
№ 6/2 (15) червень 2018 р.  

 

13 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
УДК 004.45 

Барченко О.А.,  

студент факультету прикладної математики  

НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 
 

Питання обміну даними посідає чільне місце в списку аспектів технологічного розвитку. Грошовий обіг також є 

аспектом обміну даними особливої специфікації, оскільки відбувається обмін матеріальними ресурсами, який має 

відображення як в матеріальній формі, так і в електронному вигляді. Грошовий обіг електронного формату має 

чітко контролюватись спеціалізованими комп’ютерними системами та протоколами передачі даних. Транзакції 

електронної комерції викликають складні автоматизовані процеси, що включають низку гравців, основними з яких є 

фізична особа  та банк. Крім того, технологічні досягнення у гаджетах та електронних гаманцях, зміна схем 

покупки та попит на транскордонні електронні платежі збільшують ризик ненадійної передачі даних. В статті 

описані головні проблеми платіжних систем, існуючі шляхи їх подолання та можливі варіанти вирішення проблем 

ненадійного обігу електронних грошей. 
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комп’ютерні системи. 

 

Постановка проблеми. Електронні платежі 

сфера відносно нова, тому нові проблеми та їх 

вирішення питання часу. При електронній 

передачі коштів користувач має бути 

впевнений у надійності їх доставки, проте 

існує ряд факторів які можуть цьому завадити. 

В залежності від даних факторів для 

користувача існує різний ступінь ризику: від 

звичайного збою в системі, до втрати коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема надійної передачі даних постає у 

кожної фізичної особи чи підприємства. Щоб 

урегулювати процес передачі коштів, компанії 

проводять аналіз ринку електронних платежів. 

Детальний аналіз ринку можна простежити у 

роботах Бібліотеки Центра Досліджень 

Платіжних Систем і Розрахунків [1]. 

Дослідження даної проблематики проводив у 

своїх працях Шангін А. О. [2], який у своїй 

науковій дисертації зазначав, що шляхів 

вирішення проблеми ненадійної передачі існує 

багато, проте вони не є революційними і не 

забезпечують повної довіри користувачів. 

Значну частину досліджень за даною 

тематикою проводили студенти вищих 

навчальних закладів економічного та 

технічного спрямувань [3, 4, 5]. Незважаючи 

на значну базу досліджень, не є повністю 

розкритим питання системного підходу для 

підвищення надійності передачі даних.  

Мета дослідження. Метою дослідження є 

визначення основних проблем функціонування 

існуючих платіжних систем та варіанти їх 

вирішення. 

Результати дослідження.  

Надійність  електронного грошового обігу 

задача складна і на кожному етапі вирішення 

вимагає глибокого аналізу проблематики. Можна 

виділити основні проблеми та шляхи їх вирішення. 

1. Шахрайство та відкликання платежу 

Коли електронна комерція розширюється, 

поряд з цим зростають можливості для 

шахрайського зловживання платіжними 

мережами та крадіжки даних. На додаток до 

більш очевидних інструментів контролю за 

шахрайством, таких як: обліковий запис 

клієнта, служби перевірки та відстеження 

покупки, працівники з управління ризиками, які 

належать сертифікованому PCI DSS, зможуть 

попередити шахрайство, перш ніж це станеться. 

Надмірна кількість відкликаних платежів 

може призвести до закриття торгових рахунків, 

що фактично вбиває бізнес. Незважаючи на те, 

що відкликання платежів іноді відбуваються з 

законних причин, використання практик 

обслуговування клієнтів на основі принципів 

know-your-customer та доступності торговців 

може суттєво зменшити або скасувати 

відкликання платежів. 

Нові технології, такі як: EMV та 

розпізнавання відбитків пальців, також 

використовуються PSP для зменшення обману 

та відкликаних платежів. 

Покращена технологія EMV використовується 

для підтвердження того, що платіжна картка є 
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справжньою та полегшує авторизацію 

транзакції. Коли платіж здійснюється в 

магазині, карта вставляється в сумісний 

зчитувач карт, чіп EMV читається, а дані 

обмінюються високо надійним способом, 

використовуючи шифрування. 

Звичайно, при здійсненні онлайн-платежів, 

покупець вручну вводить інформацію про 

картку, тому чіп не приносить користі. Проте, 

EMV як і раніше забезпечує непрямий захист 

вигоди для онлайн-платежів. Якщо інформація 

про картку буде вкрадена в інтернеті, для 

шахраїв важче клонувати та використовувати 

картку з вбудованим чіпом EMV. 

Споживачі все більше знайомляться з 

біометричною ідентифікацією, такими як 

розпізнавання відбитків пальців, що часто 

використовується для розблокування телефонів. В 

даний час вона впроваджується з метою 

підвищення рівня захисту мобільних платежів та 

запобігання шахрайству. Під час процесу 

мобільного платежу покупець просто сканує свій 

відбиток за допомогою сумісного мобільного 

пристрою, щоб підтвердити свою особу. Це 

потужний інструмент для запобігання шахрайству, 

оскільки це гарантує, що особа, яка здійснює 

транзакцію, дійсно уповноважена це робити. 

Хоча пароль або ПІН-код можуть бути 

викрадені, дані для відбитків пальців 

потребують фізичної присутності покупця. Ця 

технологія вже реалізується Google Play, що 

дозволяє користувачам смартфонів Android із 

вбудованими сканерами відбитків пальців 

здійснювати покупки в Google Play, 

використовуючи їх відбитки пальців. 

