
Альманах науки 

 

12 

УДК 336 

Заклинська А.І. 

студентка  

Національного університету водного господарства та природокористування 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ  

ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 
       

Стаття присвячена визначенню місця електронних грошей у теорії сучасних грошей, уточненню функцій та оцінці 

їхнього значення у грошовому обігу країни.  Визначено переваги та недоліки електронних грошей. Визначено 

проблеми та перспективи розвитку електронних грошей. Актуальність цього дослідження полягає у тому, що 

сучасними науковцями приділяється недостатньо уваги теоретичним засадам електронних грошей. 
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Постановка проблеми.  Останнє десятиріччя 

характеризується появою інноваційних способів 

для здійснення платежів. Нові платіжні інстру-

менти не з’являються за бажанням розробників, їх 

поява – це об’єктивний процес, викликаний нови-

ми потребами і підвищеними вимогами до ефек-

тивності та надійності платежів. Роль електронних 

грошей у здійсненні розрахунків через мережу 

Інтернет зростає швидкими темпами у світовому 

масштабі. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. У кла-

сичній науковій літературі досить багато уваги при-

ділено теорії грошей, серед авторів варто виділити 

Маркса К., Рикардо Д., Туган-Барановського М. Те-

ма розвитку електронних грошей майже відсутня у 

вітчизняній науковій літературі, мало уваги приділя-

ється даній проблемі. Досить широко розкрито пи-

тання розвитку електронних грошей у працях зару-

біжних вчених, зокрема М.Кінга, Б.Шміта, О.Єфрем-

кіної, Л.Уайта, А.Кочергіна, Б.Фрідмена та інших. 

Метою даної статті є проведення аналізу 

сучасного стану електронних грошей в Україні, 

визначення оцінки їхнього значення у грошовому 

обізі країни та визначення подальших перспектив 

їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 

електронних грошей виникло в кінці ХХ сторіччя. 

Засновником електронних грошей вважається 

Девід Чаум, голландський вчений, професор Калі-

форнійського університету, який заснував випуск 

електронної готівки наприкінці 1970-х років [7]. 

В Україні поняття «електронні гроші» з’явилося 

вперше у постанові Правління НБУ «Про 

затвердження Положення про електронні гроші в 

Україні» від 25.06.2008 №178. Згідно визначення 

НБУ, електронні гроші  - це одиниці вартості, які 

зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент 

особами і є грошовими зобов’язаннями емітента. 

Таке трактування є загальноприйнятим в 

Європейському союзі [3, с.31].  

За визначенням Б.Шміта, сукупність віртуа-

льних гаманців, у яких для здійснення платежів 

використовуються електронні гроші називається 

системою електронних грошей [4, с.17]. 

О.В.Єфремкіна в свої публікації про правові 

аспекти електронних грошей в Європейському 

союзі, переконує, що «електронні гроші – це серії 

зашифрованих наборів символів, які мають 

можливість замінити банківські купюри та монети. 

Як засіб накопичення та платежу електронні гроші 

представляють собою інформацію про кількісне 

вираження вартості грошового еквівалента. По мірі 

того, як особа, що володіє електронними грошима, 

використовує їх для здійснення правочинів та 

оплати товарів або послуг, інформація про їх 

грошову вартість, що зберігається на електронному 

пристрої, змінюється» [6]. 

Важливий внесок у дослідження електронних 

грошей здійснив вчений А.Д.Кочергін, висвітлив-

ши свою публікацію, яка була присвячена аналізу 

електронних грошей з позиції грошових теорій 

сучасності. А.Кочергін відмітив, що електронні 

гроші створені для того, щоб споживачі могли 

здійснювати поточні платежі в електронній формі. 

Не зважаючи на велику кількість підходів до 

трактування поняття «електронні гроші», немає 

єдиного універсального значення даного явища. 

Всі трактування об’єднує те, що електронні гроші – 

найбільш зручна і сучасна форма грошових 

розрахунків. 

Не дивлячись на те, що електронні гроші є порів-

няно новим платіжним засобом для України, їх вико 

ристання революціонізувало фінансову систему, 

прискорило проведення платежів, різко збільшило 

рівень охоплення населення фінансовими послугами. 

