова готівка, електронна готівка,  інтернет 
гроші, кібергроші, інш.), заснованих на інноваційних технологічних рішеннях. Наслідком цього 
є  відсутність  єдиної,  загальновизнаної  дефініції  електронних  грошей,  яка  б  однозначно 
розкривала  їхню  економічну  та  правову  сутність.  Також  хибним  є  повне  ототожнення 
електронних грошей із безготівковими грішми. Проте, можна виділити дві головні, притаманні 
електронним  грошам,  характеристики,  наявність  яких  дозволяє  стверджувати,  що 
електронний платіжний інструмент можна віднести саме до електронних грошей: 

 Він  повинен  виконувати  функцію  грошей,  принаймні,  функції  міри  та  еквіваленту 
вартості та засобу обігу/платежу, а також (як похідну від перших двох) функцію засобу 
накопичення. 

 Він  має  існувати  в  електронній  формі  (непаперовій  формі)  і  відрізнятися  від 
традиційних банківських рахунків та цінних паперів (та інструментів управління ними). 

Таким чином, електронні гроші ‐ це різновид так званих «фідуціарних» грошей, як і практично 
всі  існуючі  зараз  гроші,  які  мають  вищезгадані  відповідні  характеристики.1  Вони  є 
зобов'язаннями емітента, випущеними з метою розрахунків, але при цьому не мають власної 
внутрішньої вартості (на відміну від, наприклад, монет, вироблених із дорогоцінних металів). 
Більше  того,  практично  всі  наявні  форми  електронних  грошей  –  це  так  звані 
«репрезентативні»  гроші.2  Випущені  емітентом  електронні  гроші  на  100%  забезпечуються 
традиційними  формами  грошей  та  інколи  ‐  іншими  високоліквідними  активами,  причому  в 

                                                 
1 Фідуціарні гроші (від лат. «fiat» ‐ декрет, наказ) – це гроші, які не мають власної внутрішньої вартості, або вона 
неспівмірна із їх визначеним номіналом. Такі гроші приймаються, оскільки економічні агенти впевнені, що вони 
зможуть їх використовувати для подальших розрахунків і гроші зберігатимуть свою вартість протягом певного 
часу. Це може відбуватись за рахунок довіри до емітента, а також, можливо, правового примусу з боку держави, 
що визнає такі гроші єдиним законним засобом платежу на своїй території. В даний час всі національні валюти є 
фідуціарними, включаючи долар США, євро та інші резервні валюти. 
2 За окремими винятками, як наприклад BitCoin. 
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більшості випадків емітент зобов'язується на вимогу власника грошей обміняти їх на звичайні 
гроші  і  навпаки.  Слід  відзначити, що  зобов'язання  емітента,  які  приймаються до розрахунку 
лише  емітентом,  до  грошей  переважно  не  зараховуються,  тому  ще  однією  ознакою 
електронних  грошей  є  можливість  їх  використання  для  здійснення  розрахунків  третіми 
особами  (як  фізичними,  так  і  юридичними),  відмінними  від  емітента  електронних  грошей, 
оскільки у іншому випадку вони не будуть виконувати функцію засобу обігу. 

Якщо  спиратись  на  визначення  електронних  грошей,  прийняте  в  Європейському  Союзі 
(див. Розділ 2, параграф 2.2) та подібне до нього в Сполучених Штатах Америки, то електронні 
гроші повинні мати такі характеристики:3 

 Мати здатність до накопичення та підрахунку балансу, а отже ‐ мати певну монетарну 
вартість (тобто вартість, виражену в певній валюті); 

 Прийматися  економічними  агентами  (як  фізичними,  так  і  юридичними  особами)  для 
розрахунків; 

 Бути  зобов’язанням  емітента,  що  надходить  в  обіг  лише  після  його  обміну  на 
традиційні  гроші4 в обсязі не меншому, ніж емітована грошова вартість, а  також бути 
об’єктом зворотного обміну за першою вимогою їх власника. 

 Зберігатися в електронному вигляді або на фізичному пристрої (такому, як смарт‐карта, 
телефон  або  комп'ютер  тощо)  у  володінні  власника  таких  грошей,  або  віддалено  на 
сервері. 

При цьому, як видно із характеристик електронних грошей, межа між електронними грошима 
та  іншими електронними платіжними  інструментами є досить нечіткою:  одні й  ті ж платіжні 
інструменти  можуть  (в  першу  чергу)  забезпечувати  зручний  спосіб  використання  звичайних 
банківських рахунків і водночас використовуватись в системах електронних грошей.  

Однак,  з  нашої  точки  зору,  ключовою  відмінністю  електронних  грошей  від  традиційних 
грошей  є  те, що  вони можуть  бути  неперсоніфікованим  платіжним  інструментом5  (тобто  не 
потребують  ідентифікації власника)  та обертаються до певної міри поза межами банківської 
системи.  Незважаючи  на  те,  що  емітенти  електронних  грошей  мають  тісно  взаємодіяти  із 
банками  для  забезпечення  вільного  обміну  електронних  грошей  на  традиційні  і  навпаки, 
електронні  гроші  не  є  «банківськими  грішми»,  вони  не  враховуються  при  розрахунку 
монетарних  агрегатів  та  не  можуть  бути  використані  для  здійснення  банківських  послуг 
(прийому депозитів та видачі кредитів).  

Цю  різницю,  яка  часто  залишається  поза  увагою,  можна  проілюструвати  за  допомогою 
наступного  прикладу.  Платіжні  картки можуть мати  функцію  електронного  гаманця  і,  таким 
чином,  виступати  технічним  засобом  для  зберігання  електронних  грошей,  а  системи 
електронних  грошей  можуть  пропонувати  користувачеві  зручні  он‐лайн  інструменти  для 

                                                 
3 Уніфікований Закон про Платіжні послуги США, розділ 102, стор. 2‐3 

Див. за наступним посиланням: http://ssl.csg.org/terrorism/umsa2001final.pdf 
4 Тут «традиційні гроші» розуміються як гроші, що враховуються при розрахунку монетарних агрегатів та 
обертаються у вигляді готівки та вкладів у банках. 
5 Або принаймні пропонувати більш гнучкі умови щодо ідентифікації. Багато існуючих систем обмежують функції 
та обсяги операцій для анонімних клієнтів з метою виконання регуляторних вимог та боротьби з протиправним 
використанням платіжної системи 
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використання традиційних банківських рахунків (такі, як платіжні карти, онлайн‐банкінг тощо). 
Проте у другому випадку вони не можуть вважатися електронними грішми, оскільки гроші не 
залишають  банківські  рахунки.  Принциповою  різницею  тут  є  те,  що  у  першому  випадку 
розрахунки  здійснюються  саме  за  допомогою  електронних  грошей,  а  банківські  рахунки 
використовуються  лише  для  вводу/виводу  грошей  (при  цьому  використовується 
консолідований  банківський  рахунок  емітента  електронних  грошей,  на  який 
зараховуються/списуються кошти, що надходять від емісії/погашення електронних грошей). 

Також не вважаються електронними грішми й ті закриті системи, які мають обмежену сферу 
використання  (наприклад,  розрахункові/дисконтні  карти  торгівельних  мереж,  транспортні 
карти  тощо),  оскільки  у  даному  випадку  коло  учасників  системи,  які  можуть  приймати 
електронні гроші, є обмеженим. Часто це лише емітент і пов'язані з ним особи. 

Сьогодні  не  існує  єдиної  класифікації  систем  електронних  грошей.  Тому,  на  основі 
вищенаведених  характеристик  електронних  грошей,  можна  виділити  наступні  їх  типи 
відповідно до таких критеріїв:6 

 За типом носія: 

(1) На базі фізичного пристрою (англ. hardware – based): електронні гроші зберігаються 
на  спеціальному  пристрої  (наприклад,  на  чіпі,  вбудованому  в  смарт‐карту),  що 
одночасно  використовується  для  здійснення  платежів.  При  використанні  такого 
типу  платіжних  інструментів  транзакція  між  платником  та  отримувачем  платежу 
іноді  може  бути  виконана  без  додаткового  під’єднання  смарт‐карт  до  мережі 
(третьої особи). 

(2) На базі програмного забезпечення (англ. network – based чи software – based), або 
їх ще називають онлайн‐грошима: електронні гроші зберігаються на накопичувачах 
інформації  у  формі  файлів  бази  даних/масиву  інформації.  У  цьому  випадку,  при 
здійсненні транзакції запит до оператора електронних грошей є обов’язковим для 
завершення операції.  

 За типом технології зберігання: 

(1) Із  централізованим  веденням  рахунків  (англ.  account  –  based):  всі  транзакції 
записуються  та  авторизуються  через  централізовану  систему  рахунків,  управління 
якою здійснює система електронних грошей. 

(2) Із використанням електронних записів/символів (англ. token – based): транзакція не 
потребує авторизації і електронні гроші існують у формі електронних символів7, які 
обертаються  всередині  комп’ютерної  чи  телекомунікаційної  мережі,  або  шляхом 
прямого  під’єднання  до  такої  мережі  електронних  пристроїв  (наприклад, 
електронних чіпів у смарт‐картах чи RFID‐модулів у смартфонах). 

 За ступенем анонімності: 

                                                 
6 Wilusz, D., Legal determinants of electronic money systems development in European Union , in: Prawny i 
ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego, vol. 2, ed. Dubiński, Ł. , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, pp. 125‐134, 
ISBN 978‐83‐232‐2315‐3 
7 У цьому випадку електронний символ з технічної точки зору являє собою число із наперед визначеними 
математичними характеристиками, яке генерується за допомогою криптографічних технологій 
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(1) Повністю  анонімні  системи  електронних  грошей:  ідентифікація  користувача  не 
вимагається  ані  при  придбанні  ним  електронних  грошей,  ні  при  здійсненні  ним 
транзакцій,  а  отже,  ідентифікація  та  відстеження  здійснених  операцій  між 
платником та отримувачем платежу є неможливою. 

(2) Системи, що  вимагають  ідентифікації:  платник  та  отримувач платежу,  здійсненого 
за  допомогою  електронних  грошей,  мають  ідентифікувати  себе,  надаючи,  таким 
чином, можливість системі електронних грошей відслідковувати транзакції. 

(3) Системи, що вимагають часткової ідентифікації: як правило, вимоги щодо часткової 
ідентифікації  клієнтів  можуть  бути  встановлені  на  законодавчому  рівні  та 
передбачати  мінімальну  ідентифікацію  клієнта  (наприклад,  за  паспортними 
даними). Проте, доступ до інформації щодо ідентифікації клієнтів та здійснені ними 
угоди можуть мати лише чітко визначені державні інституції. 

 За розміром платежу: 

(1) Системи  пікоплатежів  (англ.  picopayments):  можуть  здійснюватись  платежі 
розміром від менш, ніж 1 євроценту до 1 євро. 

(2) Системи мікроплатежів: можуть здійснюватись платежі розміром від 1  євро до 10 
євро. Здійснення платежів такого розміру із використанням чеків чи платіжних карт 
часто не є економічно вигідним. 

(3) Системи макроплатежів: можуть здійснюватись транзакції більшого розміру. 

Таким чином, ми можемо розглядати електронні гроші як інноваційний платіжний інструмент, 
що надає економічним агентам новий спосіб для проведення платіжних розрахунків, а також 
як  нову  платіжну  технологію,  яка  дозволяє  зберігати  гроші  в  електронній  формі.  Сьогодні 
електронні  гроші  відіграють  все  більшу  роль  у  системі  платежів, що  пов’язано  із  розвитком 
нових  технологій  передачі  даних,  в  основному,  використовуються  для  здійснення 
мікроплатежів найбільш швидким і недорогим способом.  

1.2 Роль електронних платіжних інструментів та електронних грошей в економіці8 

Гроші  у  якості  платіжного  інструменту  визначають  розвиток  економіки  та  сучасного 
суспільства.  Вони  дозволяють  забезпечити  універсальний  обмін  між  власниками  мільйонів 
товарів і послуг, забезпечують функціонування кредиту і державних фінансів.  

Після  поширення  в  50‐их  роках  ХХ  ст.  перших  комп'ютерів,  одним  з  перших  напрямків 
застосування  нових  обчислювальних  можливостей  стало  переведення  розрахунків  і 
бухгалтерського  обліку  в  електронний  формат.  Міжбанківські  розрахунки,  які  раніше 
вимагали  фізичного  перевезення  банкнот,  тепер  стали  проходити  практично  повністю  в 
електронній формі. 

Електронні платіжні  інструменти,  такі, як карткові платежі та електронні банківські перекази, 
поступово  стали  витісняти  готівку  та  паперові  чеки  і  в  роздрібних  платежах,  хоча  паперові 
гроші  залишаються  в  обігу  в  значних  кількостях,  як  зручний  засіб  платежу  для  дрібних 

                                                 
8 При написанні даного пункту звіту були використані матеріали аналітичного звіту Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій «Вплив регулювання на розвиток ринку електронних платежів: приклад 
України». З повною версією даного звіту можна ознайомитись за наступним посиланням: 
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2010/2010_12/report_ukr_18112010_for_RT.pdf 
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розрахунків  і  обслуговування  неформального  сектора.  Особливо  помітним  є  падіння 
використання чеків у безготівкових операціях. Якщо в 1983 році на чеки припадало до 82‐98% 
безготівкових платежів у США, Великобританії, Канаді, Франції, Італії9, то в 2010 році ця частка 
впала до 7‐21%.10 

У 1990‐х роках різке зростання обчислювальних потужностей та нове покоління комп’ютерних 
технологій дозволило зберігати гроші на кремнієвому чіпі або на персональному комп'ютері. 
Розвиток  мережі  Інтернет  та  «інформаційного  суспільства»  також  спричинив  необхідність  в 
обміні  нематеріальними  товарами  та  послугами  (в  електронній  формі).  Це  сприяло 
виникненню нового платіжного інструменту ‐ електронних грошей.11 

Рисунок 1.1  Залежність між рівнем ВВП на душу населення і кількістю безготівкових 
операцій на душу населення в 2010 році* 

 

Джерела: Банк міжнародних розрахунків, Європейський центральний банк   
*  На  графіку  наведено  дані  для  26  країн‐членів  ЄС  (крім  Люксембургу),  США,  Канади, 

                                                 
9 Інші розвинені країни широко використовували паперові банківські перекази. 
10 «Payment systems in eleven developed countries». BIS Report, February 1985. 

Див. наступне посилання: http://www.bis.org/publ/cpss01b1.pdf 

«Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS countries ‐ Figures for 2010». 

Див. наступне посилання: http://www.bis.org/publ/cpss99.pdf 
11 Також відомих як цифрові гроші, цифрова готівка, кібергроші, нові платіжні інструменти та під іншими 
подібними назвами. 



 

 11

Швейцарії, Сінгапуру, Китаю, Росії, Австралії, Бразилії, Індії, Кореї, Мексики, ПАР, Туреччини, 
Саудівської Аравії 

Очевидно,  що  активність  використання  безготівкових  платежів  тісно  пов'язана  з  рівнем 
економічного розвитку країни. Як показано на Рисунку 1.1, у країнах з вищим рівнем ВВП на 
душу  населення,  як  правило,  реєструється  й  більша  кількість  безготівкових  платежів. 
Причинно‐наслідковий  зв'язок  у  даному  випадку  працює  в  обох  напрямках.  З  одного  боку, 
вищий  рівень  добробуту  і  розвиток  фінансової  системи  в  багатших  країнах  стимулює 
безготівкові розрахунки.12  

З  іншого  боку,  існує  ряд  причин,  через  які  впровадження  безготівкових  платежів  сприяє 
прискоренню економічного розвитку країни: 

По‐перше,  поширення  електронних  платежів  при  розрахунках  за  інших  рівних  умов 
стимулює споживання домогосподарств. Коли споживач розраховується готівкою, він може 
купити не більше, ніж є грошей у нього в гаманці. Це особливо обмежує імпульсивні покупки, 
але також може змусити споживача відмовитись від вигідної, але обмеженої за часом угоди. 
Водночас електронні платіжні інструменти дають доступ до всіх коштів на рахунку, що робить 
споживання більш зручним і збільшує його обсяги.  

Оскільки  електронні  платіжні  інструменти  часто  є  індивідуалізованими,  вони  також 
дозволяють емітентам і торговцям пропонувати свої програми зі стимулювання споживання. 
Торгові  мережі  використовують  дані  стосовно  платежів  кожного  окремого  користувача  для 
надання знижок і бонусів своїм клієнтам. Емітенти можуть пропонувати програми бонусів для 
користувачів  карт,  щоб  стимулювати  використання  цього  інструменту.  Таким  чином, 
роздрібна торгівля також отримує додатковий імпульс до розвитку. 

Рисунок 1.2  Вплив електронних платежів на споживання та економічне зростання: логічні 
взаємозв'язки 

 

Джерело: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)   

                                                 
12 Iftekhar Hasan, Tania De Renzis, Heiko Schmiedel. Retail Payments and Economic Growth. ‐ Bank of Finland Research 
Discussion Papers 19, 2012 р. 

Див. за наступним посиланням: 
http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/BoF_DP_1219.pdf 
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Збільшення 
електронних 
платежів  
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У свою чергу, збільшення споживання призводить до збільшення зайнятості та економічного 
зростання  (Рисунок  1.2).  Таким  чином,  за  умови  адекватного  регулювання,  розвиток 
електронних платежів можна розглядати, як важливий фактор економічного зростання. 

По‐друге,  розвиток  електронних  платежів  позитивно  впливає  на  фінансову  систему  та 
монетизацію  економіки.  Впровадження  електронних  платежів  сприяє  залученню  коштів 
населення та компаній у банківську систему і зменшує обіг готівки. 

Широке  поширення  безготівкових  платежів  робить  ці  інструменти  більш  доступними  і 
необхідними  для  широких  верств  населення.  Таким  чином,  зростає  рівень  охоплення 
населення  фінансовими  послугами,  що  зменшує  непродуктивні  готівкові  заощадження, 
стимулює розвиток малого бізнесу, зменшуючи роль тіньових операцій. 

Рисунок 1.3   Економічний ефект переходу на безготівкові розрахунки 

 

 

Джерело: Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій (ІЕД)  

По‐третє,  запровадження  електронних  платежів  означає  скорочення  операційних  витрат 
економіки та  держави  в  цілому. Обслуговування  готівкової  платіжної  системи  пов'язане  з 
істотними витратами, які фактично покриваються суспільством. Ці витрати включають витрати 
центрального  банку  на  друкування  паперових  грошей  і  обслуговування  міжбанківських 
розрахунків,  витрати  держави  на  здійснення  нагляду  та  запобігання  злочинам  у  цій  сфері, 
витрати  часу  споживачів  і  підприємств  на  облік  і  проведення  розрахунків,  витрати  банків  і 
підрядників  на  підтримання  фізичної  інфраструктури  грошового  обігу,  транспортування 
паперових грошей, обробку платежів тощо.13  

                                                 
13 Хоча здійснення нагляду за безготівковими платіжними інструментами і є більш дешевим, він вимагає 
застосування нових технологічних рішень та відповідної підготовки фахівців. 
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Таблиця 1.1  Компоненти вартості готівкових платежів в економіці 

Витрати споживача 
Витрати 

центрального банку 
Витрати торговців 

Витрати 
комерційних банків 

Витрати  часу  на 
отримання готівки 

Виробництво  монет  і 
банкнот 

Трудові  витрати  на 
обслуговування 
готівкових платежів 

Трудові  витрати  на 
обслуговування 
готівкових платежів 

Витрати  часу  на 
обслуговування 
готівкових платежів 

Підтримання  обігу 
готівки:  транспортні 
витрати,  обробка  та 
обмін  готівкових 
грошей 

Витрати на підтримку 
запасів  розмінної 
готівки,  зберігання  і 
транспортування 
отриманих грошей 

Витрати на підтримку 
запасів  готівки, 
зберігання, 
транспортування, 
сортування  готівки, 
підтримання  мережі 
банкоматів 

Витрати  часу  на 
контроль  за 
витратами,  

Витрати на безпеку 
Втрати внаслідок 
злочинності, витрати 
на безпеку 

Втрати внаслідок 
злочинності, витрати 
на безпеку 

Джерело: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД)   

Вартість електронних розрахунків, у порівнянні з готівкою, як правило, оцінюється як менша. 
Це  пояснюється  цілим  рядом  причин.  Зокрема,  при  електронних  розрахунках  споживачі 
витрачають менше часу на проведення  транзакцій  та не мають витрачати час на отримання 
готівки.  Роздрібні  підприємства  не  несуть  витрат  на  інкасацію  та  зберігання  готівки,  тож, 
відповідно,  можуть  обслуговувати  більше  клієнтів  і  несуть  менше  ризиків  при  отриманні 
коштів. Банки зменшують витрати на обслуговування фізичної готівки.  

Загальна економія від розповсюдження електронних платежів може сягати 1% від ВВП.14 

По‐четверте,  збільшення  електронних  платежів  може  сприяти  зменшенню  тіньової 
економіки,  у  якій  використовуються  переважно  готівкові  розрахунки, що,  в  свою  чергу,  дає 
можливість  проводити  достатньо  великі  транзакції,  які  не  можуть  відслідковуватись 
правоохоронними органами.  Таким чином,  збільшення популярності електронних платіжних 
інструментів за інших рівних умов може призвести до появи конкурентних переваг у легально 
працюючих підприємств, які приймають такі інструменти. Крім того, поширення безготівкових 
розрахунків  часто  сильно  зменшує  частоту  значних  за  обсягом  готівкових  розрахунків  в 
офіційній економіці, що спрощує боротьбу з відмиванням грошей.15 

У «сірій економіці» (grey economy) частина наявного виторгу не включається у звітність щодо 
отриманих  доходів,  що  дозволяє  занизити  отриманий  прибуток.  Тіньові  доходи  потім 
використовуються для виплати тіньової зарплатні, дозволяючи заощадити на оплаті податків і 
зборів  тощо.  Впровадження  електронних  платіжних  інструментів  зменшує  грошовий  потік, 
доступний для тіньового обороту й обмежує ухиляння від податків. 

                                                 
14 Див. попереднє посилання 
15 Додатково див. http://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1014.pdf 
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Таким  чином,  збільшення  використання  електронних  платіжних  інструментів  може  сприяти 
зменшенню тіньової економіки, що збільшує податкові надходження за рахунок розширення 
бази оподатковування без зміни податкового тиску.  

Рисунок 1.4  Тіньова економіка в країнах ЄС і кількість електронних платежів у 2010 році 

 

Джерело: ЄЦБ, Фрідріх Шнайдер 16   
Примітка:  Оцінки  рівня  тіньової  економіки  у  країнах  ЄС  проведено  на  основі 
макроекономічної моделі, яка, ймовірно, завищує рівень тіньової економіки, як відсотку від 
ВВП.17  Однак,  ці  дані  залишаються  актуальними  для  оцінки  відносного  розміру  тіньової 
економіки. 

По‐п'яте,  електронні  платежі  мають  велике  значення  для  розвитку  туризму  та 
електронної  комерції.  Із  використанням  електронних  платіжних  інструментів  зменшились 
ризики,  пов'язані  з  перевезенням  великих  сум  грошей,  а  процес  замовлення  квитків  та 
бронювання місць в готелях значно спростився.  

Розширення  платіжної  інфраструктури  та  збільшення  електронних  платежів  дозволило 
збільшити доходи, отримані від туризму, а також стимулювати зростання галузей, пов'язаних з 
ним.  