2. Захист даних картки 

Сертифікація стандартів безпеки даних для 

обробки платіжних карток (PCI DSS) потрібна 

для кожного продавця чи бізнесу, що приймає 

кредитні чи дебетові картки, онлайн або 

вимкнено. Стандарти PCI DSS вимагають, щоб 

торговці та процесори відповідали 12 

критеріям у шести аренах безпеки: 

 Створення та підтримка безпечної 

мережі та систем 

 Захист даних власника картки 

 Підтримання програми управління 

вразливостями 

 Впровадження сильних заходів 

контролю доступу 

 Регулярне відстежування та перевірка 

мережі 

 Підтримання політики інформаційної 

безпеки 

Запобігання проблемам онлайн-платежів є 

обов'язковим для тих, хто веде бізнес в Інтернеті. 

3. Багатофункціональні способи оплати 

Глобальна електронна комерція означає 

прийняття різноманітних методів оплати та 

валют. Електронні платежі, такі як: електронні 

гаманці, мобільні платежі та кредитні / 

дебетові картки, допомагають онлайн-

торговцям конкурувати на міжнародних 

ринках, дозволяючи своїм клієнтам 

сплачувати їх власною валютою. Для 

торговців, багатокутникові, транскордонні 

операції можуть вимагати нових банківських 

рахунків, нових суб'єктів господарювання та 

нових регуляторних перешкод на кожному 

національному ринку. Вибір постачальника 

платіжних послуг з необхідною 

інфраструктурою, яка вже існує, може 

забезпечити ефективні та найближчі рішення 

цих проблем. Купець може легко зібрати 

платіж в одній валюті та кредитувати 

торговельний рахунок у її домашній валюті. 

4. Технічна інтеграція 

Інтернет-платіжні системи запускають 

фірмову гаму на різних програмних 

платформах. Процеси обробки платежів, 

пов'язані з використанням кредитної картки, а 

більш безпечні можуть бути дорогими для 

інтернет-магазинів. На додаток до цього коштує 

відсутність інтерфейсу між системами обробки - 

PSP може бути важко або неможливо 

встановити зв'язок з іншими системами, що 

призведе до затримки обробки та оплати, 

втрачених транзакцій та дорогих витрат. 

Під час справжньої обробки в режимі 

реального часу комбінація функцій, 

включаючи інтегровані системи та шлюзи, 

вирішує проблеми ліквідності та мінімізує 

затримки, зберігаючи цілісність транзакцій в 

Інтернеті. Процесор платежів, який забезпечує 

негайні та індивідуально оброблені транзакції, 

може відкривати рахунки клієнтів у кількох 

банках,  таким чином уникаючи затримки.  

Для онлайн-продавців та споживачів найнижча 

лінія - це простий, безперервний та безпечний 

процес здійснення транзакцій, найчастіше наданий 

процесором платежу PCC DSS Level 1. 

Висновки. В статті було проаналізовано 

основні проблеми використання платіжних 

систем та здійснення онлайн-платежів та 
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шляхи їх вирішення. Завдяки швидкій передачі 

сигналів, проблеми, що виникають на етапі 

транзакцій та здійснення платежів, можуть 

швидко бути усунені завдяки продуманим 

наперед технологіям і відпрацьованим 

варіантам розвитку помилки передачі коштів. 

Сучасний підхід до розроблення 

спеціалізованих платіжних систем та 

створення програмного забезпечення, що 

здатне відловлювати помилки збільшує шанси 

на надійне використання платіжних систем. 
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Барченко А.А. 

ПРОБЛЕМАТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

Вопрос обмена данными занимает ведущее место в списке аспектов технологического развития. Денежный 

оборот также является аспектом обмена данными особой спецификации, поскольку происходит обмен 

материальными ресурсами, который имеет отражение как в материальной форме, так и в электронном виде. 

Денежный оборот электронного формата имеет четко контролироваться специализированными компьютерными 

системами и протоколами передачи данных. Транзакции электронной коммерции вызывают сложные 

автоматизированные процессы, включающие ряд игроков, основными из которых являются физическое лицо и банк. 

Кроме того, технологические достижения в гаджетах и электронных кошельках, изменение схем покупки и спрос 

на трансграничные электронные платежи увеличивают риск ненадежной передачи данных. В статье описаны 

главные проблемы платежных систем, существующие пути их преодоления и возможные варианты решения 

проблем ненадежного оборота электронных денег.  

Ключевые слова: денежный оборот, транзакции, электронные платежи, платежные системы, передача данных, 

специализированные компьютерные системы.  

 

Barchenko O. 

PROBLEMS OF THE USE OF MODERN PAYMENT SYSTEMS 

The issue of data exchange is central to the list of technological developments. Money circulation is also an aspect of the 

exchange of data of a special specification, since there is an exchange of material resources, which is reflected both in 

material and in electronic form. Electronic money circulation must be clearly controlled by special computer systems and 

data transmission protocols. E-commerce transactions cause complex automated processes that include a number of players, 

the main ones being an individual and a bank. In addition, the technological advances in gadgets and electronic purses, the 

change of purchasing schemes and the demand for cross-border electronic payments increase the risk of unreliable data 

transfer. The article describes the main problems of payment systems, existing ways of overcoming them and possible 

solutions to the problems of unreliable circulation of electronic money. 

Keywords: money transfer, transactions, electronic payments, payment systems, data transmission, specialized computer systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