Першими системами електронних розрахунків в 

Україні були WebMoney, Transfer, PayPal, якими 

українці почали користуватися наприкінці 1990-х 

років. Згодом на початку 2000-х років в Україні 

почали функціонувати інші системи електронних 

розрахунків. І на сьогодні українські користувачі 
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можуть користуватися послугами широкого 

спектру систем електронних платежів, які 

використовують різноманітні роботи та технології. 

На сьогодні випуск електронних грошей в 

Україні мають право здійснювати лише банки. 

Нині 17 банків мають право здійснювати емісію 

електронних грошей, які функціонують у межах 

Національної системи масових електронних 

платежів. (НСМЕП), Visa International та «Глобал 

Мані». Також створено дві системи електронних 

грошей у банківських установах: «Максі» у ПАТ 

«Альфа-Банк» та «Мані Іксвай» (MoneXy) в ПАТ 

«ФІДОБАНК» [1]. Для зручності класифікацію 

систем елек- тронних розрахунків, що працюють 

на укра- їнському ринку, доцільно поділити на дві 

підгрупи:  

– системи електронних розрахунків, що 

емітують електронні гроші тільки в національ- ній 

валюті (гривні) або «гривневі» системи (W1, 

MAXI, WebMoney, Global Money, НСМЕП, 

MoneXy, LiqPay);  

– системи, що зареєстровані в інших 

юрисдикціях, або «негривневі», проте надають 

послуги українським споживачам («Яндекс. 

Деньги», QIWI, WebMoney Transfer, PayPal) . 

Спираючись на дані НБУ, загальна сума 

операцій, на яку користувачі електронних гаманців 

здійснили операції для оплати товарів, робіт або 

послуг у 2015 р. становив 3,238 млрд. грн., що в 2,3 

рази перевищує аналогічний показник 2014 р. 

Усього станом на 1 січня 2016 р. в обігу пере-

бувало електронних грошей на 30,962 млн. грн. (у 

2015 р. – 12,5 млн. грн.). За прогнозами НБУ, до 

кінця 2018 року обсяг користування електронних 

грошей в Україні становитиме 15 млрд. грн., що у 

декілька разів перевищує обсяги використання 

електронних грошей в нашій країні [2]. 

З розвитком мережі Інтернет та «інформа-

ційного суспільства» обмін нематеріальними 

товарами та послугамив електронній формі став 

просто необхідним, що призвело в свою чергу до 

появи безлічі зручностей для населення. 

Існує 5 причин, за допомогою яких 

впровадження безготівкових платежів сприяє 

прискоренню економічного розвитку країни: 

1. Поширення електронних платежів при 

розрахунках за рівних умов стимулює споживання 

домогосподарств. Споживач при розплаті 

готівкою, не може купити більше, ніж є грошей у 

його гаманці.;  

2. З розвитком електронних платежів фінансова 

система та монетизація економіки мають більш 

позитивний характер. Впровадження електронних 

платежів допомагає залучати кошти населення та 

компаній у банківську систему, тим самим 

зменшуючи обіг готівки;  

3. Запровадження електронних платежів 

понесло за собою скорочення операційних витрат 

економіки та держави в цілому. Обслуговування 

готівкової платіжної системи тягне за собою 

істотні витрати, які фактично покриваються 

суспільством;  

4. Вартість електронних розрахунків, порівняно 

з готівкою, оцінюється як менша. Приміром, при 

електронних розрахунках споживачі витрачають 

набагато менше часу на проведення транзакцій та 

не мусять витрачати свій час на отримання готівки.  

5. Збільшення електронних платежів несе за 

собою зменшення тіньової економіки, у якій 

використовуються в основному готівкові 

розрахунки. Це дає можливість проводити 

достатньо великі транзакції, які не можливо 

відстежити правоохоронними органами.  

Стрімкий розвиток електронних грошей пов'я-

заний з основними їх перевагами, зокрема [5, с.16]:  

 Доступність. Для користування традиційни-

ми банківськими послугами користувачу електрон-

них грошей потрібно лише Інтернет та комп’ютер.  

 Зручність. Користувач може отримати 

доступ до електронного гаманця в режимі 24/7. 

 Мобільність. Де б не знаходився користувач, 

він може проводити розрахунки використовуючи 

комп’ютер або телефон та Інтернет. 