Електронна  комерція  є  ще  однією  галуззю  економіки,  розвиток  якої  безпосередньо 
пов'язаний  з  платіжними  інструментами.  В  принципі  електронна  комерція  можлива  і  без 

                                                 
16 Size and Development of the Shadow EconomytheShadowEconomy of31 European and 5 other OECD Countries 
fromCountriesfrom 2003 to 2012 
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2012/ShadEcEurope31.pdf 
17 Критику можна знайти за адресою: www.oecd.org/dataoecd/5/8/31932544.pdf 
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електронних  платежів,  коли  замовлення  робиться  в  режимі  «онлайн»,  а  розрахунки 
проходять  із  використанням  паперових  інструментів.  Однак,  масштабний  розвиток 
електронної  комерції  є  неможливим  без  електронних  платежів,  оскільки  їх  відсутність 
обмежує розміри підприємства та зменшує його конкурентні переваги.  

У  1990‐х  роках  розвиток  е‐комерції  стримувався  недовірою  споживачів  до  електронних 
платежів  у  режимі «онлайн».  Однак,  поліпшення  безпеки  таких  платежів  і  звикання  до  них 
користувачів  дозволило  електронній  комерції  стати  звичним  механізмом  купівлі  товарів  та 
послуг  на  ринку  розвинених  країн.18  Електронна  комерція  відповідає  за  10‐20%  продажів  у 
цілому ряді європейських країн (Рисунок 1.5). Досягнення таких результатів стало можливим 
лише за рахунок існуючого рівня розвитку електронних платежів у цих країнах. 

Рисунок 1.5  Доходи підприємств від електронної комерції в 2010 році, % від виручки 

 

Джерело: Science, Technology and Industry Scorecard 2011 (ОЕСР) 

Розвиток  електронної  комерції  має  низку  позитивних  ефектів  для  економіки.  Електронна 
комерція збільшує конкуренцію в роздрібній торгівлі та забезпечує ширший вибір товарів для 
споживача, стимулюючи споживання, збільшує ефективність використання ресурсів. У країнах 
з низьким рівнем електронних платежів, платежі «онлайн» можуть стимулювати подальший 
розвиток роздрібних електронних платежів. 

На початку 90‐х років новий поштовх розвиткові електронних  грошей надали дослідження у 
сфері  криптографії,  що  дозволило  створити  новий  спосіб  фіксації  та  обігу  грошей  в 
комп’ютерній мережі у вигляді електронних криптографічних записів. З цього часу розпочався 

                                                 
18 Документ ОЕСР DSTI/ICCP(2009)9/FINAL “The economic and social impacts of internet intermediaries” 
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і  розвиток  електронної  комерції,  яка  потребувала  простого,  зручного  та  анонімного 
платіжного інструменту, яким є електронні гроші. 

Поява такого феномену, як електронні гроші та  їх популярність для здійснення розрахунків в 
мережі Інтернет була пов’язана з наступними їх перевагами: 

 Доступність.  Для  користування  традиційними  банківськими  послугами  користувачу 
потрібен  банк  або  банкомат,  а  користувачу  електронних  грошей  –  лише  Інтернет  та 
комп’ютер. 

 Зручність.  Саме  цей  фактор  для  багатьох  є  ключовим.  Найважливішою  складовою 
сучасного  бізнесу  є  оперативність.  А  час,  який  витрачено  на  заповнення  квитанцій, 
черги  і  т.п.  ‐  це  втрачені  можливості.  Користувач  може  отримати  доступ  до 
електронного  гаманця  в  режимі  24/7  і  вести  свій  бізнес  без  жорсткої  прив’язки  до 
банківської  системи країни,  в якій він  знаходиться.  Тобто,  він може вести свій бізнес, 
отримувати  сплату  за  товари  і  послуги  та  проводити  миттєві  розрахунки  навіть  тоді, 
коли банківська система не працює.  

 Мобільність.  Де  б  не  знаходився  підприємець,  він  може  продовжувати  свій  бізнес, 
використовуючи комп’ютер, ноутбук, мобільний телефон і Інтернет. 

 Безпечність.  Системи  електронних  грошей  дозволяють  забезпечити  достатній  рівень 
захисту  особистих  даних  і  коштів  користувача  від  здійснення шахрайських  дій  з  боку 
третіх осіб.  

 Простота  використання.  Будь‐яка  людина,  навіть  не  фахівець  в  галузі  ІТ,  може 
ефективно  працювати  з  електронними  грошима.  Наприклад,  для  реєстрації 
електронного гаманця потрібно витратити декілька хвилин, а для реєстрації  і випуску 
банківської карти – декілька тижнів.  

 Оперативність. Розрахунки електронними грошима проходять миттєво і гарантовано. 

 Анонімність.  Більшість  систем  електронних  грошей  потребують  від  користувача 
мінімальних особистих даних і дозволяють проводити анонімні платежі.  

 Підтримка  мікроплатежів.  Електронні  гроші  дозволяють  ефективно  проводити 
транзакції  з  платежами  еквівалентом  від  0,1  до  10  доларів  США,  за  відсутності  або 
низької комісії всередині системи. 

У  результаті,  збільшення  використання  електронних  грошей  сприяло  загальному  зростанню 
ролі  безготівкових  платежів  в  економіці.  Перехід  до  електронних  платіжних  інструментів  і 
розвиток  інформаційних  технологій  революціонізував  фінансову  систему,  прискорив 
проведення  платежів,  різко  збільшив  рівень  охоплення  населення  фінансовими  послугами. 
Крім того, зростання розрахунків з використанням електронних грошей, може грати відчутну 
роль  у  формуванні  грошової  маси  та  викликати  прискорення  грошового  обігу.  Це,  в  свою 
чергу, може мати вплив на ефективність економічного обігу, монетарну політику та інфляційні 
процеси в країні. 

Водночас, поширення електронних платежів пов'язане з низкою ризиків. 

Успішне  функціонування  платіжної  системи  завжди  залежало  від  довіри  учасників  до 
платіжних  інструментів.  Навіть  невеликі  сумніви  або  проблеми  у  функціонуванні  системи 
часто призводили до цілковитого занепаду системи та переходу до альтернативних платіжних 
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інструментів.  Відповідно,  для  електронних  платежів,  які  є  максимально  «дематеріалізова‐
ними», питання довіри та надійності системи стоїть ще гостріше. 

В  електронних  платіжних  системах  функціонування  системи  пов'язане  з  безперебійною 
роботою  технологічно  критичної  інфраструктури,  що  може  робити  їх  значно  вразливішими, 
ніж звичайні паперові розрахунки. Також важливим фактором є спрощений доступ до коштів 
клієнта.  До  того  ж,  при  зловживаннях  ймовірні  втрати  можуть  бути  більшими,  ніж  при 
паперових розрахунках.  

Окремий  ризик  –  забезпечення  анонімності  та  захисту  приватної  інформації  споживачів. 
Використання електронних платежів може дозволити, в окремих випадках,  зібрати детальну 
інформацію  про  покупки  окремих  споживачів  і  про  них  самих.  Втрата  особистих  даних 
торговцями  або  операторами  системи,  особливо  в  країнах  без  культури  захисту  особистої 
інформації, може вести до важких наслідків для користувача системи і переважити вигоди від 
її використання. 

Отже, розвиток електронних грошей, як одного із електронних платіжних інструментів, несе в 
собі  ряд  позитивних  впливів  на  економічний  розвиток  країни,  сприяючи  появі  інноваційних 
платіжних  інструментів,  зменшенню частки паперового  грошового обігу  та  зниженню частки 
тіньової  економіки.  Водночас,  їм  притаманний  ряд  специфічних  ризиків,  які  так  чи  інакше 
враховуються  в  світовій  практиці  при  створенні  нормативно‐правового  поля  для 
функціонування електронних грошей. 
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Розділ 2 

Електронні гроші: географічні 
та інституційні аспекти розвитку 

2.1 Географічні особливості розвитку ринку 

В цілому  електронні  гроші  в  світі  є  відносно молодим  та  нішевим платіжним  інструментом, 
застосування якого сильно відрізняється від країни до країни, але який в цілому ще не набув 
широкого  розповсюдження.  За  статистикою  Банку  Міжнародних  Розрахунків  (далі  ‐  БМР)19 
транзакції із використанням електронних грошей становили лише 1,2% від загальної кількості 
платежів у 10 країнах, що подали відповідну статистику до БМР в 2010 році.20 

При цьому, розвиток електронних грошей у світі має чітко виражені географічні особливості. 
Це пов’язано, в першу чергу, з різним рівнем розвитку інформаційних технологій (і відповідної 
інфраструктури),  електронної  комерції  та  різними  типами  регулювання,  що  створює 
специфічні  вимоги  до  роботи  компаній,  які  займаються  випуском  та  обслуговуванням 
електронних грошей, а також платіжною інфраструктурою, що склалась історично. 

2.1.1 Країни із розвиненою платіжною інфраструктурою 

Традиційно  найбільший  розвиток  електронні  гроші  (як  й  інші  інноваційні  платіжні 
інструменти)  отримали  в  економічно  розвинених  країнах,  де  спостерігається  розвиток 
сучасних  платіжних  інструментів  та  технологій  як  таких,  а  саме  ‐  у  Сполучених  Штатах, 
Європейському  Союзі,  Японії  та  інших  розвинених  країнах  Азії  (Південна  Корея,  Сінгапур, 
Гонконг тощо). 

За даними БМР електронні  гроші найбільш  інтенсивно використовуються саме в Азії,  значно 
випереджаючи  інші країни. Зокрема,  кількість транзакцій, що припадає на електронні  гроші, 
становила близько 2 млрд  у  Сінгапурі  та 1,5 млрд  в Японії  у 2009  році. Це можна пояснити 
швидким розвитком національних платіжних систем передплачених електронних грошей. 

Іншою  країною  в  Азіатському  регіоні,  де  активно  зростає  кількість  транзакцій  із 
використанням  електронних  грошей,  є  Малайзія.  Значного  поштовху  для  розвитку 
електронних грошей в країні стала лібералізація регуляторного режиму шляхом внесення змін 
до  Закону  про  платіжні  системи  від  2003  року.  Відповідно  до  них,  дозвіл  на  емісію 
електронних  грошей  отримали  небанківські  фінансові  установи  за  умови  дотримання 
мінімальних  стандартів.  За  даними  БМР,  станом  на  2010  рік  у  Малайзії  налічувалося  26 
компаній‐емітентів  електронних  грошей,  що  використовували  смарт‐карткові  та  онлайн‐

                                                 
19 Bank of International Settlements (BIS) // http://www.bis.org/ http://www.bis.org/ 
20 Станом на 2012 рік статистику до МБР подають центральні банки 60 країн світу. 
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схеми; кількість та обсяг платежів  із використанням електронних грошей у вартісному виразі 
зростали щорічно середньому з 2005 по 2010 рік на 21,5%  та 24,9%, відповідно.21 Впродовж 
2011  року  кількість  та  обсяг  таких  транзакцій  зросла  ще  на  15,4%  та  40,8%  відповідно, 
переважно завдяки швидкому зростанню кількості транзакцій із використанням електронних 
грошей у транспортному секторі.22 

Рисунок 2.1 Рівень проникнення електронних грошей як % від загальної кількості платежів 
(окрім міжбанківських) 

 

Джерело: BIS Redbook 2011 

За винятком Сінгапуру  та Японії23,  рівень проникнення електронних  грошей в  інших країнах, 
що  входять  до  Комітету  з  платіжних  та  розрахункових  систем  (КПРС),  складає  від 1%  до 3% 
(див.  Рис 2.1).  Лідерами  тут  є  Нідерланди,  Італія,  Бельгія  та  Росія,  де  активно  розвиваються 
системи  електронних  грошей.  Таким  чином,  електронні  гроші  мають  значний  потенціал 
зростання.  

                                                 
21 BIS review: Developments in electronic money management. ‐ Welcome address by Mr Zamani Abdul Ghani, Deputy 
Governor of the Central Bank of Malaysia, at the Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) and 
Lafferty Group – World Roundtable on Electronic Money Management “From Practice to Policy”, Kuala Lumpur, 15 May 
2010. 

Див. наступне посилання: http://www.bis.org/review/r100520e.pdf 
22 За даними Bank Negara Malaysia: Financial Stability and Payment systems report 2011 

Див. наступне посилання: http://www.bnm.gov.my/files/publication/fsps/en/2011/cp04.pdf  
23 Так, наприклад, у Сінгапурі кількість транзакцій із використанням електронних грошей, по відношенню до 
загальної кількості платіжних транзакцій (крім міжбанківських), становила 85,5% у 2010 році. Ми виключили 
Японію і Сінгапур із загального порівняння, оскільки вони є нетиповими прикладами саме через специфічні 
моделі впровадження електронних грошей на базі смарт‐карт, що дозволило досягнути надзвичайно високих 
рівнів емісії та транзакцій із використання електронних грошей. 
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Європейський Союз 

Ринок  електронних  грошей  в  Європейському  Союзі  розвивається  не  так  швидко,  як 
очікувалося. Загальна емісія електронних грошей в ЄС досягла лише 2,7 млрд. євро (станом на 
травень 2012  року), що складає лише близько 1%  від  загальної кількості  готівкових коштів у 
обігу.  Разом  з  цим,  певні  продукти,  зокрема,  он‐лайнові  схеми  електронних  грошей,  мають 
успіх у вільних нішах ринку. Крім того, постійно з’являються нові продукти та проекти. 

Кількість  операцій  із  використанням  електронних  грошей,  за  даними  Європейського 
Центрального  Банку  (далі –  ЄЦБ),  у 2010  році  склала  лише  близько 1  млрд.  транзакцій,  а  у 
вартісному виразі сягнула 28 млрд євро. Це становило 1,3% від загальної кількості платіжних 
транзакцій  (крім  міжбанківських)  в  ЄС  та,  відповідно,  лише  0,02%  їх  вартісного  обсягу 
(див. Рис 2.2). Отже,  загальна емісія електронних  грошей в Європі  та  транзакції  з ними поки 
що займають дуже незначну частку серед інших платіжних інструментів, значно поступаючись 
іншим видам безготівкових платежів (зокрема, із використанням платіжних карт). 

Рисунок 2.2 Тенденції розвитку електронних грошей в країнах Єврозони 

Джерело: ЄЦБ 

Незважаючи на відносно невеликий розмір ринку електронних грошей, він зростає достатньо 
швидкими  темпами.  Кількість  транзакцій  із  використанням  електронних  грошей  у  країнах 
Єврозони найбільш стрімко зростала (майже у 3 рази) з 2006 по 2010 рік, а у вартісному виразі 
такі транзакції зросли майже у 8 разів за цей саме період (див. Рис 2.3). Таким чином, в Європі 
цей ринок зростав приблизно на 50% у середньорічному виразі. 
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Рисунок  2.3  Обсяг  електронних  грошей,  деномінованих  у  євро  (Єврозона),  за  типами 
електронних грошей (травень 2009 – травень 2012 рр.) 

 

Джерело: ЄЦБ 

(1) Що мають фізичний носій (зазвичай, електронний запам’ятовуючий пристрій) 

(2) В он‐лайн формі 

Якщо  оцінювати  кількість  емітованих  електронних  грошей  в  Єврозоні  за  їх  типами,  то  їх 
переважну  більшість  ‐  біля  65%  ‐  реалізовано  на  основі  електронних  запам’ятовуючих 
пристроїв (головним чином, смарт‐карт), що не є випадковим, оскільки історично європейські 
країни мають добре розвинену інфраструктуру для прийому платіжних карт. 

Найбільш динамічно електронні гроші розвиваються в Люксембурзі, Нідерландах та Італії, де 
було  зафіксовано найбільшу кількість  транзакцій  (див.  Рис. 2.4)  станом на 2011  рік,  проте ці 
дані  необхідно  інтерпретувати  досить  обережно.  Справа  в  тому,  що  розподіл  за  країнами 
відбувається  відповідно  до  звітності,  яка  формується  для  національних  регуляторів 
емітентами електронних грошей. При цьому емітенти можуть працювати і в інших країнах ЄС 
через  процедуру  "паспортизації".  Наприклад,  надзвичайно  велика  кількість  транзакцій,  що 
здійснюється  у  Люксембурзі  (порівняно  із  іншими  країнами)  пояснюється  реєстрацією  у  цій 
країні банку компанії PayPal Europe  у 2007  році.24  У результаті,  у 2010  році в Люксембурзі  із 
населенням у 500 тис. осіб було здійснено транзакцій із використанням електронних грошей 
на  суму  19,5  млрд.  євро,  тоді  як  загальна  вартість  таких  транзакцій  у  країнах  Єврозони 
становила 28,3  млрд.  євро.  Крім  того,  значна  кількість  операцій  з  електронними  грошима  у 
Єврозоні проводиться емітентами, зареєстрованими у Великобританії і "паспортизованими" в 
країнах  Єврозони.  Загалом,  у  Великобританії  зареєстровано  26  установ25  по  випуску 

                                                 
24 Нещодавно свої офіси в Люксембурзі зареєстрували такі відомі компанії як AMAZON PAYMENTS, MOBEY та 
PAYCASH. 
25 Див. наступне посилання: http://www.fsa.gov.uk/register/2EMD/2EMD_MasterRegister.html 
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електронних грошей26, що досить багато у порівнянні із загальною кількістю таких емітентів у 
Єврозоні27. 

Рисунок  2.4.  Транзакції  із  використанням  електронних  грошей  у  країнах  Єврозони,  за 
країнами, 2010 р. 

 

Джерело: ЄЦБ 

Сьогодні на ринку електронних грошей в ЄС функціонують системи електронних грошей, що 
були  створені  як  банками,  так  і  небанківськими  фінансовими  установами.  Серед  систем 
електронних  грошей,  що  були  створені  банківськими  установами  і  використовують  смарт‐
карти  за  схемою  електронного  гаманця,  а  також  відповідну  інфраструктуру  з  прийому 
платіжних  карт,  слід  назвати  національні  платіжні  системи  Proton  в  Бельгії  та  Chipknip/OV‐
Chipkaart в Нідерландах. 

Серед систем електронних грошей, що використовують онлайн‐схеми, найбільшими є система 
Moneybookers  у  Великобританії  та  вже  згадана  вище  система  PayPal.  Система  здійснює 
платежі на користь Інтернет‐торговців і перекази електронних грошей між фізичними особами 
за  допомогою  електронної  пошти.  Також  в  ЄС  розвиваються  системи,  що  для  переказу 
електронних  грошей  використовують  телекомунікаційні  мережі.  Ці  системи,  як  правило, 
дозволяють  користувачам  переказувати  й  отримувати  гроші,  платити  торговцям  і  торговим 
автоматам,  а  також  завантажувати  цифровий  контент  за  допомогою  мобільних  телефонів. 
Платежі  здійснюються  без  використання  наперед  оплачених  коштів  оператора  мобільного 
зв’язку,  але  за  допомогою  спеціального  рахунку  емітента  електронних  грошей.  Прикладом 
такої системи є Luup  (Норвегія), в якій електронні  гроші використовуються для розрахунків з 
торговими  автоматами,  лічильниками  на  автостоянках,  для  покупки  цифрового  контенту  та 
платежів за телекомунікаційні послуги тощо. 

                                                 
26 Мова йде про спеціалізованих емітентів. Право випускати електронні гроші також можуть мати банки та інші 
кредитні установи. 
27 Wilusz D., Macro determinants of operation of e‐money systems in European Union, in: Współczesne modele 
biznesu, diagnoza i perspektywy, ed. Antonowicz, P., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, pp. 317‐
326, ISBN 978‐83‐7531‐150‐1 
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США 

Історично  так  склалося,  що  в  США  у  сфері  платежів  завжди  домінували  чекові  розрахунки. 
Сьогодні  розрахунки  чеками  досі  займають  значну  частку  ринку  платежів,  проте  їх  частка 
поступово знижувалась упродовж останніх 10‐15 років, і сьогодні розрахунки чеками в США на 
одну особу приблизно дорівнюють аналогічному показнику в ЄС. 

У  сегменті електронних платежів достатньо високу вагу займають операції  із використанням 
наперед оплачених карток. За оцінками Boston Consulting Group (BCG) у 2009 році загальний 
розмір коштів, що були заведені на передплачені карти, склав 120,2 млрд. дол. США.28 

Серед нових платіжних передплачених інструментів слід окремо виділити так звані «платіжні 
карти,  що  зберігають  вартість»  (stored  value  cards),  використання  яких  стрімко  зростало 
впродовж останніх років. Дані платіжні карти зберігають інформацію, записану на сервері, про 
наявність  коштів  на  банківському  рахунку,  а  також  надають  право  доступу  до  цих  коштів 
користувачеві (отже, кошти не зберігаються безпосередньо на картці). Головною відмінністю 
таких  карт  від  дебетових  передплачених  карт  є  те, що  вони  є  анонімними,  тоді  як  дебетові 
карти  випускаються  на  ім’я  конкретного  користувача  та  є  прив’язаними  до  його  платіжного 
рахунку.  Такі  властивості  цих  карт  дозволяють  широко  їх  використовувати  у  якості 
подарункових  сертифікатів  у  роздрібній  мережі,  для  виплати  заробітних  плат,  у  формі 
дорожніх грошових карток тощо.29 

Сполучені Штати вважаються батьківщиною такого явища,  як «електронні  гроші». Саму  ідею 
на  початку  1990‐х  років  започаткував  вчений‐криптограф  Давід  Чаум,  після  чого  ціла  низка 
ентузіастів  та  інституцій  у  розвинених  країнах  почала  реалізовувати  ідеї  щодо  створення 
систем електронних грошей. 

В  сегменті  онлайн‐розрахунків  найбільшим  небанківським  провайдером  у  США  є  система 
PayPal. Сьогодні система PayPal є глобальною електронною платіжною системою, що дозволяє 
фізичним та юридичним особам, які мають e‐mail адресу, здійснювати миттєві розрахунки та 
перекази у 190 країнах світу. Ця система має близько 110 млн відкритих рахунків користувачів 
та дозволяє використовувати електронні гроші для розрахунків. Впродовж 2011 року компанія 
обробила платежів на суму близько 118 млрд. дол. США.30 Широкого вжитку система PayPal 
набула,  починаючи  з  кінця 90‐х  років,  коли  вона  стала  провідною платіжною  системою для 
обслуговування  транзакцій  на  он‐лайн  аукціоні  eBay.  Пізніше,  у  2002  році,  корпорація  eBay 
поглинула компанію PayPal, і сьогодні більше 50% угод на аукціоні eBay здійснюється саме за 
допомогою цієї платіжної системи. 

Відправляти  електронні  гроші  PayPal  можуть  власники  карткових  рахунків  міжнародних 
карткових систем Visa International, Master Card, American Express тощо, які відкрили рахунок у 
системі PayPal.  Отримувати  електронні  гроші PayPal  можуть  лише  власники  рахунків PayPal. 
Рахунок  у  системі  PayPal  може  бути  відкритий  користувачем  вже  після  отримання  e‐mail‐

                                                 
28 FATF Money Laundering Using New Payment Methods ‐ October 2010 
29 Сенищ П.М., Кравець В.М. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні. ‐ Науково‐
аналітичні матеріали. Вип. 10 /П.М. Сенищ, В.М.Кравець, В.І.Міщенко, О.О. Махаєва, В.В.Крилова, Н.В.Грищук – 
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008 р. 
30 PayPal Emerging As World's "Fifth Payment Network" 

Див. наступне посилання: http://pymnts.com/briefing‐room/commerce‐3‐0/PayPal‐Emerging‐As‐World‐s‐Fifth‐
Payment‐Network/?goback=.gde_3568809_member_118609071#.T7‐qX5MkEl8.linkedin  
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повідомлення про надходження  грошей від  іншого користувача PayPal. Поповнення рахунку 
системи  PayPal  здійснюється  за  допомогою  банківського  переказу  та  з  банківської  карти, 
виведення  грошей  із  системи  відбувається  шляхом  зняття  клієнтом  грошей  з  банківського 
рахунку. 

На  американському  ринку  існує ще  кілька  гравців,  але  ці  он‐лайнові  платіжні  системи  не  є 
такими  великими  та  успішними.  Проте  нещодавно  в  США  з’явились  конкуренти  PayPal, 
створені відомими технологічними компаніями – зокрема, Google Inc. та Facebook. Інші форми 
електронних  грошей,  у  тому  числі  платежі  за  допомогою  мобільних  телефонів,  на  сьогодні 
тільки  почали  розвиватись  у  США.  Зокрема,  компанія Google  Inc.  нещодавно оголосила  про 
запуск  мобільного  електронного  гаманця  Google  Wallet,  а  провідні  оператори  мобільного 
зв’язку  AT&T,  Verizon  та  їхні  партнери  планують  створення  конкурентного  продукту  ‐  Isis 
Mobile Wallet.31 

Японія 

Раніше ми вже згадували, що Японія є одним із світових лідерів з випуску та обігу електронних 
грошей.  Успіх  електронних  грошей  на  японському  ринку,  перш  за  все,  пов’язаний  зі 
створенням єдиної технологічної платформи, що використовується для емісії та забезпечення 
обігу електронних грошей, а саме ‐ безконтактної радіочастотної ідентифікаційної карти (RFID) 
Felicity  Card,  або  скорочено  ‐  FeliCa.  Технологію  було  створено  FeliCa  Networks,  дочірньою 
компанією Sony та NTT DoCoMo, одним із найбільших операторів мобільного зв’язку в Японії. 

В  червні  2004  року  NTT  DoCoMo  запустила  контактну  систему  мобільних  платежів  із 
використанням  смарт‐карти  FeliCa.  Станом  на  кінець  2008  року  дана  технологія 
використовувалась приблизно у 55 млн. мобільних пристроїв  (з яких біля 55% припадало на 
японський  ринок),  причому  близько  12%  пристроїв  використовувалися  для  здійснення 
електронних  платежів.32  З  метою  стимулювання  розвитку  ринку  NTT  DoCoMo  надало 
необхідні  ліцензії  на  використання  мобільної  версії  FeliCa  конкуруючим  операторам 
мобільного  зв’язку,  що  забезпечило  необхідний  рівень  проникнення  цієї  технології  та  де‐
факто створило стандарт на ринку. Виведення даної технології на ринок дозволило створити 
сервіси  електронних  грошей  Edy  та Mobile  Suica,  що  є  сервісами  електронного  гаманця  та 
електронною системою придбання залізничних квитків із достатньо широким покриттям.33 

Успішне розгортання технології FeliCa було зумовлене наступними чинниками: 

 Співробітництво  між  компаніями  на  технологічному  рівні:  ключову  роль  тут  зіграло 
тісне  співробітництво  між  оператором  мобільного  зв’язку  та  виробником  мобільних 
телефонів, а також надання ліцензій на цю технологію іншим сервісним компаніям, що 
дозволило  створити  єдину  технологічну  платформу  від  виробника  мобільного 
пристрою до роздрібного торговця. 

 Масштабні інвестиції в інфраструктуру з прийому платежів: на рівні роздрібної торгівлі 
було інвестовано суму, еквівалентну 40 млрд. євро, що забезпечувало безперешкодне 

                                                 
31 Див. наступне посилання: http://spectrum.ieee.org/computing/networks/theres‐no‐stopping‐the‐rise‐of‐emoney/0 
http://spectrum.ieee.org/computing/networks/theres‐no‐stopping‐the‐rise‐of‐emoney/0 
32 Mobile Contactless Payments In Europe: The Reality BeyondRealityBeyond The NFC Hype, Forrester, July 2009 
33 Наприклад, станом на 2009 рік, система Edy налічувала 43 млн. користувачів, з яких 8 млн. використовувало її 
через мобільний телефон; Mobile Suica – 26 млн. користувачів (1 млн. мобільних користувачів). 
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зчитування  інформації  з  нових  пристроїв  найбільшими  операторами  роздрібної 
торгівельної мережі. 

 Лібералізація  регулювання:  зміни  до  законодавства  дозволили  небанківським 
установам надавати фінансові послуги.34 

2.1.2 Країни із нерозвиненою платіжною інфраструктурою 

У  країнах,  що  розвиваються,  зокрема  в  Африці  та  Азії,  ринок  електронних  грошей 
розвивається  достатньо  специфічним  шляхом,  в  силу  слабкості  традиційних  фінансових 
установ  (тоді  як  у  розвинених  країнах  відіграють  провідну  роль  саме  банківські  фінансові 
установи). Так, наприклад, за даними Світового Банку близько 40% населення в Індії та більше 
80% ‐ в Африці досі залишаються за межами покриття банківськими послугами.35 

Водночас,  у  цих  регіонах  в  останні  роки  спостерігалась  активна  експансія  операторів 
мобільного  зв’язку,  що  дозволило  створити  в  ряді  країн  інноваційні  платіжні  послуги,  які 
передбачають  використання мобільних  електронних  грошей.  Користувач мобільного  зв’язку 
може  використовувати  вартість  коштів  на  передплаченому  рахунку  мобільного  зв’язку  для 
здійснення покупок у роздрібній мережі та переказу коштів іншим користувачам. 

Прикладом цього є розвиток електронних мобільних платежів у Кенії, де у  травні 2007  року 
місцевий оператор мобільного зв’язку Safaricom запустив мобільну платіжну систему M‐PESA, 
що дозволяє абонентам мережі вносити кошти на мобільний рахунок, переказувати ці кошти 
іншим користувачам за технологією SMS (включаючи постачальників товарів/послуг), а також 
знову переводити залишок на рахунку в готівку. 

Система M‐PESA працює наступним чином. Safaricom приймає готівкові кошти від абонентів, а 
саме  ‐  осіб,  що  придбали  SIM‐карту  та  пройшли  просту  процедуру  реєстрації,  яка  вимагає 
ідентифікацію  користувача  за  ID‐картою  чи  паспортом.  Далі  компанія  в  обмін  за  отримані 
кошти  надає  споживачеві  специфічний  товар,  який  має  назву  «e‐float»  та  вимірюється  у 
грошових  одиницях.  Цей  продукт  закріплюється  за  рахунком  користувача,  який  може 
використовувати  ці  електронні  гроші  для  розрахунків  та  переказів  шляхом  здійснення 
команди  через  сервіс  SMS.  При  цьому  кошти  списуються  із  рахунку  одного  клієнта  та 
зараховуються  на  інший  рахунок  у  системі.  Внесення  коштів  на  рахунок  здійснюється 
безкоштовно в пунктах поповнення, що діють у майже 28  тис.  точках роздрібної торгівлі, які 
приймають  участь  у  системі  через  агентську  схему.  Якщо ж  користувач  захоче  конвертувати 
«e‐float»  у  готівку,  він  має  сплатити  комісію  згідно  з  плаваючим  тарифом  (в  залежності  від 
обсягу такої конвертації).36 

Проект M‐PESA  виявився  надзвичайно  успішним,  оскільки  Safaricom  запропонувала  зручний 
платіжний  інструмент  у  країні  з  дуже  низьким  рівнем  покриття  населення  традиційними 
банківськими  послугами  (такими,  як  традиційні  банківські  рахунки  та  кредитні  картки),  але 

                                                 
34 R. Halpin, R. Moore. Developments in electronic money regulation – the Electronic Money Directive: A better deal for 
e‐money issuers? / Computer Law and Security Review, 25 (2009), 563‐568 
35 Див. наступне посилання: http://www.mobilepaymentstoday.com/article/196547/Why‐developing‐economies‐are‐
embracing‐mobile‐
banking?utm_source=NetWorld%20Alliance&utm_medium=email&utm_campaign=EMNA_MPT_06292012 
http://www.mobilepaymentstoday.com/article/196547/Why‐developing‐economies‐are‐embracing‐mobile‐
banking?utm_source=NetWorld%20Alliance&utm_medium=email&utm_campaign=EMNA_MPT_06292012 
36 W. Jack and T. Suri, The Economics of M‐PESA ‐ August, 2010 
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водночас  із  досить  високим  рівнем  проникнення  мобільного  зв’язку.37  Дана  стратегія 
виправдала  себе,  і  вже  через  рік  після  запуску M‐PESA  до  системи  було  залучено  5  млн. 
користувачів, а це більше, ніж кількість клієнтів всіх 43 комерційних банків Кенії разом взятих. 
Станом на 2011 рік кількість користувачів зросла до 15 млн. осіб.  

Серед  країн  Азії  системи  електронних  грошей  активно  розвиваються  також  в  Індії,  на 
Філіппінах,  у  Бангладеш  тощо. Особливістю цих  країн  є  те, що  системи електронних  грошей 
там еволюціонували із систем переказу коштів (такі як Еко у Індії, G‐Exchange Inc. на Філіппінах 
тощо)  та  завдяки  використанню  мобільного  зв’язку  для  їх  передачі  та  ведення  рахунків 
клієнтів, на яких зберігаються передплачені кошти. 

Окремо  слід  виділити  розвиток  електронних  грошей  в  Російській Федерації.  У  цій  країні  він 
відбувається  саме  в  онлайн‐сегменті,  і  найбільші  компанії  електронних  грошей  (WebMoney, 
Yandex.Money  та QIWI)  здійснюють активну експансію на достатньо великому ринку СНД.  За 
даними Центрального банку РФ на початок 2012 року в Росії нараховувалось 63 небанківські 
кредитні установи, які мають право випускати електронні гроші. Електронні гроші охоплюють 
близько 27% дорослого населення, що проживає в містах і використовуються переважно для 
сплати послуг операторів мобільного зв’язку, Інтернет‐провайдерів, придбання товарів/послуг 
в Інтернет‐магазинах, для здійснення переказу коштів між електронними гаманцями та навіть 
із банками та державними органами (наприклад, при сплаті кредитів та штрафів).38 За даними 
асоціації «Електронні гроші», обсяг російського ринку віртуальних платежів у 2011 році склав 
біля 4,5 млрд. доларів, а загальна кількість активних віртуальних гаманців – 34 мільйони.39 

2.2 Регулювання електронних грошей: директиви ЄС та норми СОТ 

Електронні  гроші  ‐  це  порівняно  новий  платіжний  інструмент,  а  тому  сьогодні  в  світі  існує 
досить багато підходів та моделей відповідного його регулювання з боку держави. Звичайно, 
в  цьому  звіті  ми  не  можемо  охопити  всі,  оскільки  кожна  країна  має  власні  особливості  і 
бачення  того,  як  розвиватимуться  електронні  гроші  в  майбутньому.  Проте,  для  цього 
дослідження беззаперечний інтерес становлять регуляторні норми Європейського Союзу (далі 
– ЄС та вимоги Світової організації торгівлі (далі – СОТ)), оскільки Україна задекларувала чіткі 
наміри  долучитися  до  першої  та  є  повноправним  членом  другої  організації.  Саме  тому  при 
розробці  рекомендацій  щодо  формування  регуляторного  поля  по  відношенню  до 
електронних  грошей  в  Україні  ми  будемо  виходити  саме  з  європейської  моделі,  яка  на 
сьогодні є достатньо повною та має тривалу практику застосування.  

2.2.1 Оновлена Директива ЄС про електронні гроші (2009/110/ЕС) 

27  липня  2009  року  Рада  Європейського  Союзу  затвердила  нову  Директиву  про  електронні 
гроші  (далі  –  ДЕГ).40  Із  прийняттям  нової  ДЕГ  було  скасовано  попередню  Директиву  про 
                                                 
37 Станом на 2009 рік близько 83% населення Кенії (віком від 15 років і старше) мали доступ до мобільного 
зв’язку. 
38 Дослідження компанії TNS на замовлення компанії Яндекс.Деньги. «Системы электронных платежей в России», 
опитування населення, лютий‐березень 2012 р. 
39 Див. наступне посилання: http://www.1prime.ru/news/0/%7B0F867C26‐4BEC‐44F2‐B2FF‐738DF0B19A50%7D.uif 
40 Із повним текстом Директиви про електронні гроші можна ознайомитись тут: http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF 

Український переклад Директиви доступний на сайті Верховної Ради України за наступним посиланням: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a18/print1331396323014587  
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електронні  гроші  (2000/46/ЕС)  від 2000  року  та  внесено  зміни до Директив  про  відмивання 
грошей (2005/60/EC) та про банківську консолідацію (2006/48/EC). Положення нової ДЕГ стали 
обов’язковими до виконання країнами‐членами ЄС  з 30  квітня 2011  року. Прийняття нового 
спеціального законодавства в сфері електронних грошей мало на меті як подолання «вузьких 
місць»  у  законодавстві,  що  стримували  розвиток  електронних  грошей,  так  і  досягнення 
кращого  балансу  між  регуляторним  режимом  та  ризиками,  які  притаманні  компаніям‐
емітентам, що випускають електронні гроші (в оригіналі ‐ electronic money issuers або ELMIs). 

Визначення електронних грошей 

Ст.  8  преамбули  до  ДЕГ  вказує  на  те,  що  «визначення  електронних  грошей  повинно 
передбачати  поняття  електронних  грошей  як  платіжного  засобу,  що  зберігається  або  на 
платіжному пристрої,  який знаходиться в розпорядженні власника електронних  грошей,  або 
на  віддаленому  сервері,  управління  якими  здійснюється  власником  електронних  грошей 
через передбачений для цього спеціальний рахунок». 

В  результаті,  нова  ДЕГ  ввела  в  обіг  більш  чітке  та  технологічно  нейтральне  визначення 
електронних  грошей,  а  саме  ‐  підпункт  2  статті  2  визначає  електронні  гроші  як  «грошову 
вартість,  що  представлено  у  формі  вимоги  до  емітента,  які  зберігаються  на  електронному 
пристрої,  в  тому  числі  магнітному,  та  випускаються  після  отримання  коштів  з  метою 
здійснення платіжних операцій та приймаються фізичною або юридичною особою, відмінною 
від установи‐емітента електронних грошей».41 

Категорії емітентів електронних грошей 

Згідно зі ст. 2 ДЕГ право емітувати електронні гроші може отримати будь‐яка юридична особа 
(а  не  лише  банківські  кредитні  установи),  що  відповідає  переліку  критеріїв  щодо  режиму 
пруденційного нагляду та ряду нормативів (наведені нижче). 

Визначаються наступні категорії установ, які мають право емітувати електронні гроші: 

1. Кредитні установи (із обмеженнями).42 

2. Спеціалізовані установи‐емітенти електронних грошей. 

3. Поштові установи. 

4. Європейський  Центральний  Банк  та  національні  центральні  банки,  якщо  вони  не 
виступають у ролі кредитно‐грошової установи. 

5. Держави‐члени ЄС, або їхні органи регіональної та місцевої влади. 

Усім іншим фізичним та юридичним особам, крім тих, які визначені в ДЕГ, емісію електронних 
грошей заборонено (стаття 18 ДЕГ). 

ДЕГ  чітко  розділяє  поняття  кредитних  установ  та  установ‐емітентів  електронних  грошей  і 
створює  рівні  умови  для  конкуренції  цих  двох  типів  фінансових  установ.  Зокрема,  право  на 
емісію  електронних  грошей  отримали  й  установи‐емітенти  електронних  грошей,  які  не  є 
кредитними  установами  за  визначенням,  а  отже,  не  мають  права  надавати  третім  особам 

                                                 
41 Попереднє визначення електронних грошей містило в собі визначення технічних засобів (наприклад, чіп 
пам’яті), виключне використання яких давало право визначати статус таких платіжних інструментів, як електронні 
гроші. 
42 Або установи, визначені в підпункті 1 ст. 4 Директиви 2006/48/ЕС про кредитні інституції. 
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кредити за рахунок коштів, отриманих або утримуваних з метою випуску електронних грошей 
та/або  надавати  відсотки  власникам  електронних  грошей  (ст.  12  ДЕГ),  і  класичні  кредитні 
установи  (які  підпадають  під  регулювання  Директиви  2006/48/ЕС).  Проте,  останнім  було 
рекомендовано  здійснювати  діяльність  із  випуску  електронних  грошей  виключно  через 
дочірні  підприємства,  що  не  здійснюють  кредитно‐депозитної  діяльності  та  підлягають 
пруденційному нагляду згідно із нормами цієї ДЕГ. 

Види діяльності, що дозволені компаніям‐емітентам електронних грошей 

Нова ДЕГ  також  встановлює більш м’які  обмеження щодо діяльності  компаній,  які  емітують 
електронні гроші. Якщо до 2009 року такі компанії не мали права здійснювати види діяльності, 
які б дозволяли проводити  інші операції одночасно  із діяльністю з випуску та забезпеченню 
обігу електронних грошей, то ст. 6 нової Директиви про електронні гроші дозволяє компаніям‐
емітентам електронних грошей здійснювати й інші види бізнесу, ніж лише випуск електронних 
грошей.  Перелік  платіжних  послуг,  що  можуть  надаватись  тепер  емітентами  електронних 
грошей,  також  було  розширено,  а  саме  ‐  шляхом  надання  дозволу  для  них  здійснювати 
платіжні послуги, які визначені у Додатку Директиви про платіжні послуги. В цілому очікується, 
що  така  лібералізація  видів  діяльності  компаній‐емітентів  електронних  грошей  дозволить 
усунути  один  із  бар’єрів  для  входу  на  ринок  тим  компаніям,  які,  поруч  із  випуском 
електронних грошей, здійснюють інші основні види діяльності (наприклад, комерційні банки, 
торгівельні мережі, оператори мобільного зв’язку тощо). 

Цікавим  моментом  у  нормах  ДЕГ  щодо  визначення  видів  діяльності,  що  здійснюються 
емітентами  електронних  грошей,  є  те,  що  одним  із  дозволених  видів  діяльності  (поруч  із 
емісією  електронних  грошей  та  обслуговуванням  їх  обігу)  є  надання  кредиту,  пов’язаного  із 
іншими платіжними послугами. 43 Ця норма фактично відкрила ринок електронних грошей для 
кредитно‐грошових  установ,  які  тепер  можуть  здійснювати  випуск  електронних  грошей 
паралельно  із  депозитно‐кредитною  діяльністю.  Однак  ст.  6  ДЕГ  забороняє  їм  утворювати 
депозити  та  видавати  кредити,  використовуючи  кошти,  які  було  отримано  в  обмін  на 
електронні  гроші  від  їх  власника.  Це,  в  свою  чергу,  надає  гарантії  власникам  електронних 
грошей, що їх кошти будуть збережені та є об’єктом захисту згідно з вимогами щодо захисту 
коштів (п. 1 ст. 7 ДЕГ). 

Встановлення  гарантійних вимог до коштів, що надійшли в обмін на емітовані електронні 
гроші 

Ст.  7  ДЕГ  встановлює  досить  загальні  вимоги  щодо  гарантування  збереження  коштів, 
отриманих в обмін на електронні гроші. Визначається, що такі кошти стають об’єктом гарантії 
лише  після  їх  фактичного  надходження  на  рахунки  установ,  які  працюють  з  електронними 
грошима,  і  до цих  установ має  застосовуватися механізм  гарантії максимум впродовж п’яти 
днів після випуску електронних грошей. 

У  цілому  ДЕГ  (як  й  інші  нормативні  акти  ЄС)  не  встановлює  конкретних  вимог  щодо 
обов’язкового  резервування  або  інших  механізмів  гарантування  емітованих  електронних 
грошей, віддаючи встановлення цих механізмів на розсуд національних регуляторних органів 
країн‐членів  ЄС  (частина  4  ст.  7  ДЕГ).  Єдиним  обмеженням  на  наднаціональному  рівні  є 
вимоги щодо можливого інвестування таких коштів у забезпечені та низькоризиковані активи, 
що  підпадають  під  одну  із  категорій,  встановлених  в  Таблиці  1  підпункту  14  Додатку  І  до 

                                                 
43 Підпункт (b) пункту 1 статті 6 Директиви 2009/110/ЕС  
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Директиви 2006/49/ЄС про рівень достатності  капіталу  інвестиційних  компаній  та  кредитних 
установ, для яких вимога щодо ризикованого капіталу не перевищує 1,6%.44 В основному це 
державні  та  муніципальні  цінні  папери  із  низьким  рівнем  ризику.  Національні  регулятори 
також  можуть  на  свій  розсуд  трактувати,  які  з  цих  активів  не  є  забезпеченими  низько‐
ризикованими активами для цілей гарантування. 

Вимоги до розміру статутного капіталу компаній‐емітентів електронних грошей 

Стаття 4  нової  версії Директиви  про  електронні  гроші  знизила  вимогу мінімального  розміру 
статутного  капіталу  з  1  млн.  євро  до  350  тис.  євро.  Таке  рішення  було  прийняте  після 
проведення  оцінки  регуляторного  впливу  старої  ДЕГ  у  2006  році,  коли  було  зроблено 
висновок,  що  занадто  висока  вимога  щодо  мінімального  розміру  статутного  капіталу  не 
відповідає  реальним  ризикам  випуску  електронних  грошей  і  є  серйозним  бар’єром  для 
виходу  на  ринок  невеликих  компаній‐емітентів  електронних  грошей.  45  Очікується,  що 
зниження порогу цього обмеження  сприятиме виходу на ринок нових  компаній  та  створить 
кращі умови для добросовісної конкуренції. 

Нова «плаваюча» формула для визначення поточної потреби у власних коштах (капіталі) 

ДЕГ також ввела в дію додатковий метод калькуляції поточної потреби у власному капіталі, як 
доповнення до вже існуючих методів, визначених у статті 8 Директиви про платіжні послуги, а 
саме: метод А  (на базі фіксованих накладних видатків), метод В  (на базі обсягу платежів),  та 
метод  С  (на  базі  процентного  доходу).  Новий метод D  визначено  у  пункті 3  статті  5  ДЕГ  як 
наступний: «Власні  кошти  установи‐емітента  електронних  грошей,  необхідні  для  здійснення 
діяльності  з  випуску електронних  грошей,  повинні  становити щонайменше 2%  від  середньої 
суми емітованих електронних грошей». 

Цей  спрощений  метод  було  розроблено  спеціально  для  компаній‐емітентів  електронних 
грошей  та  розповсюджено виключно на  види діяльності,  пов’язані  із  випуском електронних 
грошей. Для інших додаткових видів діяльності повинні бути використані інші три методи, що 
містяться  в  Директиві  про  платіжні  послуги,  вибір  та  порядок  використання  яких  має  бути 
визначений  відповідним  компетентним  органом‐регулятором  (наприклад,  Агентством  з 
фінансових послуг у Великобританії). 