 Безпечність. Системи електронних грошей 

дозволяють забезпечити достатній рівень захисту 

особистих даних користувача. 

 Простота використання. Кожна людина може 

без проблем ефективно користуватися 

електронними грошима. 

 Оперативність. Розрахунки за допомогою 

системи електронних платежів проходять миттєво і 

гарантовано. 

 Анонімність. Більшість систем електронних 

платежів потребують від користувача мінімальних 

особистих даних. 

 Підтримка мікроплатежів. Електронні гроші 

дозволяють ефективно проводити транзакції з пла-

тежами еквівалентом від 0,1 до 10 доларів США, за 

відсутності або низької комісії в середині країни. 

Однак, не звертаючи увагу на різку появу 

електронних грошей існують фактори, які 

стримують їх розвиток. До них відносять: 

 Психологічні (низький рівень довіри як спожи-

вачів, так і торговців до нового виду грошей, звичка 

використовувати традиційні платіжні засоби); 

 Недоліки самих систем електронних плате-

жів (відсутність розвиненої мережі прийому та ви-

користання електронних грошей, загальноприйня-

тих стандартів у сфері електронних грошей). 

Основні результати дослідження. Важливими 

питаннями, пов’язаними з перспективою розвитку 

електронних грошей в Україні, є питання їх право-
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вого визначення та законодавчого регулювання [5]. 

Провівши аналіз сучасного стану електронних гро-

шей, необхідно відзначити що, для забезпечення 

ефективного розвитку розрахунків на основі елек-

тронних грошей необхідна реалізація таких заходів: 

 дозволити випускати електронні гроші не 

тільки банкам, а широкому колу компаній; 

 встановити розміри власного капіталу, 

технічної спроможності та ділової репутації 

компанії, яка випускатиме електронні гроші;  

 користування електронними грошима має 

бути дозволено для всіх видів між фізичними, 

юридичними особами та державним сектором; 

  забезпечити погашення випущених ефект-

ронних грошей користувачам через вкладання 

залучених коштів в ліквідні та безпечні активи;  

 зробити розмірові обмеження анонімних 

операцій з електронними грошима для уникнення 

ризику відмивання коштів, а юридичні особи, що 

мають відповідні рахунки та здійснюють такі 

операції, мають реєструвати їх згідно з вимогами 

податкового законодавства. 

Висновки та пропозиції. У нашій країні 

електронні гроші займають особливе положення, 

оскільки на даний момент у нас дуже низький 

рівень персональних банківських послуг, і 

електронні гроші є єдиним поширеним способом 

безготівкових розрахунків для дуже великої 

кількості людей. Вітчизняний ринок електронних 

грошей знаходиться на стадії становлення й 

потребує прийняття заходів з його активізації 

регулюючими органами (НБУ) для узгодження 

механізмів його функціонування з міжнародною 

практикою та впровадження банками сучасних 

технологій у платіжній сфері. 

Отже, впровадження електронних грошей 

потребує подальших наукових розробок. Для 

подальшого успішного розвитку електронних 

грошей в Україні важливим є застосування 

виваженої правової регламентації, спрямованої, з 

одного боку, на підтримку їхнього розвитку, а з 

іншого – на запобігання їх використанню з метою 

ухилення від оподаткування та контролю. 
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Заклинская А.И.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ 

Статья посвящена определению места электронных денег в теории современных денег, уточнению функций и 

оценке их значения в денеж- ном обращении страны. Определены преимущества и недостатки электронных денег. 

Определены проблемы и перспективы развития электронных денег. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что современными учеными уделяется недостаточно внимания теоретическим основам 

электронных денег. 

Ключевые слова: денежные средства, электронные деньги, безналичные средства, функции денег, денежное 

обращение, эмитент, пользователь, обязательства. 

 

Zaklynska A.I. 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF ELECTRONIC MONEY IN UKRAINE 

Money The article is devoted to identification of the place of electronic money in the theory of modern money, specification of 

functions and assessment of their value in the money circulation of a country. The advantages and disadvantages of electronic 

money.  A classification of electronic payment systems Identify problems and prospects of e-money. Urgency of this study lies 

in the fact that the modern scientists pay insufficient attention to the theoretical foundations of electronic money. 

Key words: money funds, electronic money, non-cash, money functions, money circulation, the іssuer, the user, obligations. 

 

 

 

 