У  випадку,  коли  компанія‐емітент  здійснює  інші  види  діяльності,  крім  емісії  електронних 
грошей а сума емітованих електронних грошей є заздалегідь невідомою, обчислення потреби 
у власних коштах може здійснюватися на основі  так  званої «репрезентативної  частини»,  яку 
передбачено для використання з метою емісії електронних грошей, за умови, що таку частину 
можна реально оцінити. 

На основі оцінки процесів управління ризиками, наявних баз даних щодо втрат, обумовлених 
ризиками,  та  механізмів  внутрішнього  контролю  установи‐емітента  електронних  грошей, 
регулятор має право вимагати від емітента наявності власних коштів у сумі, яка не більше, ніж 
на  20%  перевищує  суму,  що  може  бути  отримана  в  результаті  застосування  відповідного 
методу (А, В, С чи D), або дозволити емітенту мати власні кошти в сумі, яка не менше, ніж на 

                                                 
44 При цьому такими активами можуть бути також інвестиції в організації колективного інвестування в перехідні 
цінні папери (UCITS), які інвестують виключно в активи, зазначені вище. 
45 Робочий документ Єврокомісії SEC(2006)1049 щодо огляду Директиви про електронні гроші 2000/46/ЕС, с.12 

Документ можна завантажити за наступним посиланням: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e‐
money/working‐document_en.pdfhttp://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/e‐money/working‐document_en.pdf 
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20% менше за таку суму. Таким чином, забезпечується гнучкість нормативу поточної потреби у 
власному капіталі, в залежності від рівня специфічного ризику компанії‐емітента. 

Спрощений  режим  пруденційного  нагляду  та  застосування  нормативів  для  невеликих 
компаній‐емітентів електронних грошей 

ДЕГ  передбачає  механізм,  згідно  з  яким  до  відносно  невеликих  компаній‐емітентів 
електронних  грошей,  на  розсуд  державних  органів  окремих  країн‐членів  ЄС,  може  бути 
застосовано  спрощений  регуляторний  режим  та  дозволено  внесення  таких  компаній  до 
реєстру  установ‐емітентів  електронних  грошей.  Такий  режим  передбачає  відмову  від 
нормативів  мінімального  статутного  капіталу,  власних  коштів,  вимог  щодо  захисту  коштів  і 
спрощує нагляд з боку регулятора за дотримання наступних двох умов: 

1) Усі  разом  види  ділової  діяльності  складають  середню  суму  емітованих  електронних 
грошей,  яка  не  перевищує  граничне  значення,  встановлене  державою‐членом,  але  в 
будь‐якому випадку не має перевищувати 5 млн. євро. 

2) Жодна  з  фізичних  осіб,  яка  відповідає  за  управління  або  здійснення  такої  ділової 
діяльності,  не  була  звинувачена  у  злочинах,  пов'язаних  з  відмиванням  грошей  або 
фінансуванням тероризму, або в інших фінансових злочинах. 

Очікується, що таке рішення сприятиме зниженню адміністративних витрат та виходу на ринок 
компаній,  які  раніше  уникали  отримання  офіційного  статусу  емітента  електронних  грошей  і 
тепер  зможуть  надавати  платіжні  послуги  в  рамках  законодавчого  поля.  Це,  в  свою  чергу, 
допоможе  виходу  на  ринок  інноваційним  пілотним  проектам,  що  зазвичай  здійснюються 
невеликими компаніями, які до прийняття нової ДЕГ не були спроможні відповідати занадто 
жорстким регуляторним вимогам. 

Положення щодо випуску та викупу електронних грошей 

Стаття 11 ДЕГ  гарантує право для  споживачів  (власників)  електронних  грошей на погашення 
електронних грошей за номінальною вартістю у будь‐який час та безкоштовно. Це означає, що 
компанія‐емітент  електронних  грошей  є  зобов’язаною  здійснити  виплату  грошової  вартості 
електронних  грошей  їх  власнику  за  його  вимогою,  щойно  така  вимога  матиме  місце,  при 
збереженні  їх  грошової  вартості.  Компанія‐емітент  електронних  грошей  має  право  стягнути 
комісію з власника електронних грошей, яка має бути пропорційною до фактичних понесених 
витрат, лише за умови настання таких випадків (що мають бути зафіксовані у контракті): 

1) Якщо вимога щодо викупу надійшла до дати припинення дії контракту; 

2) Якщо  контрактом  передбачена  дата  припинення  його  дії,  а  власник  електронних 
грошей розриває контракт до цієї дати; або 

3) Якщо вимога щодо викупу надходить більш ніж через один рік після дати припинення 
дії контракту. 

Таким чином, дане положення ДЕГ  гарантує власнику електронних грошей повернення його 
коштів  згідно  умов,  визначених  у  контракті  без  додаткових  витрат.  Однак,  незважаючи  на 
позитивну  спрямованість  цієї  нормативної  вимоги,  вона  може  створити  перешкоди  для 
використання  електронних  грошей  операторами  мобільних  мереж,  які  мають  технічну 
можливість  запропонувати  споживачеві  використовувати  передплачені  кошти  мобільного 
зв’язку на оплату придбаних товарів/послуг у  третіх осіб  (включаючи прямі перекази), проте 
не мають права  виокремити ці  кошти  як електронні  гроші. Це може призвести до штучного 
стримування  розвитку  таких  технологій,  оскільки,  відповідно  до  вимог  ДЕГ,  якщо  частина 
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передплачених  послуг  мобільного  зв’язку  буде  використовуватись  як  електронні  гроші,  то 
вимоги щодо  викупу будуть  застосовуватись до  всього  обсягу  такої  передплати, що,  в  свою 
чергу,  ускладнить  використання  гібридних  платіжних  моделей46.  Водночас  це  обмеження 
можна  обійти  шляхом  використання  виключень  з  директиви  для  мобільних  операторів  та 
через виділення коштів на мобільний зв'язок окремо від електронних грошей. 

Вищі  порогові  значення  критеріїв  відповідності  емітентів  електронних  грошей  заходам 
боротьби із відмиванням грошей 

Як частина більш широкого законодавства, спрямованого на боротьбу із відмиванням грошей, 
нова  Директива  про  електронні  гроші  вносить  зміни  до  порогових  значень  фінансових 
операцій,  які  можуть  потрапити  під  підозру  як  такі,  що  використовуються  для  відмивання 
грошей та фінансування терористичної діяльності. Зокрема, п. 2 ст. 19 ДЕГ вносить поправки 
до  підпункту  (d)  пункту  5  статті  11  Директиви  про  відмивання  грошей  2005/60/EC  щодо 
збільшення максимальної ємності пристрою для зберігання електронних грошей, якщо він не 
може  бути  поповнений,  з  150  євро  до  250  євро.47  Якщо  ж  такий  пристрій  має  можливість 
поповнення, то для нього встановлюється річний ліміт операцій на загальну суму у 2500 євро 
за  винятком,  коли  сума  у 1000  євро  або  більше  викупається  протягом  того ж  календарного 
року на вимогу власника електронних грошей. 

2.2.2. Директива ЄС про платіжні послуги (2007/64/ЕС) 

Директива 2009/110/ЕС має посилання на Директиву 2007/64/ЕС стосовно питань щодо: 

 режиму  пруденційного  нагляду  за  діяльністю  установ‐емітентів  електронних  грошей, 
який  необхідно  узгодити  з  порядком  пруденційного  нагляду,  який  застосовується  до 
платіжних установ згідно з Директивою 2007/64/ЕС ; 

 переліку  платіжних  послуг,  які  має  бути  дозволено  здійснювати  агентам  установ‐
емітентів електронних грошей (перелік наведено в Додатку до Директиви 2007/64/ЕС); 

 процедур задоволення скарг власників електронних  грошей без судового розгляду  (ці 
положення Директиви 2007/64/ЕС мають застосовуватись з відповідними змінами та в 
контексті Директива 2009/110/ЕС). 

Директива ЄС про платіжні послуги (далі скорочено – ДПП) стала обов’язковою до виконання 
країнами‐членами ЄС з листопада 2009 року. Початковою метою ДПП було створення єдиного 
законодавчого  поля  для  сприяння  розвитку  Єдиної  Зони  Платежів  Євро  (SEPA).  Однак,  у 
процесі внесення поправок до ДПП були визначені інші, не менш важливі цілі, зокрема: 

1) Регулювання  діяльності  платіжних  інституцій,  зокрема  тих  платіжних  інституцій,  що 
надають платіжні послуги і не є при цьому банківськими установами та не потрапляють 
під регулювання; 

                                                 
46 Консультації щодо перегляду Директиви про електронні гроші: відповідь Mobile Broadband 
GroupBroadbandGroup, квітень 2009 р. 

Документ може бути завантажено за наступним посиланням: 

http://www.mobilebroadbandgroup.com/documents/mbg_emd_rev_140409_f.pdf 
http://www.mobilebroadbandgroup.com/documents/mbg_emd_rev_140409_f.pdf 
47 Однак, якщо це стосується виключно національних платіжних операцій, уповноважені органи країн‐членів ЄС 
мають право збільшити це порогове значення, але не більше, ніж до 500 євро.  
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2) Захист споживачів та підвищення прозорості платіжних операцій; та 

3) Посилення  конкуренції  шляхом  відкриття  національних  ринків  платіжних  послуг  для 
нових учасників і, таким чином, підвищення ефективності роботи платіжних інституцій. 

Постачальники платіжних послуг 

Директива  2007/64/ЕС  (ДПП)  є  важливим  законодавчим  актом  для  розвитку  електронних 
грошей, оскільки визначає загальне регуляторне поле, в якому мають працювати всі компанії, 
що надають платіжні послуги (так звані «постачальники платіжних послуг»). В цілому, поняття 
«платіжні послуги» включає в себе надання всіх видів електронних та безготівкових платежів, 
від  кредитних  переказів,  прямого  зняття  коштів  з  рахунку  (direct debit),  карткових  платежів 
(включаючи  платежі  по  кредитним  карткам)  та  переказів  коштів  до  мобільних  та  он‐лайн 
платежів.48 

ДПП  (Ст.  1)  включає  до  переліку  постачальників  платіжних  послуг  інституції  електронних 
грошей  (в  оригіналі  ‐  electronic  money  institutions),  які  отримали  право  надавати  платіжні 
послуги  поруч  із  банками.49  Особливо  важливе  значення має  сумісність  законодавчих  норм 
цієї Директиви та Директиви про електронні гроші з точки зору чіткого визначення платіжних 
послуг, що  їх емітенти електронних  грошей мають право надавати  споживачам  (визначені  в 
Додатку до ДПП). 

Платіжні  операції,  які  можуть  здійснюватися  емітентами  електронних  грошей  та  платіжні 
послуги, що не підлягають регулюванню 

Додаток  до  ДПП  встановлює  перелік  платіжних  послуг,  що  можуть  надаватися 
постачальниками  платіжних  послуг,  в  тому  числі  емітентами  електронних  грошей.  Зокрема, 
такі постачальники мають право надавати такі види платіжних послуг: 

1) Послуги,  що  передбачають  внесення/зняття  коштів  з  платіжного  рахунку  (payment 
account), а також операції, необхідні для функціонування такого рахунку; 

2) Виконання платіжних транзакцій, включаючи переказ коштів на платіжний рахунок, що 
обслуговується  як  постачальником  платіжних  послуг  споживача,  так  й  іншим 
постачальником,  а  також  виконання  платіжних  транзакцій,  які  забезпечуються 
кредитною лінією для споживача платіжної послуги, а саме: 

 Виконання прямого переказу коштів (direct debit), включаючи одноразові операції; 

 Виконання платіжних транзакцій через платіжну карту або подібний пристрій; 

 Виконання кредитних переказів, включаючи постійні доручення. 

3) Випуск/придбання платіжних інструментів. 

                                                 
48 За виключенням готівкових платежів та чеків. 
49 В цілому ДПП визначає 3 типи постачальників платіжних послуг: (1) роздрібні банки та кредитні установи; (2) 
компанії, що випускають електронні гроші; та (3) платіжні інституції (новий тип), в які входять всі інші інституції, 
що не мають ознак перших двох категорій та відповідають ряду критеріїв. Запровадження третьої категорії 
платіжних інституцій стало важливим кроком на шляху розвитку нових платіжних моделей та залучення до них 
мережевих та рітейл‐операторів, оскільки останні отримали можливість надавати платіжні послуги споживачам, 
не виступаючи при цьому власником коштів (шляхом створення платіжних рахунків). Платіжні інституції є 
об’єктом пруденційного нагляду лише тоді, коли обсяг їхніх транзакцій перевищує 3 млн. євро на місяць, або 
коли вони виявили бажання провадити діяльність за межами своєї країни.  
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4) Грошові перекази. 

5) Виконання платіжних  транзакцій,  коли  згода платника надається  за допомогою будь‐
якого  телекомунікаційного,  цифрового  чи  ІТ‐пристрою,  і  платіж  здійснюється  через 
телекомунікаційного,  ІТ  чи  мережевого  оператора,  що  діє  лише  як  посередник  між 
користувачем платіжної послуги та постачальником товарів/послуг. 

Однак пункти (j), (k) та (l) ст. 3 ДПП роблять важливі виключення щодо тих платіжних послуг, 
які  не  є  об’єктом  регулювання  цієї  Директиви50  і,  відповідно,  не  вважаються  платіжними  за 
визначенням, а саме: 

1) Послуги,  що  надаються  технічними  постачальниками,  які  забезпечують  здійснення 
платіжної  послуги51,  проте  в  жодний  момент  часу  не  набувають  права  власності  на 
кошти, що переказуються. 

2) Послуги  на  основі  інструментів,  що  можуть  бути  використані  для  придбання 
товарів/послуг  у  визначеній  торгівельній  мережі  або  визначених  товарів/послуг 
(наприклад, картки супермаркетів, АЗС, смарт‐карти громадського транспорту тощо). 

3) Платіжні транзакції, що виконуються за допомогою телекомунікаційного, цифрового чи 
ІТ‐пристрою,  за  допомогою  яких  придбані  товари/послуги  доставляються  та  повинні 
бути  використані  безпосередньо  за  допомогою  даного  пристрою,  що  надається 
відповідним  оператором52  (наприклад,  оплата  придбаного  мобільного  контенту  та 
послуг мобільного зв’язку).  

Загальні вимоги щодо здійснення платежів та права споживачів 

Ст.  69  ДПП  зобов’язує  постачальників  платіжних  послуг  здійснювати  платежі  в  рамках 
визначеного  часового  ліміту.  З  1  січня  2012  року  вступила  в  силу  вимога,  яка  зобов’язує 
постачальника  платіжних  послуг  здійснити  платіж  протягом  наступного  дня,  з  моменту 
отримання  заявки на здійснення платежу від власника коштів. До цього часу постачальники 
платіжних  послуг  мали  у  своєму  розпорядженні  три  дні  на  здійснення  платежу.  При  цьому 
отримувач платежу має право на негайний доступ до отриманих коштів. 

Норми,  які  містяться  у  розділах  3  та  4  ДПП,  значно  розширюють  захист  прав  споживачів 
платіжних  послуг шляхом  встановлення  більш жорстких  вимог  до  постачальників  платіжних 
послуг  щодо  порядку  інформування  споживача  та  повернення  йому  коштів  у  випадку 
помилкових/шахрайських дій щодо коштів, які містяться на його рахунку. 

Порядок  та випадки,  за  яких споживач має право претендувати на повернення йому коштів 
при  здійсненні неавторизованих/помилкових платежів,  регламентовані  в  ст. 58, 61, 62  та 63 
ДПП, а саме: 

                                                 
50 До цих виключень також відносяться операції з готівкою (вкл. зняття/внесення готівки через банкомати), 
чеками, цінними паперами, операції всередині однієї групи компаній (між материнською і дочірньою 
установами) та операції між платіжними системами (наприклад, кліринг платежів), проте, вони не стосуються 
безпосередньо операцій з електронними грішми.  
51 Зокрема, це процесінг та зберігання інформації про транзакцію, заходи із захисту конфіденційності споживача, 
ідентифікації інформації про транзакцію та особистість споживача, забезпечення та підтримка роботи цифрових 
та телекомунікаційних мереж, а також платіжних терміналів та пристроїв, що використовуються для здійснення 
платежів. 
52 Таким чином, оператор у даному випадку не виступає як посередник між платником та продавцем 
товару/послуги, а сам виступає у ролі продавця. 
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1) Неавторизоване дебетування  (списання коштів)  з рахунку споживача:  останній має 
право  отримати  негайне  відшкодування  такого  списання  після  попередження  про  це 
постачальника  платіжних  послуг,  але  не  пізніше,  ніж  за  13  місяців  після  такого 
списання. 

2) Стягнення надлишкових виплат (overcharging): у випадку, якщо з рахунку споживача 
відбулося  списання  коштів  (наприклад,  у  формі  прямого  списання  або  карткового 
платежу  на  користь  третіх  осіб)  у  сумі,  яка  є  більшою,  ніж  очікувалось  споживачем, 
останній  має  право  оскаржити  таку  транзакцію,  звернувшись  до  постачальника 
платіжних  послуг  впродовж  восьми  тижнів  з  дати  здійснення  такого  платежу. 
Постачальник,  в  свою  чергу,  зобов’язаний  відшкодувати  споживачеві  різницю  або 
обґрунтувати відмову у цьому. 

3) Некоректний  процесінг  платежу:  якщо  споживач  авторизував  транзакцію,  проте 
постачальник платіжних послуг допустив помилку у її процесінгу (наприклад, платіж не 
пройшов,  було  списано  невірну  суму,  сплачено  запізно  або  двічі),  то  споживач  має 
право  оскаржити  таку  помилкову  транзакцію  на  протязі  13  місяців  від  дати  її 
здійснення та отримати відповідне відшкодування. 

Вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу платіжних установ 

ДПП встановлює наступні вимоги до мінімального розміру статутного капіталу для різних типів 
платіжних установ: 

 Для установ, що здійснюють переказ коштів – не менше, ніж 20 тис. євро; 

 Для мережевих операторів ‐ не менше, ніж 50 тис. євро; 

 Для установ, що надають комплексні платіжні послуги ‐ не менше, ніж 125 тис. євро; 

Зазначимо, що ці вимоги є нижчими, ніж ті, що визначені для компаній‐емітентів електронних 
грошей  та  банківських  установ  у  країнах‐членах  ЄС.  Невідповідність  цього  положення  ДПП 
відповідному положенню ДЕГ створює мотивацію для платіжних установ не подавати заявку 
на отримання ліцензії на емісію електронних грошей (як більш обтяжливу, з точки зору вимог 
щодо  статутного  капіталу),  а  набувати  статус  саме  платіжної  інституції.  Очевидно,  що  це 
питання потребує вирішення з точки приведення цієї вимоги до єдиного знаменника. 

2.2.3 Приклад: Регулювання електронних грошей у Великобританії 

Регулювання  ринку  електронних  грошей  у  Великобританії  розпочалося  з  2002  року,  а 
створення  єдиного  законодавчого  поля  завершилося  30  квітня  2011  року,  коли  норми 
Директиви про електронні  гроші ЄС було  імплементовано у вигляді Регламенту Електронних 
Грошей  (Electronic Money Regulations 2011  ‐ the EMRs). Головним регуляторним органом для 
цього ринку було визнано Управління з Фінансових Послуг (Financial Services Authority – FSA). 

Принципи  регулювання  у  сфері  електронних  платежів  у  Великобританії  є  важливими  для 
цього  дослідження,  оскільки  саме  в  цій  країні  ліцензовано  більшість  компаній‐емітентів 
електронних  грошей  в  ЄС,  і  саме  вони  можуть  вважатися  найкращим  прикладом 
імплементації  ДЕГ  ЄС  в  окремій  країні. Ми  розглянемо,  як  на  практиці  реалізуються  норми 
EMRs та інших законодавчих актів, що стосуються регулювання електронних грошей. 
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Загальні положення: визначення електронних грошей та хто вповноважений їх випускати 

EMRs визначає електронні гроші в цілому подібно до ДЕГ ЄС, включаючи винятки (див. аналіз 
ДЕГ вище). Емітенти електронних грошей, за класифікацією ДЕГ, визначаються, як «Інституції 
електронних грошей» (Electronic money institutions ‐ EMIs) та поділяються на 2 головні типи та 
ряд специфічних інституцій: 

1) Уповноважені  (авторизовані)  EMIs  (Аuthorised  EMIs):  це  особи53,  до  яких 
застосовується  повний  регуляторний  режим,  включаючи  вимоги  щодо  розміру 
капіталу, гарантій та правил ведення бізнесу. Уповноважені EMIs мають право надавати 
платіжні  послуги,  що  не  відносяться  до  емісії  електронних  грошей54,  та  зобов’язані 
інформувати регулятора про види таких послуг. 

2) Малі  EMIs  (small  EMIs):  компанії  можуть  претендувати  на  статус  «малої»  EMIs  у 
випадку,  якщо  їх  середня  емісія  електронних  грошей55  не  перевищує  5  млн.  фунтів 
стерлінгів  (далі  –  фунтів).  Для  них  застосовується  процедура  реєстрації,  що  є 
простішою, ніж процедура авторизації, проте, вони не можуть отримати деякі титульні 
права.  Лише  до  деяких  малих  EMIs  застосовуються  вимоги  щодо  розміру  капіталу, 
проте,  всі  вони  мають  дотримуватись  вимог  щодо  гарантування  та  правил  ведення 
бізнесу. Також малі EMIs можуть надавати непов’язані платіжні послуги, проте, лише у 
випадку,  коли  середньомісячний  розмір  платіжних  транзакцій  не  перевищує  3  млн. 
фунтів  (на основі плаваючого дванадцятимісячного періоду)  та  інформувати про типи 
таких  послуг  регулятора.  В  іншому  випадку,  малі  EMIs  мають  отримати  статус 
авторизованої інституції. 

Інші  інституції електронних грошей, що не належать до перших двох груп, але також мають 
право здійснювати діяльність на ринку електронних грошей: 

1) Кредитні  установи,  кредитні  союзи  і муніципальні  банки, що мають дозвіл  випускати 
електронні гроші відповідно до частини 4 Акту про фінансові послуги та ринки.  

2) Уповноважені  EMIs,  зареєстровані  в  іншій  країні:  це  особи,  які  уповноважені 
здійснювати емісію, розповсюдження та викуп електронних грошей, надавати платіжні 
послуги  у  Великобританії  тощо,  проте  отримали  такі  повноваження  в  іншій  країні 
Європейської  Економічної  Зони  (далі  ‐  ЄЕЗ).  В  такому  випадку  вважається,  що 
компетентний регулятор в країні,  з якої походить така  інституція,  є відповідальним за 
пруденційний нагляд та правила ведення бізнесу для неї. 

3) Особи,  які  не  потребують авторизації  чи  реєстрації  згідно  з  нормами EMRs,  проте 
мають право випускати чи пропонувати електронні гроші,а саме: 

 Поштова служба; 

 Банк Англії, Європейський Центральний Банк, національні центральні банки з інших 
країн  ЄЕЗ  в  тому  випадку,  коли  вони  не  діють  як  монетарні  установи  чи  органи 
державної влади; 

                                                 
53 Далі під терміном «особи» слід розуміти «юридичні та фізичні особи», якщо не вказано інакше. 
54 В EMRs вони визначені, як «непов’язані платіжні послуги». 
55 Середня емісія електронних грошей розраховується, як середній загальний розмір фінансових зобов’язань, що 
відносяться до електронних грошей в обігу на кінець кожного календарного дня за попередні 6 календарних 
місяців, розрахований на перший день кожного місяця та застосований до цього місяця. 
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 Державні органи та органи місцевої влади, коли вони не діють як органи державної 
влади; 

 Національний ощадний банк. 

Важливо,  що  EMIs,  які  пройшли  процедуру  авторизації  чи  реєстрації  за  нормами  EMRs,  не 
потребують  її  повторного  проходження  за  нормами  Регламенту  щодо  платіжних  послуг 
(Payment Services Regulation ‐ PSR). 

У випадку, коли компанія подаватиме заявку на здійснення інших, крім випуску електронних 
грошей,  видів  діяльності,  регулятор  може  вимагати  від  компанії  виділити  бізнес  по 
випуску/розповсюдженню  електронних  грошей  в  окрему  юридичну  особу,  якщо  регулятор 
буде  мати  сумніви  щодо  фінансової  стійкості  компанії  чи  у  власних  можливостях  щодо  її 
моніторингу.  ІТ‐системи компаній, що займаються електронними грошима,  також є об’єктом 
окремого моніторингу. 

Вимоги до мінімального розміру капіталу та власних коштів  

Регулятор вимагає від авторизованих EMIs (стаття 6 (3) та абзац 3 Додатку 1 EMRs), аби останні 
надали  докази  наявності  мінімального  статутного  капіталу  перед  отриманням 
авторизації/реєстрації у розмірі 350 тис. фунтів. 

Для  малих  EMIs  норматив  мінімального  розміру  статутного  капіталу  залежить  від  розміру 
їхньої середньої емісії електронних грошей, а саме: 

 Якщо  цей  розмір  перевищує  500  тис.  фунтів  і  більше,  статутний  капітал  повинен 
становити не менше 2% від цієї суми; 

 Якщо  цей  розмір  є  меншим  за  500  тис.  фунтів,  то  до  малої  EMIs  не  пред’являється 
жодних вимог щодо розміру капіталу. 

Вимоги щодо розміру власних коштів в момент процедури авторизації/реєстрації (стаття 19 
EMRs)  розраховуються,  виходячи  із  наведених  у  бізнес‐плані  даних,  які  мають  свідчити,  що 
власних  коштів  буде  достатньо  для  відповідності  нормативу  впродовж  першого  року 
діяльності  компанії.  Надалі  норматив  власних  коштів  для  послуг  електронних  грошей,  що 
надаються  авторизованими  EMIs,  розраховується  за методом D  (за  нормами ДЕГ  ЄС).  Якщо 
авторизовані  EMIs  здійснюють  непов’язані  платіжні  послуги,  вони  зобов’язані  надавати 
комбінований  розрахунок  нормативу  власних  коштів  (тобто  для  непов’язаних  платіжних 
послуг має бути застосований метод A, B чи C). Малі EMIs мають можливість обрати будь‐який 
метод  для  розрахунку  нормативу  власних  коштів  для  непов’язаних  послуг  (стаття  14 
Додатку 2). 

Заходи із гарантування коштів, отриманих в обмін на емітовані електронні гроші 

З  метою  захисту  коштів  клієнтів,  що  зберігаються  авторизованими  та  малими  EMIs,  останні 
повинні  імплементувати один з двох наступних механізмів гарантування цих коштів (стаття 4 
Додатку 1 та стаття 13(7)(c) EMRs): 

(1) Негайно відокремити кошти (фонди), отримані в обмін на електронні гроші чи платіжні 
послуги від  інших,  і  якщо вони утримуються до кінця бізнес‐дня, наступного за днем, 
коли вони були отримані, помістити  їх на рахунок в авторизованій кредитній установі 
чи в активи, що утримуються авторизованим зберігачем; або 
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(2) Забезпечити  покриття  відповідних  коштів  (фондів)  за  допомогою  страхування  чи 
гарантії,  виданої  уповноваженою  страховою  компанією,  банком  чи  житлово‐
будівельним товариством (building society) з Великобританії чи ЄЕЗ. 

Кошти, що їх було отримано від непов’язаних послуг, повинні бути захищені окремо. Компанії, 
які  надають  подібні  послуги,  зобов’язані  надати  регулятору  опис  заходів  захисту  та  їх 
відповідності (стаття 19 PSRs та стаття 20 (6) EMRs). 

Інші вимоги до компанії‐емітента електронних грошей 

Регулятор  вимагає  від  авторизованого  EMIs  надати  детальний  опис  механізмів  управління, 
механізмів внутрішнього  контролю,  процедур ризик‐менеджменту  та  заходів попередження 
можливого відмивання коштів, які вони будуть використовувати під час випуску електронних 
грошей та надання платіжних послуг (стаття 6(5) і (7), абзаци 5 і 6 Додатку 1 EMRs). Для малих 
EMIs  вимагається  надати  регулятору  лише  інформацію  про  механізми  управління  та 
процедури ризик‐менеджменту (стаття 13(6)). 

Зокрема,  в  частині  попередження можливого  відмивання  коштів,  авторизовані  та малі EMIs 
зобов’язані  запровадити  внутрішні  контрольні  механізми,  що  відповідають  Регламенту  з 
відмивання  коштів  (Money  Laundering  Regulations  2007)  та  Регламенту  з  передачі  даних  у 
мережах56, а також контактні дані відповідального за це персоналу. Крім того, регулятор має 
повноваження  щодо  моніторингу  відповідності  організаційної  структури  EMIs  нормам 
Додатку 7 Антитерористичного Акту (Counter‐Terrorism Act 2008). 

EMIs  також  зобов’язані  надати  регулятору  чіткі  дані  щодо  організаційної  структури 
(включаючи  інформацію  про  посадових  осіб,  відповідальних  за  надання  платіжних  послуг), 
аутсорсингових видів діяльності (якщо вони вважаються «важливими операційними» видами 
діяльності  за  нормами  PSRs),  кваліфікованої  участі  в  капіталі57  (як  визначено  у  статті  4(11) 
Директиви  із  банківської  консолідації  ‐ Banking Consolidation Directive)  у  випадку,  якщо  така 
частка  перевищує  10%  або  більше  від  загального  капіталу  чи  права  голосу,  чи  має 
визначальний вплив на менеджмент компанії. 

Таким  чином,  регулювання  електронних  грошей  у  Великобританії  пропонує  компаніям,  що 
здійснюють випуск/розповсюдження електронних грошей чітку та зрозумілу систему правил із 
чітко  визначеними  повноваженнями  та  сферами  відповідальності  регулятора  та 
безпосередньо  компаній.  Розподіл  регуляторних  норм  в  залежності  від  розміру,  типу 
компаній  та  видів  платіжних  операцій,  що  надаються  такими  компаніями,  дозволяє 
забезпечити  гнучкість  регулювання  та  не  створювати  надлишкового  регуляторного  тиску  на 
відносно невеликі  компанії,  які мають менший рівень  специфічного  ризику,  але  присутність 
яких  на  ринку  електронних  грошей  є  дуже  важливою  з  точки  зору  запровадження 
інноваційних продуктів. 

                                                 
56 Регулювання EC № 1781/2006 Європейського Парламенту таПарламентута Ради ЄС відЄСвід 15 листопада 2006 
р. щодо інформації про платника, яка супроводжує процес переказу коштів. 
57 З усіх цих вимог малі EMIs зобов’язані надавати регулятору інформацію лише про кваліфіковану участь в 
капіталі та посадових осіб. 
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2.2.4 ГАТС: зобов’язання щодо вільної торгівлі платіжними послугами 

Норми СОТ щодо регулювання ринку фінансових послуг 

Світова  організація  торгівлі  (World  Trade  Organization)  є  міжнародною  організацією,  що 
займається  лібералізацією  міжнародної  торгівлі  та  регулюванням  торгово‐політичних 
відносин держав‐членів. На сьогодні членами СОТ є 157 країн світу, у тому числі деякі країни 
пострадянського простору: Киргизстан, Молдова, Грузія, Україна, Вірменія та Росія. СОТ не має 
документів,  що  безпосередньо  стосуються  електронних  грошей,  однак  має  чітко 
сформульовані загальні принципи регулювання торгівлі послугами, зокрема фінансовими. 

Загальні норми щодо торгівлі послугами містяться в Генеральній угоді про торгівлю послугами 
(General  Agreement  on  Trade  in  Services  ‐ GATS  ),  прийнятій  у  1994  році.  Угода  передбачає 
режим найбільшого  сприяння  для  торгівлі  послугами,  в  тому  числі  й  принцип максимально 
можливої  відкритості  електронних  платіжних  систем  для  розрахунків  і  платежів  за 
зобов'язаннями, взятими на себе країнами‐учасницями Угоди. 

Після вступу України до СОТ у 2008 році, норми ГАТС у сфері торгівлі фінансовими послугами 
стали  для  неї  обов’язковими.  Зобов’язання  України  містяться  у  так  званому  Графіку 
специфічних  зобов'язань  у  секторі  послуг58,  який  визначає  ступінь  доступу  і  послідовність 
відкриття  певних  ринків  послуг,  у  т.ч.  фінансових.  При  цьому  індивідуальні  зобов'язання 
країни  щодо  рівня  відкритості  окремих  секторів  сфери  послуг  формулюються  в  результаті 
переговорів і є «зв'язаними», тобто можуть бути змінені тільки після спеціальних переговорів 
із зацікавленими країнами‐членами СОТ. 

Специфіка  зобов'язань  України  перед  СОТ  також  полягає  в  тому,  що  такі  зобов'язання  з 
юридичного  погляду  є  в  Україні  нормами  прямої  дії,  оскільки  міжнародні  договори  є 
складовою  українського  законодавства  і  мають  пріоритет  перед  нормами  національного 
законодавства.  Це  означає,  що  будь‐які  нормативно‐правові  зміни  повинні  не  суперечити 
зобов'язанням України перед СОТ і основним принципам діяльності цієї організації, зокрема ‐ 
принципу  недискримінації.  Іншими  словами,  Україна  не  може  змінювати  режим  доступу 
іноземних компаній на внутрішній ринок. 

Відповідно  до  зобов’язань  України  перед  СОТ,  заборонені  будь‐які  обмеження  доступу  на 
ринок  та  встановлення  винятків  щодо  надання  національного  режиму  роботи  компаніям‐
емітентам електронних грошей, які розміщені на території України  (комерційна присутність), 
або надають послуги вітчизняним споживачам за кордоном  (споживання  за кордоном),  або 
надаються з‐за кордону національним споживачам (транскордонна торгівля). 

Отже, Україна взяла на себе досить жорсткі  зобов’язання у сфері надання платіжних послуг. 
Будь‐які порушення цих зобов’язань, в тому числі шляхом формування монопольних структур 
на  національному  платіжному  ринку  можуть  мати  наслідком  великі  іміджеві  та  комерційні 
втрати. 

                                                 
58 Світова організація торгівлі, зобов’язання України: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htmhttp://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/
ukraine_e.htm 
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2.3 Регулювання електронних грошей: досвід СНД (особливості регулювання в Російській 
Федерації, Білорусі, Казахстані та Молдові) 

2.3.1 Російська Федерація 

Активне  використання  електронних  грошей  на  російському  ринку  роздрібних  платіжних 
послуг  розпочалося  з  кінця  90‐х  років  минулого  сторіччя  на  основі  активного  розвитку  IT‐
технологій. Сьогодні в РФ використовуються дві головні моделі електронних грошей: 

 Через передплачені карти, випущені кредитними інституціями; 

 Шляхом використання відповідного програмного забезпечення та телекомунікаційних 
мереж  (включаючи  мережу  Інтернет),  головним  чином,  небанківськими  установами 
через різні форми контрактних домовленостей з клієнтами.59 

Друга  форма  роботи  системи  електронних  грошей  переважно  базується  на  використанні 
наступних двох юридичних механізмів: 

1) Агентська  схема  (має  в  своїй основі  вимоги  ст. 52 Цивільного  кодексу  Російської 
Федерації – далі ЦК РФ): провайдер платіжного сервісу діє від  імені  та за рахунок 
принципала, в якості якого виступає постачальник товарів/послуг). 

2) Використання електронних чеків на пред’явника для розрахунків між клієнтами 
(базується  на  нормах  ст.  46  ЦК  РФ,  яка  інтерпретує  розрахунки  чеками  в  якості 
безготівкової форми розрахунків). 

Головним  законодавчим  актом  в  сфері  регулювання  електронних  грошей,  що  впорядкував 
відносини  між  емітентами,  кредитними  установами,  споживачами  та  державою  на  цьому 
ринку, став Федеральний Закон «Про національну платіжну систему», який набув чинності 30 
червня 2011 року. Закон також врегулював ряд важливих моментів щодо ринку електронних 
грошей та моделей роботи компаній на цьому ринку, а саме: 

1. Визначення  електронних  грошей  та  процедури  їх  переказу,  а  також  вимоги  до 
небанківських  кредитних  інституцій  (операторів  електронних  грошей)  стосовно  їх 
переказу. 

2. Встановлення механізмів взаємодії між компаніями мобільного зв’язку та операторами 
електронних грошей.60 

Цікаво,  що  з  юридичної  точки  зору,  електронні  гроші  в  Росії  визначаються,  як  «електронні 
грошові засоби»  (ст. 3 Федерального Закону «Про національну платіжну систему»),  тобто, як 
грошові засоби визначаються зобов’язання емітента перед третіми особами, які мають право 
надалі розпоряджатися ними із використанням електронних засобів платежу та без відкриття 
банківського рахунку. Електронний платіжний засіб відповідно визначається, як засіб чи спосіб 
руху  цих  грошових  засобів  у  вигляді  безготівкових  розрахунків  із  використанням 
інформаційно‐комунікаційних  технологій,  електронних  носіїв  інформації  (в  т.ч.  платіжних 
карт),  а  також  інших  платіжних  пристроїв.  Таким  чином,  дана  концепція  передбачає 
максимальне  відособлення  електронних  грошей  від  нормативного  поля,  в  якому 
функціонують традиційні фідуціарні гроші в рамках банківської системи. 

                                                 
59 CPSS Red Book 2011 
60 CPSS Red Book 2011, р. 289 
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Головним нововведенням даного закону стало надання права здійснювати емісію та операції 
з електронними грошима так званим «небанківським кредитним організаціям»  (далі  ‐ НКО), 
що,  таким  чином,  відкрило  ринок  електронних  грошей  для  небанківських  фінансових 
компаній,  які  раніше  здійснювали  емісію  електронних  грошей,  використовуючи  різні 
юридичні  схеми.  Крім  того,  закон  визначив  поняття  «оператора  електронних  грошових 
коштів»  (п.  1  ст.  12  Закону),  згідно  з  яким  право  емітувати  зобов’язання  по  електронних 
грошових засобах та здійснювати їх рух без відкриття банківських рахунків отримали кредитні 
установи  та  НКО.  Ця  норма  врегулювала  діяльність  операторів  електронних  грошей,  що 
працювали поза межами банків та запровадила для них спрощений регуляторний режим. 

Іншим  важливим  законодавчим  актом  у  цій  сфері  є  Федеральний  Закон  «Про  платіжних 
агентів»,  прийнятий  у  2010  році.  Він  запровадив  новий  тип  юридичної  особи,  а  саме  ‐ 
«платіжного агента», який може пропонувати своїм клієнтам, особливо в сільській місцевості, 
здійснювати  платежі  через  платіжну  інфраструктуру,  яка  перебуває  за  межами  банківської 
системи. Вважається, що таке законодавство стане основою для інноваційних рішень у сфері 
роздрібних  платежів,  оскільки  воно  створює  чітку юридичну  основу для  появи  та  діяльності 
нового гравця на ринку.61 

2.3.2 Білорусь 

У Республіці Білорусь  законодавчі основи для функціонування електронних  грошей створені 
на  рівні  нормативно‐правового  акту  центрального  банку.  В  2003  році  Національний  банк 
Республіки Білорусь затвердив Правила здійснення операцій з електронними грошима.62 

Операції з електронними грошима здійснюються лише банками в межах банківських ліцензій 
Національного банку Республіки Білорусь. Окремих дозволів на здійснення таких операцій не 
вимагається,  проте  банк‐емітент  зобов’язаний  повідомити  центральний  банк  про  початок 
емісії  електронних  грошей.  Відповідно  до  білоруського  законодавства  до  операцій  з 
електронними грошима входять емісія, розповсюдження, використання електронних грошей 
та  їх  погашення.  Операції  з  електронними  грошима  здійснюються  емітентами,  агентами  та 
утримувачами  електронних  грошей  у  відповідності  до  правил,  встановлених  у  системах 
розрахунків  електронними  грошима,  та  умов  договорів,  укладених  відповідно  до 
законодавства  Республіки  Білорусь.  Також  встановлено,  що  зобов’язання  емітента  щодо 
погашення електронних грошей є безумовним і безвідкличним. 

Емітовані банками електронні  гроші можуть бути номіновані як у білоруських рублях,  так  і в 
іноземній  валюті.  При  виконанні  операцій  з  електронними  грошима  юридичні  та  фізичні 
особи  зобов’язані  дотримуватися  валютного  законодавства  країни.  В  усіх  випадках,  коли 
законодавство Білорусі дозволяє використовувати іноземну валюту між резидентами, можуть 
бути  використані  електронні  гроші,  номіновані  в  іноземній  валюті.  Аналогічно  в  Білорусі 
вирішується  питання  транскордонних  розрахунків.  Важливою  нормою  білоруського 
законодавства є те, що електронні гроші є наперед оплаченим продуктом, для  їх отримання 
фізична або юридична особа має внести готівкові гроші або здійснити безготівковий переказ 
на рахунок банку‐емітента або його агента в  сумі,  яка відповідає сумі електронних  грошей  і 
валюті, в якій вони номіновані. 

                                                 
61 CPSS Publications No 102: Innovations in retail payments, May 2012 
62 У 2007 році постановою Правління НБ РБ від 16.02.2007 № 52 затверджено нову редакцію документа. 
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Максимальна  сума  електронних  грошей,  яка  може  зберігатись  на  одному  програмно‐
технічному пристрої,  та максимальна  сума однієї операції  в Білорусі обмежена  сумою, що є 
еквівалентною 433 дол. США. Таке обмеження може стримувати розвиток ринку електронних 
грошей в Білорусі,  оскільки не дає можливості  використовувати цей  засіб  платежу в  певних 
сегментах електронної комерції, наприклад, для купівлі електронних авіаквитків. 

Білоруські банки мають право укладати з нерезидентами угоди, які передбачають можливість 
приймання нерезидентами до оплати електронні гроші, емітовані цими банками. 

Законодавством  Білорусі  допускається  можливість  існування  агентських  відносин  для 
розповсюдження і погашення електронних грошей, при цьому особливих вимог до агентів не 
висувається,  оскільки  основна  відповідальність щодо  випущених  в  обіг  електронних  грошей 
покладається  на  банк‐емітент.  Єдиною  вимогою  є  те,  що  агентами  можуть  бути  виключно 
юридичні  особи,  які  при  розповсюдженні  або  погашенні  електронних  грошей  зобов’язані 
дотримуватися  загальних  правил  ведення  касових  операцій,  встановлених  центральним 
банком.  Очевидно,  що  агентами  можуть  бути  і  банки.  Агенти  не  несуть  безумовного  та 
безвідкличного  зобов’язання щодо погашення електронних  грошей,  крім  тих  випадків,  коли 
таке  зобов’язання  вони  беруть  на  себе  за  умовами  договору  з  банком‐емітентом.  У  разі 
здійснення  операцій  розповсюдження  або  погашення  електронних  грошей,  номінованих  в 
іноземній  валюті,  агенти  зобов’язані  отримати  відповідні  ліцензії  центрального  банку, 
оскільки під час таких операцій вони мають справу із іноземною валютою. 

Держателями  електронних  грошей  у  Білорусі можуть  бути  як фізичні,  так  і юридичні  особи. 
Фізичні  особи  мають  право  розраховуватись  електронними  грошима  з  торговцями,  які 
приймають  електронні  гроші  як  засіб  платежу  за  товари  або  послуги,  а  також  можуть 
використовувати  їх  для  здійснення  інших  цивільно‐правових  угод  відповідно  до 
законодавства Білорусі. 

Юридичні  особи  та  індивідуальні  підприємці мають  право  надавати  електронні  гроші  своїм 
робітникам  для  оплати  витрат  на  відрядження  та  господарчі  потреби.  Юридичні  особи  та 
індивідуальні підприємці мають право приймати як засіб платежу електронні гроші, емітовані 
нерезидентами,  якщо  зобов’язання  щодо  погашення  цих  електронних  грошей  разом  з 
емітентом‐нерезидентом взяв на себе білоруський банк. 

2.3.3 Казахстан 

Обіг  електронних  грошей  у  Казахстані  було  впорядковано  шляхом  прийняття  Закону  «Про 
внесення змін та доповнень в деякі законодавчі акти Республіки Казахстан (далі – РК) з питань 
електронних грошей» у червні 2011 року. Відповідні поправки були внесені до законів «Про 
Національний банк РК», «Про банки та банківську діяльність в РК», «Про платежі та перекази 
коштів»,  а  також  до  Податкового  кодексу  та  Кодексу  про  Адміністративні  правопорушення. 
Національний банк РК виступає регулятором ринку електронних грошей. 

Закон  ввів  у  законодавство  РК  новий  платіжний  інструмент  –  електронні  гроші.  Прийнятий 
закон уперше в Казахстані вводить поняття і закріплює правовий статус електронних грошей. 
Електронні  гроші  є  грошовими  зобов'язаннями  їх  емітента,  що  зберігаються  в  електронній 
формі  на  електронному  носії.  Використання  електронних  грошей,  згідно  із  прийнятим 
законом,  віднесене  до  способів  здійснення  платежів  поряд  з  іншими  платіжними 
інструментами, як то: платіжні картки, чеки, векселі, платіжні доручення і т. п. 
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Правом  емітувати  електронні  гроші  в  РК  наділені  лише  банки  2‐го  рівня‐резиденти,  які  є 
об’єктами відповідного контролю та пруденційного нагляду. В Казахстані було вирішено, що лише 
такі  емітенти  здатні  забезпечити  адекватний  механізм  гарантування  збереження  коштів  та 
виконання грошових зобов'язань перед користувачами електронних грошей. Крім того, банки є 
суб'єктами  фінансового  моніторингу,  а  отже,  вони  зобов'язані  дотримуватися  вимог 
законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом, 
при випуску та проведенні операцій з використанням електронних грошей, випущених ними. 

Згідно із законодавством, емітент може сам реалізовувати випущені ним електронні гроші через 
свої філіальні мережі або доручити це агентам, уклавши з ними відповідні угоди. В якості агента 
може виступити юридична особа, яка має договірні відносини з банком‐емітентом електронних 
грошей.  Таким  чином,  діяльність  агента  полягає  у  продажу  і  купівлі  електронних  грошей, 
випущених емітентом у обіг. Банк‐емітент може мати свою агентську мережу, яка буде займатися 
поширенням електронних грошей серед користувачів. 

Придбання  і  використання  електронних  грошей  суб'єктами  підприємництва  для  здійснення 
платежів  та  інших  операцій  не  дозволяється.  Суб'єкти  підприємництва  мають  право  тільки  на 
прийом  електронних  грошей  для  оплати  за  товари  чи  послуги  і  пред'явлення  їх  емітенту  до 
погашення. Інший важливий принцип ‐ закріплення лімітів на максимальний обсяг однієї операції 
з  використанням  електронних  грошей  в  залежності  від  статусу  власника  ‐  фізичної  особи.  Для 
ідентифікованих  власників  електронних  грошей  ліміт  становить  500  місячних  розрахункових 
показників (МРП). Для неідентифікованих власників електронних грошей ліміт становить 100 МРП 
із дотриманням принципу анонімності. 

2.3.4 Молдова 

Поточний  нагляд  за  діяльністю  платіжних  систем  здійснюється  Національним  банком.  У  країні 
наразі немає спеціального законодавства, що регулює електронні гроші. Проте станом на травень 
2012  року  законопроект  про  платіжну  систему  та  електронні  гроші  було  прийнято  у  першому 
читанні. 

Законопроект створює правову основу надання платіжних послуг і випуску електронних грошей, а 
також  захисту  прав  споживачів  платіжних  послуг,  що  надаються  як  банківськими,  так  і 
небанківськими  постачальниками.  Документ  визначає  такі  поняття,  як  електронні  гроші, 
платіжний  інструмент  і  розмежовує  дві  нові  категорії  небанківських  постачальників  послуг  ‐ 
платіжні  товариства  і  товариства,  що  випускають  електронні  гроші,  які  підлягатимуть 
пруденційному нагляду для забезпечення безпеки послуг і дотримання пропорційної конкуренції 
таких компаній із банками. 

Для надання платіжних послуг платіжні товариства, товариства, що випускають електронні гроші, 
а  також постачальники поштових послуг повинні відповідати вимогам щодо розміру статутного 
капіталу,  власного  капіталу,  вимогам  забезпечення  збереження  коштів,  отриманих  від 
користувачів  платіжних  послуг  і  т.д.  Законопроект  також  встановлює  важливі  аспекти  щодо 
захисту  прав  та  інтересів  споживачів.  Передбачено,  що  пруденційний  нагляд  у  сфері  надання 
платіжних  послуг  в  Молдові  буде  забезпечений  Нацбанком  і  Мінфіном.  Нацбанк  Молдови 
наділяється  правом  нагляду  та  регулювання  діяльності  платіжних  товариств,  товариств,  що 
випускають електронні гроші, постачальників поштових послуг в якості постачальників платіжних 
послуг,  банків,  як  постачальників  платіжних  послуг  та  емітентів  електронних  грошей,  а Мінфін 
здійснюватиме  нагляд  та  регулювання  діяльності  Держказначейства  в  якості  постачальника 
платіжних послуг. 
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Розділ 3 

Електронні розрахункові технології та 
електронні гроші в Україні 

3.1  Огляд ринку в Україні 

Перші  системи  електронних  розрахунків,  якими  почали  користуватися  українці,  були 
WebMoney Transfer та PayPal наприкінці 90‐х років минулого сторіччя. За короткий проміжок 
часу ці системи здобули визнання Інтернет‐спільноти і почали використовуватися в Україні, як 
базові системи для швидкого і простого способу здійснення розрахунків. 

На початку 2000‐х років безпосередньо в Україні почали з’являтись інші системи електронних 
грошей;  на  український  ринок  почали  виходити  іноземні  системи  електронних  грошей,  а 
регулятор – Національний банк – спробував встановити перші правила гри на цьому сегменті 
ринку.  В  результаті,  сьогодні  українські  користувачі  мають  можливість  обирати  послуги 
широкого  спектру  систем  електронних  розрахунків,  які  використовують  досить  різні  моделі 
роботи та розрахункові технології.  

3.1.1 Оцінки обсягу ринку та головні гравці 

Електронні  розрахунки отримують  все більше розповсюдження  в  Україні  впродовж останніх 
років і впевнено займають свою нішу в сегменті платежів, який зростає зі збільшенням обсягів 
електронної  комерції.  Однак,  як  споживачі,  так  і  системи  електронних  розрахунків  на 
українському  ринку  досі  працюють  в  умовах  невизначеного  законодавчого  поля  (більш 
детально ця ситуація висвітлюється у підпункті 3.2). В результаті, сьогодні офіційна статистика 
ринку  не  ведеться,  особливо  в  плані  розміру  емісії  електронних  зобов’язань,  кількості 
користувачів  систем,  кількості  та розміру  транзакцій,  тощо,  а оцінки, що  існують на ринку,  є 
вельми приблизними. 

Серед учасників ринку  та в пресі фігурують досить різні оцінки обсягу  таких  транзакцій  ‐  від 
2 млрд.  грн  до  кількох мільярдів  дол.  США.63  Окрім  відсутності  повноцінного  регуляторного 
поля  та відповідної  звітності це  також пов’язано  із  тим фактом, що електронні  зобов’язання 
функціонують  в  Інтернет‐просторі,  а  отже,  український  споживач може  вільно  обирати  їх  як 
засіб  розрахунку,  який  емітовано  будь‐якою  компанією  в  світі,  виходячи  лише  із  критеріїв 
зручності,  ціни  транзакції  та  безпеки  здійснення  платежів.  Це  призводить  до  ситуації,  коли 
певна  кількість  платежів  здійснюється  за  допомогою  електронних  зобовязань,  емітованих 

                                                 
63 Див. наступні посилання: 

http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2012/03/30/274484  

http://real‐economy.com.ua/publication/22/3493.html  
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компаніями,  які  зареєстровані  за  межами  України,  що  унеможливлює  їх  ідентифікацію, 
оскільки  їх обіг  здійснюється  за межами національної платіжної  системи.  Таким чином,  слід 
розуміти,  що  будь‐які  оцінки  щодо  обсягу  цього  ринку  в  Україні  є  дуже  приблизними  і 
об’єктивно не можуть відображати реальну картину. 

Однак цей аналіз дозволяє виділити інший важливий момент щодо методології оцінки ринку ‐ 
оскільки  компанії‐емітенти  сьогодні  не  є  обмеженими  географічно  чи  рамками  платіжної 
системи (тобто можуть надавати платіжні послуги через мережу Інтернет клієнтам з будь‐якої 
країни світу), оцінки обсягу ринку мають проводитися на основі транзакцій із використанням 
електронних  зобов’язань,  які  були  здійснені  споживачами  походженням  із  України  (а  не, 
наприклад,  по  критерію  реєстрації  емітента  в  країні).  Сьогодні  отримання  таких  оцінок, 
виходячи  із відносної нерозвиненості українського ринку та того факту, що системи, які не є 
офіційно зареєстрованими в Україні, не розкривають такої інформації, є проблематичним. 

Схожа  ситуація  існує  також  із  визначенням  часток  найбільших  гравців  на  ринку  України.  За 
відсутності інформації про проведені транзакції в розрізі окремих компаній, єдиним способом 
оцінити ступінь присутності таких компаній на ринку є співставлення інформації про кількість 
їх  зареєстрованих  клієнтів  (тобто  власників  електронних  зобов’язань,  що  зареєстрували 
електронні гаманці, або інші платіжні інструменти/пристрої). 

Таблиця 3.1  Оцінки  клієнтської  бази  найбільших  гравців  на  ринку  електронних  грошей  та 
електронних розрахункових технологій в Україні  

Компанія  Кількість користувачів в Україні, тис. осіб 

«Гривневий сегмент» 

WebMoney (WMU)  Біля 2000 

LiqPay  н/д 

НСМЕП  Біля 2700 

Global Money  н/д 

MoneXy  30 

MAXI  н/д 

W1  н/д 

«Негривневий сегмент» 

Яндекс.Деньги  585 

QIWI    н/д 

WebMoney Transfer (окрім WMU)  н/д 

PayPal  н/д 

н/д – немає даних  

Джерело: дані компаній  

Як видно з Таблиці 3.1, найбільшими гравцями на ринку є НСМЄП та WebMoney (WMU).  Інші 
компанії або щойно розпочали роботу на українському рину, або не розкривають інформації 
по Україні. 
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Для  зручності  класифікації  систем  електронних  розрахунків,  що  працюють  на  українському 
ринку (як це зроблено в таблиці вище), їх доцільно розбити на 2 наступні підгрупи: 

(1) Системи  електронних  розрахунків,  що  емітують  електронні  гроші  виключно  в 
національній валюті (гривні)64 або «гривневі» системи. 

(2) «Негривневі»  системи: а саме, системи, що зареєстровані в  інших юрисдикціях, проте 
надають  послуги  українським  споживачам;  електронні  зобов’язання  можуть  бути 
номіновані у різних валютах. 

Розглянемо діяльність найбільших гравців на ринку в Україні більш детально. 

3.1.1.1 «Гривневі» системи електронних розрахунків та електронних грошей 

WebMoney (WMU)  

Webmoney.ua  є  найстаршим  учасником  ринку  розрахункових  технологій  в  Україні.  Система 
пропонує  користувачам  як  онлайн‐розрахунки,  так  і  технологію  мобільних  розрахунків. 
Універсальний інструмент розрахунків у Тенеті, середовище і технологія для ведення бізнесу 
та  електронної  комерції.  Система  забезпечує  рівність  контрагентів,  високу  швидкість 
виконання транзакцій.  

В Україні WebMoney офіційно розпочала працювати у 2003 році. Українська компанія‐гарант 
(визначення  та  схема  роботи  компаній‐гарантів  розглянута  в  наступному  підпункті)  системи 
розрахунків  WebMoney  є  резидентом  України,  працює  у  відповідності  з  українським 
законодавством  та  використовує  оригінальну  систему  розрахунків  із  використанням  руху 
майнового права на кошти в банку, відповідно до норм Цивільного Кодексу України. 

Користуючись  електронним  гаманцем Webmoney,  можна  здійснювати  транзакції  у  вигляді 
передачі  грошових  прав  вимоги  як  на  користь  іншого  користувача,  що  має  зареєстрований 
електронний гаманець в системі, так і на користь інших третіх осіб, які приймають такі права 
вимоги у якості сплати за товари/послуги. Історія транзакцій (передачі WMU ) відображається 
в історії («виписці») по гаманцю обох контрагентів і зберігається в базі даних системи.  

Сьогодні послугами WebMoney (WMU) в Україні користуються близько 2 млн. осіб, які мають 
відкриті електронні гаманці в гривнях, що дозволяє вважати її однією з найбільших гравців на 
вітчизняному  ринку  електронних  розрахункових  технологій.  За  даними  представників 
компанії, кількість внутрішньосистемних гривневих транзакцій в 2011 році склала 15 млн шт. 

LiqPay 

Платіжну  систему  «LiqPay»65  розроблено  українськими  фахівцями  і  орієнтовано,  в  першу 
чергу,  на  українських  клієнтів,  а  вже  потім  ‐  на  російських  та  громадян  інших  країн.  Ідеї 
закладені  в  основу  цієї  системи,  роблять  її  вельми  привабливою  для  інтернет‐підприємців, 
зацікавлених  у  зручних  і  простих  способах  прийому  платежів  на  своїх  сайтах.  Створену  і 
запущену  в  2008  році  «LiqPay»  було  задекларовано,  як  гідну  альтернативу  «PayPal»  і 
«WesternUnion». На даний момент активно використовується в Україні і Росії.  

                                                 
64 Тут ми не маємо на увазі обов’язкову реєстрацію правил роботи системи електронних грошей в НБУ, 
враховуючи юридичну неврегульованість цього питання. Ключовим критерієм є валюта, в якій деноміновані 
електронні гроші.  
65 https://liqpay.com/ 
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Засновник  і  розробник  системи  ‐  команда  Центру  електронного  бізнесу  українського  банку 
«ПриватБанк».  До моменту  запуску «LiqPay»  «Приватбанк»  уже  розробив  систему  Інтернет‐
банкінгу  «Приват24»,  тобто  компанія  вже  мала  досвід  організації  віддалених  платежів  і 
забезпечення захисту онлайн‐операцій. 

Принциповою  відмінністю  системи  є  відсутність  процедури  реєстрації  для  користувача.  В 
якості  ідентифікатора  користувача  виступає  номер  мобільного  телефону,  на  який 
надсилаються  одноразові  паролі  у  вигляді  SMS  повідомлень.  Будь‐яка  операція  (вхід  в 
систему, переведення грошей на інший рахунок, виведення грошей з системи і т.д.) в системі 
має бути підтверджена кодом, що був надісланий користувачу на мобільний телефон.  

Для переказу грошей в системі достатньо просто знати номер мобільного телефону адресата. 
Отримувач  може  навіть  ніколи  не  користуватися  даною  системою.  Якщо  на  його  номер 
телефону в системі будуть перераховані кошти, одержувач отримає SMS повідомлення з усіма 
інструкціями  і  зможе  досить  просто  отримати  надіслані  гроші.  До  номера  телефону 
прив’язаний віртуальний рахунок, на якому і зберігаються електронні кошти. 

«LiqPay»,  крім  української  гривні,  працює  з  євро,  американськими  доларами,  російськими 
рублями  і  українськими  гривнями.  Мінімальна  сума  для  здійснення  транзакції  в  системі 
еквівалентна 0,01 у.о., що робить її дуже зручною для проведення мікроплатежів. 

«LiqPay»  працює з картами Visa  або Mastercard  ,  які емітовані будь‐яким банком  і не мають 
обмежень на  здійснення  Інтернет‐транзакцій. Переводити  гроші  з  системи можна на  картку 
VISA або на будь‐яку карту Приватбанку (Visa/Mastercard). 

З червня 2012  компанія «LiqPay» почала активно просувати на ринку «Мобільний платіжний 
термінал»,  який  дозволяє  де  завгодно  приймати  платежі  за  товари  та  послуги  за  картками 
Visa/MasterCard,  використовуючи  смартфон  або  планшет.  Сервіс  розрахований  на  власників 
Інтернет‐магазинів, нотаріусів, страхових і торгових агентів, таксистів, лікарів і всіх, хто працює 
у сфері торгівлі, сервісу та послуг тощо і здатний замінити традиційні платіжні термінали, які 
існують у вигляді фізичного пристрою. 

MoneXy 

Система «MoneXy»66  з'явилася на ринку  в 2010  році  і  представляє  універсальний платіжний 
інструмент  для  розрахунків  за  товари  і  послуги  як  в  інтернет‐магазинах,  так  і  поза  межами 
Інтернет (ресторанах, кінотеатрах, торгових центрах), а також здійснення грошових переказів 
між  користувачами  сервісу.  Система  надає  можливість  здійснювати  платежі  за  допомогою 
персонального комп'ютера, комунікатора або мобільного телефону ваучером «MoneXy». 

Особливості роботи системи: 

 Немає  необхідності  реєструватись,  всі  операції  прив’язані  до  номеру  мобільного 
телефону,  і  всі  операції  потребують  його  наявності  (для  початку  роботи  на  сайті 
необхідно просто внести свій номер телефону і почати роботу); 

 Власники  інтернет‐магазинів  мають  можливість  взаємодії  з  системою  через  просту 
інтеграцію  (вставка  спеціалізованого  HTML‐коду),  інтеграцію  Merchant  Gateway  в 
інтернет‐сайт або роботу через спеціалізований інтерфейс (API); 

                                                 
66 https://www.monexy.com/ 
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 Професійно  реалізована  система  безпеки  платежів.  Всі  операції,  пов'язані  з 
авторизацією  або  виведенням  коштів,  підтверджуються  динамічним  SMS‐паролем, 
який  відправляється  за  номером  телефону.  Цей  механізм  забезпечує  максимальний 
захист  гаманця.  Єдиний  недолік  ‐  при  втраті  мобільного  телефону  шахрай  може 
вкрасти всі гроші; 

 Банком‐емітентом системи «MoneXy» виступає банк «Контракт»; 

 Додатковим  сервісом  даної  системи  є  безконтактний  стікер  «MoneXy»,  пов’язаний  з 
рахунком в системі. За допомогою цього стікеру можна сплачувати товари і послуги в 
магазинах,  супермаркетах,  бензозаправках  і  т.п.  (тобто  розрахунки  поза  межами 
мережі Інтернет). 

Поповнити  гаманець  можна,  використовуючи  платіжні  термінали,  банківські  карти  (Visa, 
MasterCard),  банківські  перекази,  електронні  гроші.  Вивести  гроші  з  системи  можна  на 
банківські  карти  (Visa, MasterCard),  банківським переказом або обміняти на  інші  електронні 
гроші. 

Узгодження в НБУ правил системи «MoneXy» було здійснено у листопаді 2010 року. 

Максі 

В листопаді 2010 року «ВіЕйБі Банк» отримав у НБУ узгодження правил системи електронних 
грошей  та  анонсував  створення  системи  «Максі».  Електронні  гроші  використовуються  тут 
дещо  специфічним  шляхом,  а  саме  ‐  для  монетизації  та  накопичення  знижок  в  мережі 
партнерських  установ  роздрібної  торгівлі  із  використанням  передплачених  платіжних  карт 
(електронною  розрахунковою  одиницею  тут  є  1  бонус,  що  еквівалентний  1  грн).  Ключовою 
ідеєю такої  схеми є наступна:  користувач буде використовувати одну платіжну карту,  на яку 
будуть  накопичуватись  одиниці  знижок,  і  матиме  можливість  використовувати  її  в  широкій 
торгівельній  мережі,  замість  використання  різних  дисконтних  карт  у  кожній  окремій 
торгівельній  мережі. Модель  «Максі»  має  гарні  перспективи  для  побудови  такої  системи  в 
Україні в сфері торгівельно‐сервісного обслуговування, оскільки подібна модель є абсолютно 
новим продуктом для вітчизняного ринку. 

Global Money 

«GlobalMoney»67  ‐  система  електронних  грошей,  яку  було  створено  у  2009  році.  За  даними 
компанії–оператора  системи  перша  емісія  грошей  відбулася  в  2011  році.  Емітентом 
електронних грошей виступає державний «Ощадний банк».  

До  червня  2012  система  була  орієнтована  лише  на  роботу  з  юридичними  особами  і  лише 
нещодавно  вийшла  на  масовий  ринок,  відкривши  можливість  використання  електронних 
гаманців  фізичним  особам.  При  реєстрації  користувача  використовується  лише  номер 
мобільного  телефону  або  адреса  електронної  пошти.  Тому  перекази  в  системі  є  абсолютно 
анонімними. За бажанням, користувач може прив’язати до гаманця банківську картку.  

Платіжна система «GlobalMoney» пропонує такі сервіси: оплата за мобільний зв'язок, доступ 
до  мережі  Інтернет,  комунальні  послуги,  а  також  здійснення  грошових  переказів  між 
фізичними особами і оплату товарів в Інтернет‐магазинах. 

                                                 
67 Тут і далі використані матеріали з офіційного веб‐сайту компанії ‐ https://globalmoney.ua/ru/index.php 
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Для  доступу  до  сервісів  не  потрібно  встановлювати  додаткове  програмне  забезпечення  ‐ 
достатньо  створити  електронний  гаманець  у  платіжній  системі  (на  сайті)  і  поповнити  його 
електронними грошима. Оплата з гаманця проводиться за допомогою мобільного телефону або 
комп'ютера з доступом до Інтернет, а також в мережі агентів «GlobalMoney».  

До агентів «GlobalMoney» на даний момент відносяться наступні фірми: «Мобілочка», «Алло», 
«Мобижук», «Полікомбанк». В мережі цих фірм можна здійснити купівлю електронних грошей і 
здійснити оплату товарів та послуг. 

НСМЕП 

«Національна  система  масових  електронних  платежів»  (НСМЕП)  ‐  внутрішньодержавна 
банківська платіжна система, в якій функціонал електронних грошей реалізовано за допомогою 
використання платіжної карти із електронним чіпом. Станом на 25.07.2012 членами НСМЕП є 59 
банків та 9 небанківських установ.68 

Пластикова картка НСМЕП – це пластикова чіп‐картка стандартного розміру, у яку вмонтовано 
мікропроцесор,  що  зберігає  в  електронному  вигляді  інформацію  про  кошти  її  власника. 
Головною  відмінністю  даних  карт  є  відсутність  на  них  звичної  магнітної  полоси  та  наявність 
квадратного  чіпу  з  мікропроцесором.  Такий  тип  карт  називають  старт‐картами,  і  для  них 
необхідні  спеціальні  банкомати,  термінали  та  інші  пристрої  для  зчитування.  На  картці  є  два 
відділення  пам’яті:  чек  і  гаманець.  За  допомогою  гаманця  здійснюються  дрібні  розрахунки 
(щоденні  покупки  в  магазині  тощо).  За  допомогою  чека  можна  здійснювати  оплату  більш 
значних покупок (товари побутового призначення, одяг), проводити розрахунки за комунальні 
послуги тощо. 

Основними  перевагами  даних  карт  є  досить  високий  ступінь  їхньої  захищеності  (їх  майже 
неможливо  підробити,  і  до  цього  часу  в  Україні  не  було  зафіксовано  фактів  шахрайства  з 
даними  картками),  термін  їхньої  дії  зазвичай  складає  5  років  (це  більше,  ніж  у  Visa  та 
MasterCard). На картці  існує два типи рахунку: «електронний чек»  (даному рахунку відповідає 
реальний  банківський  рахунок,  з  ним  виконуються  операції  до  50  тис.  грн.  із  обов’язковим 
введенням  ПІН‐коду)  і  «електронний  гаманець»  (операції  в  межах  однієї  тисячі  гривень  без 
введення ПІН‐коду). 

Необхідно  відзначити,  що  в  системі  існує  можливість  отримання  анонімного  «електронного 
гаманця» ‐ в цьому випадку не потрібно укладати договір з банком, і інформація про власника 
картки не вноситься в базу даних. 

Серед  недоліків  даної  системи  необхідно  відзначити  обмеженість  території  використання 
(підтримується  лише  в  межах  України),  недостатнє  покриття  України  мережею  банкоматів  і 
терміналів, що обслуговують НСМЕП. 

W1 (платіжний сервіс «Єдиний гаманець») 

Єдиний  гаманець  W169  —  електронний  платіжний  сервіс,  аналог  російського  сервісу 
«Платежный  кошелек»,  що  надає  послуги  здійснення  онлайн‐платежів  та  представлений  в 

                                                 
68 Див. наступне посилання: 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=47078http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=47078 
69 Тут і далі матеріали наведено за посиланням: 

http://www.y‐money.com.ua/edinij‐gamanec‐w1.html  
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Україні  компанією  ТОВ  «Дiджiтал  Пеймент  Сiстемс».  Користування  системою  може 
здійснюватися  за  допомогою  цифрових  пристроїв,  які  мають  доступ  до  мережі  Інтернет: 
мобільні  телефони,  комп’ютери,  КПК. Для реєстрації  в  системі  необхідно мати  чинний номер 
мобільного телефону і доступ до Інтернету. Після реєстрації на мобільний телефон користувача 
приходить SMS‐повідомлення, у якому міститься номер електронного гаманця й пароль доступу 
до нього. 

Особливістю платіжної системи «Єдиний гаманець» можна вважати наявність великої кількості 
партнерів, на користь яких можна робити переказ коштів без комісії. Крім того, існує ряд шляхів 
зарахування коштів на електронний гаманець без сплати комісії. Поповнити «Єдиний гаманець» 
можна в тому числі й у мережі платіжних терміналів ОСМП, EasySoft, 24nonStop, Pegas, RegulPay, 
City‐Pay. Переказ коштів між користувачами системи також здійснюється без комісії.  

Користувачі  електронної  системи  платежів  «W1  ‐  Єдиний  гаманець»  мають  можливість 
проводити оплату рахунків житлово‐комунальних  господарств,  купувати PIN‐коди поповнення 
рахунків  мобільних  операторів,  гасити  заборгованість  по  кредитам  у  банківських  установах  і 
оплачувати послуги близько півтисячі Інтернет‐провайдерів. 

3.1.1.2 «Негривневі» системи електронних грошей та платіжні технології 

QIWI гаманець 

Російську платіжну систему QIWI було створено в 2007 році фондом Mail.ru Group, корпорацією 
Mitsui &  Co.,  Ltd  та  холдингом QIWI  .  У  2011  році  компанія  вийшла  на  ринок  мікроплатежів 
України,  об’єднавши  під  брендом  QIWI  компанію  ОСМП,  що  спеціалізується  на  розробці 
вендінгових пристроїв (так званих платіжних терміналів) та програмного забезпечення до них. 

Електронні  гроші  використовуються  сервісом QIWI  для  здійснення моментальних платежів на 
користь мобільних операторів, Інтернет‐провайдерів, комерційного телебачення, ІР‐телефонії, а 
також  здійснення  оплати  житлово‐комунальних  послуг,  інших  товарів  і  послуг  тощо. 
Особливістю  системи  є  те,  що  вона  спирається  на  розвинену  інфраструктуру  платіжних 
терміналів,  що  використовується  для  заведення  готівки  на  особисті  рахунки  споживачів  в 
російських  рублях  та  здійснення  оплати  на  користь  третіх  осіб  (в  тому  числі  ‐  на  користь 
соціальних мереж) та надає можливість здійснювати переказ коштів за допомогою мобільного 
телефону. Гроші можуть бути виведені із системи на картки VISA та MasterCard. 

Яндекс.Деньги 

«Яндекс.Деньги»70  ‐  одна  з  найпоширеніших  і  масштабних  платіжних  систем  у  російському 
сегменті  Інтернет.  Її  створено  розробниками  відомої  пошукової  системи  Яндекс  і  системи 
електронних  переказів  Paycash.  Обсяг  електронних  платежів  в  системі  за  2011  рік  склав 
1,11 млрд  доларів.  Станом  на  початок  2012  року  система  нараховувала  більше  9  мільйонів 
рахунків. 

Користувачам  системи  надається  можливість  реєстрації  двох  різних  типів  гаманців: 
«Интернет.Кошелек»  і «Яндекс.Кошелек». «Интернет.Кошелек»  ‐ це спеціалізоване програмне 
забезпечення, яке користувачу необхідно встановити на свій комп'ютер для відкриття рахунку в 
системі.  Користування  електронними  грошима  здійснюється  за  допомогою  даної  програми. 
«Яндекс.Кошелек»  ‐  це  віртуальний  гаманець,  реєстрація  якого  здійснюється  на  офіційному 

                                                 
70 https://money.yandex.ru/  
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сайті платіжної системи. Доступ до електронних грошей здійснюється через веб‐інтерфейс, а 
тому проведення операцій можливе з будь‐якого комп'ютера, який має доступ в Інтернет. 

Зазначимо, що «Яндекс.Кошелек» та «Интернет.Кошелек» функціонують незалежно один від 
одного. Тобто, за допомогою одного з названих вище гаманців не можна здійснити доступ до 
іншого.  Якщо  користувач  бажає  користуватись  перевагами  обох  рішень,  потрібно 
зареєструвати  два  типи  гаманця.  Ідентифікаційний  номер  систем  «Яндекс.Кошелек»  та 
«Интернет.Кошелек»  унікальні,  а  тому  для  проведення  розрахунків  немає  необхідності 
повідомляти контрагенту про тип використовуваного підключення. 

Електронні гроші «Яндекс.Деньги» можна використовувати для різних цілей: оплата рахунків 
за  товари,  мобільний  зв'язок,  доступ  до  мережі  Інтернет,  поповнення  балансу  онлайн‐ігор, 
придбання програмного забезпечення тощо.  

Даною системою користуються українці, які мають тісні комерційні відносини з росіянами. В 
ній  підтримується  єдина  валюта  –  російський  рубль.  З  12  квітня  2012  дана  система  почала 
надавати  в  Україні  можливість  переказу  електронних  грошей  на  карти  Visa,  раніше,  в  січні 
2012,  аналогічний  сервіс  було  реалізовано  для  MasterCard.  Переказ  грошей  проходить 
протягом  одного  ‐  двох  робочих  днів.  З  27  квітня  2012  року  дана  система  почала  випуск 
дебетових карток MasterCard, що будуть прив’язані до рахунку в системі. 

У червні 2011 року НБУ зробив офіційну заяву, що ця система не пройшла реєстрацію в НБУ, і її 
діяльність  в  Україні  є  незаконною.  На  це  представники «Яндекс.Деньги»  заявили,  що  в  них 
немає представництва в Україні й прямої роботи за межами Росії компанія не веде. В той же 
час вимоги НБУ не забороняють надання послуг українським громадянам на території  інших 
країн.  На  цьому  суперечка  зайшла  в  глухий  кут,  однак,  згідно  останньої  інформації, 
Яндекс.Деньги  розглядає  можливість  реєстрації  представництва  та  офіційного  виходу  на 
ринок України. 

PayPal 

«PayPal»71 ‐ найбільша в світі дебетова електронна платіжна система, заснована у 1998 році. В 
даний  час  «PayPal»  працює  у  190  країнах  і  має  більше  110  мільйонів  зареєстрованих 
користувачів. З жовтня 2002 року вона є підрозділом компанії «eBay». «PayPal» працює з 17 
національними  валютами.  Користувачі  системи мають  віртуальний  рахунок,  з  якого  можуть 
здійснювати платежі і на який можуть отримувати гроші за допомогою електронної пошти або 
мобільного телефону з доступом до Інтернету.  

У 2007 році був відкритий доступ до цієї системи і для жителів країн СНД (без права прийому 
платежів).  До  2005  року  при  виявленні  таких  облікових  записів  рахунки  зазвичай 
заморожувалися.  Це  було  пов'язано  з  великим потоком шахрайських  операцій  з  країн  СНД. 
Україна  відноситься  до  країн,  мешканці  якої  можуть  здійснювати  лише  оплату  і  не  можуть 
отримувати  кошти  на  свій  рахунок  у  системі.  Україна  перебуває  в  списку  країн,  які  можуть 
лише здійснювати платежі, разом з такими країнами, як Уганда, Тонго, Танзанія, Туркменістан 
та інші.72  

                                                 
71 https://www.paypal.com 
72 Див. наступне посилання: https://www.paypal.com/ru/cgi‐bin/webscr?cmd=_display‐approved‐signup‐countries‐
outsidehttps://www.paypal.com/ru/cgi‐bin/webscr?cmd=_display‐approved‐signup‐countries‐outside 
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Користування  системою «PayPal»  здійснюється на безкоштовній основі:  реєстрація  в  системі 
безкоштовна,  за відправлення грошей комісія з користувача не стягується. Комісія стягується 
тільки з одержувача платежу, її розмір залежить від місця розташування країни користувача. 

Рахунок  у «PayPal»  прив'язаний до  банківської  карти  або  банківського  рахунку  користувача. 
До  того моменту,  поки до  аккаунту не  внесено данні  банківської  карти,  рахунок  вважається 
неверифікованим  (неперевіреним).  Переказувати  гроші  користувач  може  з  коштів, 
накопичених на рахунку в «PayPal», а якщо цих коштів немає або не вистачає,  то при оплаті 
«PayPal»  стягує  їх  із  вказаного  користувачем  рахунку  або  картки.  Завдяки  цьому  при 
введенні/виведенні  коштів  виключається  участь  всякого  роду  посередників,  а  кошти  не 
лежать мертвим  вантажем  і  можуть  бути  переведені  на  банківський  рахунок  користувача  в 
будь‐який момент. 

WebMoney Transfer (окрім WMU) 

Система  WebMoney  Transfer  є  міжнародною  системою  електронних  розрахунків,  що 
використовує однойменну технологію для здійснення платіжних операцій. Створена в Росії у 
1998 році.  

Принцип  роботи  технології WebMoney  Transfer  досить  простий.  Кожен  користувач  має  свій 
особовий рахунок, який називається WMID (WebMoney  Identificator – унікальна 12‐ти значна 
послідовність  цифр, що  є  адресою  учасника  в  системі WebMoney).  Усередині  рахунку може 
бути  відкрито  будь‐яку  кількість  гаманців  ‐  спеціальних  реквізитів,  що  являють  собою 
унікальну  цифрову  послідовність,  на  яких  ведеться  облік  майнових  прав  користувача 
(детальніше  вони  розглянуті  в  наступних  абзацах).  Ці  майнові  права,  що  обліковуються  в 
гаманцях,  можуть  бути  умовно  номіновані  в  різних  валютах.  На  даний  час  підтримуються: 
російський рубль (R‐гаманець або WMR), долар США (Z‐гаманець або WMZ), євро (E‐гаманець 

або WME), білоруський рубль (B‐гаманець або WMB), золото (G‐гаманець або WMG),а також 
гривня (WMU) (див. Розділ 3). 

Роботу WebMoney  Transfer  побудовано  таким  чином,  що  майнові  права  при  придбанні  їх 
користувачем  обмінюються  на  кошти,  які  потім  зберігаються  на  банківських  рахунках,  що 
належать  спеціалізованій  компанії  –  учаснику  системи  –  т.  зв.  «Гаранту».  Компанії‐гаранти 
знаходяться  в  різних юрисдикціях  та  забезпечують операції  з  емісії  та  обміну цих майнових 
прав  (які можуть мати різну юридичну природу, в залежності від країни) на реальні кошти у 
валюті країни реєстрації такої компанії‐гаранта. 

WebMoney  Transfer  підтримує  систему  атестатів,  що  дозволяє  краще  ідентифікувати 
користувачів та грошові операції всередині системи. WM‐атестат – це цифрове свідоцтво, що 
видається учаснику системи, який надав до «Центру атестації» свої персональні дані. Власник 
атестату  самостійно  встановлює,  які  особисті  дані  будуть  доступні  іншим  користувачам 
системи.  Наявність  подібного  атестату  дозволяє  із  впевненістю  проводити  розрахунки. 
Користувач  знає,  що  з  іншого  боку  знаходиться  реальна  людина  і  у  випадку  встановлення 
факту шахрайства можна буде звернутись до правоохоронних органів.  

Розрізняють  такі  види  атестатів:  атестат  псевдоніма  (видається  кожному  учаснику  при 
реєстрації в системі); формальний атестат (видається безкоштовно після введення паспортних 
даних),  власнику  якого  надаються  додаткові  можливості  з  поповнення,  обміну  і  виводу 
коштів;  персональний  атестат  (є  основним  атестатом,  видається  учаснику  після  перевірки 
паспортних даних спеціалізованими Реєстраторами); атестат реєстратора  (найвищий атестат) 
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– видається після особистої зустрічі з представниками головного офісу, підписання договорів і 
внесення гарантійного внеску в розмірі 2000 умовних одиниць. 

Найбільш  популярними  одиницями  майнових  прав,  в  яких  здійснюються  платежі,  є WMZ. 
Можна припустити, що певна кількість платежів здійснюється користувачами з України також і 
в цій валюті, проте точні дані про розмір таких операцій на сьогодні невідомі. 

3.1.2 Різноманітність моделей роботи 

Аналіз  українського  ринку  свідчить,  що  системи  електронних  розрахунків  використовують 
досить різні моделі роботи, що пояснюється застосуванням принципово різних технологічних 
рішень. 

Розглянемо основні з них: 

(1) Використання  платіжних  карт  та  інших  пристроїв  із  вбудованим  електронно‐
запам’ятовуючим пристроєм: 

До таких систем належать НСМЕП, МАКСІ та частково MoneXy (що працює також і з оффлайн‐
пристроями,  такими,  як  платіжні  карти  та  RFID‐стікери  до  мобільних  телефонів).  Загальною 
рисою такої технологічної схеми є наявність платіжної карти чи  іншого пристрою, що містить 
власний електронно‐запам’ятовуючий елемент, який дозволяє зберігати інформацію про стан 
рахунку  користувача  та  здійснені  ним  платіжні  операції  безпосередньо  на  платіжному 
пристрої. Оновлення інформації на такому мікрочіпі та в платіжній системі проходить кожного 
разу,  коли користувач виконує операцію  (поповнення/переказу/оплати  і  т.д.),  під’єднуючись 
до  платіжної  системи.  Перевагою  такої  схеми  є  надзвичайно  високий  рівень  захисту 
інформації,  проте  серед  наявних  платіжних  засобів  він  є  найбільш  дорогим  з  точки  зору 
вартості  та  потребує  розгортання  достатньо  великої  спеціальної  інфраструктури  (наприклад, 
пристроїв  зчитування  в  торгівельній  мережі,  транспорті  тощо),  що  робить  їх  поширення  на 
ринку  можливим  лише  за  здійснення  великих  інвестицій  та  координації  зусиль  різних 
учасників системи (емітентів, банків, еквайрів, торговців тощо). 

(2) Використання онлайнових схем електронних грошей та платіжних технологій: 

Всі  інші  системи  електронних  грошей,  крім  перерахованих  вище,  для  організації  обігу 
електронних  грошей фактично  використовують  технологічну  схему «онлайн»,  за  якої  записи 
щодо випущених грошей та операцій з ними зберігаються на віддаленому сервері.  

Перевагою  он‐лайн  схем  електронних  грошей  є  їхня  простота,  дешевизна  та  можливість 
швидкого  проведення  операцій,  що  часто  не  вимагають  дотримання  обтяжливих  процедур 
ідентифікації  користувача  та  відкриття  рахунку.  Крім  того,  у  випадках,  коли  оператори 
електронних  грошей  тісно  інтегровані  з  комерційними  банками  (як  наприклад,  LiqPay),  що 
володіють  розгалуженою  системою  відділень/терміналів/великою  кількістю  емітованих 
платіжних  карток,  обіг  електронних  грошей  може  спиратись  на  добре  розвинену  платіжну 
інфраструктуру.  Це  часто  дозволяє  значно  здешевити  проведення  таких  розрахунків.  Серед 
недоліків он‐лайн схем найчастіше вказують на недостатній ступінь захисту таких транзакцій 
від шахрайських дій, оскільки їхня безпека забезпечується лише на програмному рівні. Проте, 
поки даний ринок має дуже незначні обсяги, стверджувати, що це становить значну проблему 
є передчасним.  
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3.1.3 Тенденції розвитку електронних розрахункових технологій в Україні і бар’єри для 
їх запровадження  

З  другої  половини  90‐х  років  минулого  століття  виникають  різні  системи  електронних 
розрахунків, які використовують різні інноваційні технічні рішення для здійснення платежів у 
сегменті «он‐лайн».  Проте,  значно  більшим  успіхом,  порівняно  з  електронними  грошима,  в 
останнє десятиліття користувалися дебетові електронні платіжні  системи. Рахунки в останніх 
поповнюються за допомогою грошей, що зараховуються з платіжних карт користувачів на так 
звані  віртуальні  рахунки.  Розглянута  нами  система  «PayPal»  якраз  і  є  такою.  Нічого 
революційного ці системи не привнесли. Вони лише дозволили здійснювати захищені платежі 
між власниками банківських платіжних карток та рахунків.  

Перепоною  у  розвитку  даних  систем  є  відмінність  законодавчого  врегулювання  ринку 
електронних  грошей  і  електронних  платежів  у  різних  країнах  світу.  Саме  тому  система 
«PayPal»  не дозволяє користувачам з  території  України отримувати платежі на  свої рахунки. 
Дана  система  просто  «не  знаходиться»  в  юридичних  відносинах  з  нашою  країною,  і  для 
проведення  таких  операцій  їй  необхідно  отримати  велику  кількість  різноманітних  ліцензій. 
Наразі  більшого  розповсюдження  набувають  системи,  які  фактично  надають  фінансові 
послуги, зміщуючи акценти своєї діяльності до перетворення платежів на продаж цифрового 
товару. Так з’явився ряд систем, що продають специфічні товари – електронні ваучери тощо.  

Провідною  тенденцією  у  світі  електронних  платежів  є  поступове  усвідомлення  мобільними 
операторами  потенціалу  мобільної  комерції.  Пересічний  громадянин  відноситься  з  певним 
ступенем  недовіри  до  банківського  сектору  в  силу  відомих  причин,  та  й  рівень  довіри  до 
численних  систем  електронних  платежів  поки  що  бажає  кращого.  Але  майже  всі  мешканці 
країни  користуються  мобільним  зв’язком  і  часто  мають  по  декілька  номерів  від  різних 
операторів.  Користувачі  довіряють  операторам  мобільного  зв’язку  ‐  такі  операції,  як 
поповнення рахунку, перевірка стану балансу тощо увійшли до щоденного життя пересічного 
українця.  

Мобільні  оператори  добиваються  отримання  ліцензій  на  здійснення  фінансових  операцій  і 
гроші, покладені на баланс мобільного телефону, можна буде не тільки переказувати друзям і 
знайомим, але також витрачати на товари та послуги, переводити в готівку, а можливо, навіть 
класти під відсоток. І відбудеться це вже в самому найближчому майбутньому.73 

До  останніх  тенденцій  розвитку  електронних  платіжних  систем  можна  віднести  також 
інтеграцію  бізнесу  підтримки  електронних  грошей  та  банків.  «Яндекс.Деньги»  спільно  з 
банком  «Тинькофф  Кредитные  Системы»  розпочали  випуск  власних  карток  Mastercard. 
Окремий  рахунок  в  банку  не  відкривається,  гроші  при  використанні  даної  картки  будуть 
автоматично списуватися з рахунку в системі «Яндекс.Деньги». 

Українські  ж  гравці  цього  ринку  «MoneXy»,  «GlobalMoney»  та  «LiqPay»  за  своєю  схемою 
роботи  досить  тісно  пов’язані  із  банками  і  характеризуються  тісною  інтеграцією  із 
банківськими  платіжними  інструментами  та  інфраструктурою  для  здійснення  платежів  за 
допомогою електронних грошей. 

Можна  також  зробити  висновок,  що  електронні  гроші  інтенсивно  виходять  в  оффлайн.  На 
даний  момент  іде  інтеграція  різнорідних  сервісів  у  єдині  системи  та  захоплення  ринків. 

                                                 
73 Див. наступне посилання: http://internetua.com/istoriya‐i‐perspektivi‐razvitiya‐elektronnih‐deneg  
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Відзначимо,  що  єдиний  інтегрований  ринок  відповідних  послуг  наразі  не  сформований  не 
тільки в Україні, а й у світі. 

Незважаючи на  присутність  в  Україні  достатньої  кількості  різновидів  електронних  грошей  та 
систем  електронних  розрахунків,  згідно  звіту  «The  Economist  Intelligence  Unit» і  платіжної 
системи «Visa»,  пересічні  громадяни не можуть розраховуватись  з державою за допомогою 
цих  систем.  Найпоширенішими  платежами  в  світі  є  соціальні  відрахування,  автозбори  і 
штрафи  за  порушення  правил  дорожнього  руху,  ПДВ,  податок  на  прибуток  та  соціальні 
виплати. Тому саме від держави залежить розвиток електронних грошей у країні. Якщо вона 
створить  своїм  громадянам  умови  для  використання  усіх  переваг  електронних  грошей  і 
систем електронних розрахунків, вона сама підштовхне цей ринок до бурхливого розвитку. 

Серед  основних  причин,  які  стримують  розвиток  електронних  грошей  в  Україні,  зазначимо 
такі: 

 Недовіра  споживачів  і  звичка  розраховуватися  готівкою.  Більше  80%  користувачів 
українських  Інтернет‐магазинів  продовжують  розраховуватися  готівкою.  При 
здійсненні  купівлі  в  Інтернет‐магазині  користувачі  обирають  варіант  розрахунку 
готівкою  по  факту  доставки.  Таким  чином,  користувач  убезпечує  себе  від  ризиків, 
пов’язаних з Інтернет‐комерцією (доставка недоброякісного товару, шахрайство та ін.). 
Дана  ситуація  спровокована  спільнотою  Інтернет‐магазинів  і  недостатнім 
законодавчим регулюванням цього бізнесу. 

 Несформоване  законодавче  поле.  В  Україні  наразі  не  сформована  необхідна 
законодавча  база  регулювання  обігу  електронних  грошей  і  ведення  Інтернет‐бізнесу, 
що породжує недовіру громадян і можливості для шахрайства з боку підприємців. 

 Недостатній  розвиток  електронної  комерції  в  країні.  Більшість  Інтернет‐  магазинів  в 
Україні  є  просто  сайтами‐каталогами.  Користувач  не  має  можливості  здійснити  весь 
цикл  придбання  товару  або  послуги,  перебуваючи  на  веб‐сайті,  йому  потрібно 
сформувати  замовлення,  дочекатися  дзвінка  менеджера  (або  самостійно 
зателефонувати),  уточнити  всі  деталі  замовлення  (основна  проблема  –  наявність  на 
складі  товару)  і  лише  після  цього  сплатити  за  товар  або  сплатити  за  нього  після 
отримання товару готівкою.  

 Низький  рівень  інформаційної  грамотності  населення  України.  Більша  частина 
громадян  віком  від 40  років  в  Україні  не  володіє  навичками роботи  з  комп’ютером  і 
тому  природно,  що  вони  відчувають  недовіру  до  електронних  грошей  та  Інтернет‐
комерції, тож не в змозі користуватись їх перевагами. 

3.2 Регулювання ринку електронних грошей в Україні 

Зазначимо, що на  законодавчому рівні  поняття «електронні  гроші»  є  досі  не  визначеним.  У 
2001 році було прийнято Закон України «Про платіжні  системи та переказ коштів в Україні». 
Він регулює діяльність щодо переказу коштів та платіжних систем, що забезпечують переказ 
коштів. Однак не зрозуміло, чи розповсюджується цей Закон на сегмент електронних грошей. 
На  сьогодні  в  Україні  існує  дві  концепції  регулювання  сегменту  платіжних  технологій  та 
електронних  грошей.  Актуальність  та  важливість  вірно  обраної  моделі  сприятиме  або 
подальшому процвітанню електронних платіжних технологій в Україні, або може спричинити 
заморожування розвитку цього інноваційного сегменту. 
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А)  Концепція  регулювання  електронних  грошей  в  Україні  №1:  встановлення  жорстких 
обмежень  

Перша  концепція  в  своїй  основі  містить  ідеологію  суворого  обмеження  напрямів 
використання  електронних  грошей  та  прив’язує  права  на  роботу  з  цим  інструментом  до 
банків. 

На  розгляді  у  Верховній  Раді  перебував  цілий  ряд  законопроектів,  що  намагались  закрити 
законодавчу прогалину та містили положення щодо електронних грошей. Тут можна назвати 
законопроекти №8035‐д  (2006  рік),  №1463  (2008  рік),  6086‐2  (2010  рік),  №8277,  №8277‐1, 
9476  (2011  рік).  НБУ  працював  щонайменше  з  2005  року  над  розробкою  власного 
нормативного  акту щодо  електронних  грошей,  посилаючись  на  повноваження,  надані  йому 
Законом «Про національний банк». Зокрема, ст. 40 Закону, що надає НБУ повноваження щодо 
регулювання  розрахунків,  та  ст. 7  Закону,  відповідно до  якої  серед  інших  повноважень НБУ 
«визначає  напрями  розвитку  сучасних  електронних  банківських  технологій,  створює, 
координує  та  контролює  створення  електронних  платіжних  засобів,  платіжних  систем, 
автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації». 

Підхід НБУ є яскравим прикладом першої концепції. В 2008 році НБУ затвердив «Положення 
про  електронні  гроші  в  Україні»,  а  в  2010  році  набула  чинності  нова  редакція  Положення, 
затверджена  постановою  НБУ  №481  від  04.11.2010.  Ключові  норми  даного  положення 
включають: 

 Визначення  електронних  грошей  як  «одиниці  вартості,  які  зберігаються  на 
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і 
є грошовим зобов'язанням емітента». Електронний пристрій може бути як апаратним, 
так і програмним. 

 Користувачами електронних грошей можуть бути лише фізичні особи. 

 Юридичні особи можуть лише приймати електронні гроші для оплати товарів і послуг, 
проте  не  можуть  перераховувати  ці  кошти  фізичним  особам  та  іншим  юридичним 
особам  і витрачати ці кошти для оплати товарів/послуг крім «товарів у електронному 
вигляді для власних виробничих (господарчих) потреб». 

 Електронні гроші випускаються лише банками, хоча окремі функції по обслуговуванню 
системи можуть виконуватись агентами банків. 

 Електронні гроші випускаються в гривні. 

 Обсяг електронних грошей на одному пристрої обмежений до 8000 грн. 

 Електронні гроші можуть бути погашені на вимогу власника. 

 Правила  роботи  системи  електронних  грошей  погоджуються  з  НБУ.  Ці  правила 
включають схему операцій системи, заходи по управлінню ризиками, систему безпеки 
в  системі. Після погодження,  система може випускати електронні  гроші  і  зобов'язана 
подавати статистичну звітність НБУ. 

Аналізуючи це положення, можна відмітити норми, які не відповідають кращій міжнародній 
практиці і можуть обмежити розвиток ринку. Вони включають: 

Вимога  щодо  випуску  електронних  грошей  лише  банками.  Така  вимога  різко  звужує  коло 
емітентів електронних грошей, оскільки до банків застосовуються досить жорсткі регуляторні 
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вимоги, що часто є занадто обтяжливим для компаній, які займаються виключно системами 
електронних  розрахунків.  Світовий  досвід  регулювання  свідчить,  що  в  країнах,  у  яких  діє 
жорстка  норма  щодо  емісії  електронних  грошей  лише  банками,  національні  системи 
електронних грошей відсутні, а на ринок виходять емітенти електронних грошей з інших країн, 
у  яких  правила  більш демократичні  (наприклад,  більшість  систем  електронних  грошей  в  ЄС 
зареєстрована  у  Великобританії  та  Люксембурзі,  як  в  юрисдикціях  із  досить  ліберальними 
регуляторними вимогами). Крім того, банки мають можливість пропонувати клієнтам платіжні 
інструменти, які прив’язані до вже існуючої платіжної  інфраструктури у вигляді безготівкових 
рахунків  та  інструментів  онлайн‐банкінгу,  й  тому  системи  електронних  грошей не  є  для них 
профільним видом бізнесу,  який, до того ж, потребує додаткових витрат на  інтеграцію такої 
системи  до  інформаційних  систем  банку.  Зрештою,  така  вимога  суперечить  регуляторним 
нормам  ЄС,  Росії  і  багатьох  інших  країн,  де  роль  невеликих  інноваційних  компаній,  що 
спеціалізуються  на  створенні  систем  електронних  розрахунків,  була  визнана  на 
законодавчому рівні. 

Обмеження  на  сферу  застосування  електронних  грошей.  Вирішальний  фактор  успіху 
електронних  грошей –  це можливість  вільного  їх  використання  для  всіх  видів  розрахунків  з 
усіма  економічними  агентами,  які  бажають  приймати  участь  у  системі.  В  протилежному 
випадку  обіг  електронних  грошей  в  системі  стає  мінімальним,  ефективність  системи 
зменшується,  а  можливі  переваги  використання  електронних  грошей  значною  мірою 
нівелюються.  

У відповідності до моделі, запропонованої НБУ, фізичні особи можуть отримувати електронні 
гроші лише від емітента або іншої фізичної особи (як поточний трансфер або в межах тіньової 
економіки)  і  використовувати  для  розрахунку  за  товари  та  послуги.  Торговець  надалі 
пред'являє отримані електронні гроші емітенту. Такі обмеження, скоріш за все, пояснюються 
тим,  що  Положення  дозволяє  анонімний  обіг  електронних  грошей,  а  також  необхідністю 
виконувати  податкове  законодавство  та  законодавство  щодо  протидії  відмиванню  коштів. 
Водночас,  цю  проблему  може  бути  вирішено  через  обов'язкову  ідентифікацію  рахунків 
юридичних  осіб  та  фізичних‐осіб  підприємців,  що  застосовується  для  підприємницької 
діяльності.  

Також  не  вирішено  питання,  яким  чином  операції  з  електронними  грошима,  які  випущені 
відповідно до положення НБУ, відображаються в податковому та бухгалтерському обліку. 

Так,  наприклад,  всі  операції  з  емісії  електронних  грошей,  що  здійснюються  банківськими 
установами,  не  є  об’єктом  оподаткування  ПДВ,  оскільки  класифікуються,  як  послуги  з 
розрахунково‐касового обслуговування  (РКО),  згідно з Постановою НБУ №400  та пп. 196.1.5. 
ст.  196  Податкового  кодексу.  Однак  Законом  про  платіжні  системи  та  переказ  коштів 
встановлено, що такі послуги можуть вважатися послугами РКО лише для банківських установ, 
що залишає під питанням роботу інших ніж банки учасників систем електронних грошей. 

Іншою проблемою є відображення операцій, що здійснюються із використанням електронних 
грошей,  у  бухгалтерському  обліку,  що  ведеться  суб’єктами  підприємницької  діяльності. 
Наприклад,  проблемною  є  норма,  яку  викладено  у  ст.  291.6  Податкового  Кодексу  України, 
згідно  з  якою  суб’єктам  підприємницької  діяльності,  що  є  платниками  єдиного  податку, 
заборонено  приймати  до  оплати  за  реалізовані  товари/послуги  інші  платіжні  засоби,  крім 
готівкових та безготівкових грошей. Як приймати у якості оплати за товари/послуги електронні 
гроші  та  як  їх  обліковувати  іншим  юридичним  особам,  і  чи  є  такі  операції  об’єктом 
оподаткування,  ‐ українське законодавство сьогодні не визначає. Це створює невизначеність 
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для  роботи  систем  електронних  грошей  в  Україні  та  компаній,  які  прагнуть  використовувати 
електронні  гроші  у  якості  платіжного  засобу.  В  результаті,  частина  систем  електронних 
розрахунків відкладає свій вихід на український ринок, а інша частина, що вже працює в країні, 
змушена  вдаватися  до  пошуку  інших  юридичних  рішень,  які  дозволяють  проводити  операції 
вводу/виводу грошей у систему та здійснення розрахункових операцій із використанням інших 
засобів. 

Отже,  наразі  в  бухгалтерському  обліку  відсутні  норми  та  коментарі  щодо  особливостей 
облікового відображення електронних  грошей  та розрахунків ними.  Відсутність врегулювання 
питань  обігу  електронних  грошей  у  стандартах  бухгалтерського  обліку  та  податковому 
законодавстві  змушує  системи  електронних  розрахунків  працювати  за  досить  складними 
юридичними схемами з метою здійснення своєї діяльності в рамках чинного законодавства. Це 
є значною перепоною для поширення цього платіжного інструменту в Україні.  

У  цілому,  дієвість  норм  вищезгаданого  Положення  була  обмежена  через  його  статус 
підзаконного акту. Крім того, правові підстави для його прийняття не є безперечними, оскільки 
є  питання,  чи  є  ст.  7  та  ст.  40  Закону  про  Національний  банк  достатніми  підставами  для 
прийняття  такого  положення.  Однак,  навіть  якщо  Положення  й  було  би  прийняте  у  повній 
відповідності  до  законодавства,  НБУ  має  дуже  обмежений  інструментарій  для  забезпечення 
його  виконання.  Таким  чином,  великого  впливу  на  ринок  електронних  грошей  (платежів) 
Положення  б  не  мало,  хоча  дві  новостворені  системи  електронних  грошей  все  ж  погодили 
правила  діяльності  з  НБУ  у  2010  році  (МАКСІ  та  MoneXy).  Водночас,  діяльність  систем 
електронних розрахунків, що діють поза рамками положення НБУ, стала більш невизначеною в 
правовому вимірі. 

Так,  через  невизначеність  із  подальшим  розвитком  законодавчого  поля  в  сфері  електронних 
грошей  в  грудні  2010  року  було  призупинено  процедуру  узгодження  з  НБУ  правил  систем 
електронних  грошей.  Це  не  завадило  Національному  банку  зробити  ряд  офіційних  заяв 
(зокрема,  в  листі  НБУ  від  24.06.2011  №25‐112/1575‐7731),  згідно  з  якими  визнавався 
неофіційний статус тих систем електронних розрахунків, що не пройшли узгодження правил в 
НБУ.  

Хоча до Верховної Ради подавався ряд законопроектів, що визначали основи функціонування 
електронних  грошей,  ‐  жоден  з  них  не  був  прийнятий  як  закон.  Водночас,  законопроект 
№10656, який був поданий НБУ,  і був прийнятий у другому читанні  і в цілому в вересні цього 
року.  

Законопроект  №  10656  спрямований  на  внесення  змін  до  законодавства  про  регулювання 
платіжних систем і переважно стосується змін до функціонування платіжних карток. Крім того, 
він містить визначення поняття «електронні гроші» та пропонує доповнити Закон «Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні» ст. 15, що регулює випуск електронних грошей в Україні. 

Положення  законопроекту  №10656  щодо  електронних  грошей  на  законодавчому  рівні 
закріплюють  окремі  норми  Положення  про  електронні  гроші  та  надають  НБУ  чіткі 
повноваження щодо регулювання ринку електронних грошей. Зокрема, на законодавчому рівні 
встановлюється: 

 Визначення  електронних  грошей,  як  «одиниць  вартості,  які  зберігаються  на 
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка 
їх  випускає,  і  є  грошовим  зобов’язанням  цієї  особи,  що  виконується  в  готівковій  або 
безготівковій формі». 
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 Електронні гроші випускаються лише банками, хоча окремі функції по обслуговуванню 
системи можуть виконуватись агентами банків. 

 Електронні гроші випускаються в гривні. 

 Дозволяються операції лише між фізичними особами та щодо оплати товарів та послуг. 

До  новел  законопроекту можна  віднести  встановлення  адміністративної  відповідальності  за 
невиконання  законодавчих  та  регуляторних  норм  щодо  електронних  грошей,  передачу 
функції  ліцензування  переказу  коштів  від  Нацкомфінпослуг  до НБУ.  Також  варто  відзначити 
порівняно  невеликий  обсяг  положень,  закріплених  на  законодавчому  рівні  та  надмірний 
простір для нормотворчої діяльності НБУ. 

У  результаті  прийняття  законопроекту,  положення  щодо  обмеження  емітентів  електронних 
грошей  та  видів  операцій  з  електронними  грошима  будуть  мати  практичний  ефект  і  різко 
обмежать розвиток ринку електронних грошей в Україні. 

Б)  Концепція  регулювання  електронних  грошей  в  Україні  №2:  модель  регулювання  на 
основі кращого міжнародного досвіду  

Друга  концепція  регулювання  електронних  грошей  заснована  на  закордонному  досвіді, 
зокрема, за основу був взятий підхід до регулювання цього ринку в ЄС та Російській Федерації. 
Більш детально основні відмінності Концепцій наведено у таблиці: 

Таблиця 3.2 Концепції регулювання ринку електронних грошей в Україні 

Норма 
регулювання 

Концепція №1  Концепція №2 

Визначення 
електронних 
грошей 

Одиниці  вартості,  які  зберігаються 
на  електронному  пристрої, 
приймаються  як  засіб  платежу 
іншими  особами,  ніж  особа,  яка  їх 
випускає,  і  є  грошовим 
зобов’язанням  цієї  особи,  що 
виконується  в  готівковій  або 
безготівковій формі. 

Грошова вартість, що представлена у 
формі  вимоги  до  емітента, 
зберігається  на  електронному 
пристрої  та  випускається  після 
отримання коштів емітентом з метою 
здійснення  платіжних  операцій  та 
приймається  фізичною  або 
юридичною  особою,  відмінною  від 
установи‐емітента  електронних 
грошей. 

Хто  має  право 
емітувати 
електронні гроші 

Електронні  гроші  випускають  лише 
банки. 

Дозволити  випуск  електронних 
грошей  банкам  та  операторам 
електронних грошей. 

Кваліфікаційні 
вимоги 

Емітенти  електронних  грошей 
повинні  відповідати  вимогам щодо 
формування  банку,  зокрема,  щодо 
статутного капіталу на суму 120 млн 
гривень. 

Для  отримання  дозволу  на  випуск 
електронних  грошей  оператори 
повинні  відповідати  вимогам  щодо 
мінімального  розміру  статутного 
капіталу,  власних  коштів  та  ділової 
репутації,  які,  однак,  повинні  бути 
суттєво  спрощеними  порівняно  з 
вимогами щодо формування банку. 
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Норма 
регулювання 

Концепція №1  Концепція №2 

Види  платіжних 
послуг 

Банки  мають  право  надавати 
повний спектр фінансових послуг за 
окремими виключеннями. 

Для  операторів  електронних  грошей 
випуск, обіг і погашення електронних 
грошей  та  пов’язані  з  ними  платіжні 
послуги  повинні  бути  виключним 
видом господарської діяльності.  

Напрямки 
здійснення 
платежів  (сфера 
застосування 
електронних 
грошей) 

Дозволено розрахунки електронними 
грошима  між  фізичними  особами  та 
розрахунки  за  товари  та  послуги 
фізичними  особами  на  користь 
юридичних.  Формально  дозволено 
розрахунки  між  юридичними 
особами,  проте,  через  встановлені 
обмеження такі операції рідко мають 
економічний зміст. 

Дозволити  використання 
електронних  грошей  для  всіх  видів 
розрахунків  (включаючи  юридичні 
особи  та  державні  органи).  При 
цьому  юридичні  особи  мають  бути 
зобов’язані  повідомляти  про 
відкриття  рахунків  електронних 
грошей податковим органам. 

Вимоги до 
гарантування 
випущених 
електронних 
грошей 

Сума  випущених  електронних 
грошей  не  повинна  перевищувати 
суму  залучених  коштів.  Залучені 
кошти  обліковуються  на  окремому 
рахунку  в  банку.  Інші  норми  щодо 
забезпечення  безпеки  електронних 
грошей, що випускаються фінансово 
нестійкими  банками,  не 
передбачено. 

Випущені  електронні  гроші  повинні 
на  100%  резервуватись  на 
спеціальному  рахунку  в НБУ.  По мірі 
розвитку  фінансового  сектору 
України  резервування  може 
проводитись за рахунок інших активів 
(державні  цінні  папери,  рахунки  в 
фінансово стійких банках тощо). 

Ризики від реалізації Концепцій в Україні 

  У разі реалізації Концепції № 1 
в  українському  законодавстві 
розвиток  електронних  грошей 
буде  значно  обмежений. 
Домінувати  на  ринку,  скоріш 
за  все,  будуть  системи 
електронних  грошей,  що  не 
підпадають  під  юрисдикцію 
України. 

Ми  не  бачимо  ризиків  для  розвитку 
ринку  електронних  грошей  та 
ефективного  регулювання  сегменту  в 
разі  реалізації  Концепції  № 2  в 
законодавстві України. 
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Висновки та рекомендації 

Міжнародний  досвід  свідчить,  що  розвиток  електронних  платежів  і,  зокрема,  електронних 
грошей сприяє зменшенню витрат на готівковий обіг та прискоренню економічного зростання. 
Електронні  гроші  також  можуть  сприяти  розвитку  нових  секторів  економіки  та  електронної 
комерції. Однак, розвиток ринку електронних грошей в значній мірі залежить від нормативно‐
правового  регулювання.  Запровадження  інновацій  у  сфері  електронних  платежів може бути 
неможливим,  якщо  відповідні  норми  регулювання  не  є  достатньо  гнучкими.  Крім  того, 
враховуючи можливості,  які  пропонує  користувачам мережа  Інтернет,  системи  електронних 
грошей  можуть  досить  ефективно  функціонувати  поза  межами  юрисдикції  країни  з 
неефективним регулюванням електронних грошей.  

Тому  державне  регулювання  повинно  стимулювати  широке  впровадження  інноваційних 
платіжних  інструментів  та  водночас  забезпечити  інтереси  користувачів  щодо  безпеки 
операцій  з  електронними  грошима,  особливо  враховуючи  той  факт,  що  проблеми  щодо 
втрати  електронних  грошей  через  шахрайські  операції  та  будь‐які  затримки  з  погашенням 
електронних  грошей  можуть  мати  негативний  вплив  на  стабільність  ринку  в  цілому.  Також 
завданням  регулятора  повинно  стати  забезпечення  рівних  умов  конкуренції  на  ринку  та 
відсутності  надмірних  бар'єрів  щодо  входу  на  нього,  оскільки  таке  регулювання  має 
відповідати зобов'язанням України в рамках ГАТТ  і СОТ  та державній політиці України щодо 
адаптації власного законодавства до європейського та процесу інтеграції України в ЄС. 

Краща  міжнародна  практика  показує,  що  для  того,  щоб  система  регулювання  була 
ефективною та стимулювала розвиток ринку електронних грошей, потрібно на законодавчому 
рівні закріпити наступне: 

 Дозволити випуск електронних грошей широкому колу компаній (а не лише банкам). 

 Водночас,  для  отримання  дозволу  на  випуск  електронних  грошей,  компанія  повинна 
відповідати  вимогам  щодо  розміру  власного  капіталу,  технічної  спроможності  та 
ділової репутації. При цьому рівень капіталу повинен бути суттєво менший за обсяг, що 
встановлений для банків. 

 Дозволити  використання  електронних  грошей  для  всіх  видів  розрахунків  між 
фізичними, юридичними особами та державним сектором. 

 Забезпечити  погашення  випущених  електронних  грошей  користувачам  через 
вкладення залучених коштів в ліквідні та безпечні активи. 

 Діяльність  щодо  випуску,  обігу  та  погашення  електронних  грошей  повинна  бути 
ізольованою від операцій, що не є пов’язаними із платіжними послугами. 

 Для уникнення ризику відмивання коштів анонімні операції з електронними грошима 
повинні бути обмеженими за розміром, а юридичні особи, що здійснюють такі операції 
та  мають  відповідні  рахунки  в  системах  електронних  грошей,  мають  реєструвати  їх 
згідно з вимогами податкового законодавства. Також повинен проводитись моніторинг 
можливих зловживань у системі електронних грошей. 
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Законопроект № 10656, поданий НБУ до Верховної Ради в червні цього року та прийнятий у 
першому читанні, може закрити прогалину в законодавстві щодо електронних грошей. Проте, 
в  законопроекті  зберігаються  основні  обмеження  на  розвиток  ринку  електронних  грошей  ‐
лише  банки  зможуть  випускати  електронні  гроші,  а  сфера  їх  використання  юридичними 
особами  залишається  дуже  обмеженою.  Крім  того,  законодавчі  норми  щодо  регулювання 
ринку електронних грошей будуть обмежені лише однією статтею Закону «Про переказ коштів 
та платіжні системи», яка визначає лише окремі принципи функціонування ринку електронних 
грошей.  Водночас,  визначення  інших  принципів  регулювання  ринку,  правил  та  норм,  що 
стосуються електронних грошей, законопроектом покладається на НБУ. Це суперечить кращій 
законодавчій практиці, коли на рівні закону визначаються принципи діяльності ринку, основні 
елементи його функціонування (зокрема, його регулювання) та забезпечується повна правова 
визначеність для всіх учасників ринку. 

Отже,  необхідно  зазначити,  що  введення  на  законодавчому  рівні  такого  нового  поняття,  як 
«електронні гроші» викликає необхідність врегулювати колізії з  іншими законами та питання 
щодо  оподаткування  та  відображення  операцій  із  електронними  грошима  у  бухгалтерській 
звітності. Це потребуватиме значної деталізації правил та норм щодо електронних  грошей в 
законопроекті,  який  переважно  присвячений  врегулюванню  карткових  платежів  в  Україні. 
Зокрема, бажано виділити норми щодо електронних грошей в окремий законопроект.  

Тому  при  підготовці  проекту  до  другого  читання  доцільно  врахувати  кращу  міжнародну 
практику.  

Зокрема, ми пропонуємо врахувати у законодавстві Концепцію №2, а саме: 

Норма регулювання  Оптимальний варіант регулювання 

Хто  має  право  емітувати 
електронні гроші 

Дозволити  випуск  електронних  грошей  банкам  та 
іншим  суб’єктам  господарювання,  так  званим 
операторам електронних грошей. 

Кваліфікаційні вимоги  Для отримання дозволу на випуск електронних грошей 
оператори  повинні  відповідати  вимогам  щодо 
мінімального  розміру  статутного  капіталу,  власних 
коштів  та  ділової  репутації,  які,  однак,  повинні  бути 
суттєво  спрощеними,  порівняно  із  вимогами  щодо 
створення банку. 

Види платіжних послуг  Для  операторів  електронних  грошей  випуск,  обіг  і 
погашення  електронних  грошей  та  пов’язані  з  ними 
платіжні  послуги  повинні  бути  виключним  видом 
господарської діяльності.  

Напрямки  здійснення  платежів 
(сфера  застосування  електронних 
грошей) 

Дозволити використання електронних грошей для всіх 
видів  розрахунків  (включаючи  розрахунки  між 
юридичними особами  та державними органами). При 
цьому  юридичні  особи  мають  повідомляти  про 
відкриття  рахунків  електронних  грошей  податковим 
органам. 
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Норма регулювання  Оптимальний варіант регулювання 

Вимоги  до  гарантування 
випущених електронних грошей 

Забезпечення  обсягу  емісії  електронних  грошей 
повинно  на  100%  резервуватись  на  спеціальному 
рахунку  в  НБУ.  По  мірі  розвитку  фінансового  сектору 
України  резервування  може  проводитись  за  рахунок 
інших  активів  (державні  цінні  папери,  рахунки  в 
фінансово стійких банках тощо). 

 

Ми  вважаємо,  що  законодавство  у  сфері  електронних  грошей  має  бути  прозорим  та 
ефективним.  Таким  чином,  саме  закладені  у  Концепції  №2  ідеї  (вільні  напрями  для  обігу 
електронних  грошей,  доступ  до  ринку  та  надання  права  на  емісію  електронних  грошей для 
гравців різних форм власності,  а  також резервування 100%  забезпечення емісії  електронних 
грошей  на  рахунках  у  Національному  банку  України)  є  оптимальними  для  законодавчого 
регулювання електронних грошей.  

Завдяки цьому Україна отримає усі переваги для стрімкого розвитку цього сегменту на благо 
економіки.  Згідно  з  європейським  досвідом,  де  питання  електронних  грошей  регулюється 
окремою  Директивою,  в  Україні,  для  запобігання  ризикам  формування  законодавства 
непрямої дії, всі процеси з регулювання та обігу електронних грошей мають бути прописані в 
окремому законі. 
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