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ВСТУП 

Актуальність теми. Невід’ємним спеціалізованим елементом 

практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової 

вартості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, є платіжні системи. 

Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів, які 

служать для переказу грошових коштів між суб’єктами господарювання, для 

розрахунку за платіжними зобов’язаннями, що виникають між ними.  

На сучасному етапі спостерігаються світові тенденції до переходу до 

безготівкових розрахунків. Україна також поступово переходить до цієї 

форми розрахунку проте значно повільніше, адже спостерігається 

недостатній рівень обізнаності стосовно переваг безготівкових розрахунків, а 

також значний рівень недовіри щодо їх використання.  

Серед ключових проблем платіжних систем України є низький рівень 

безготівкових платежів, недостатньо розвинена фінансова інфраструктура, 

звички населення, які стримують розвиток платіжних систем. 

В Україні низький рівень проникнення безготівкових розрахунків. 

Серед більшості розвинутих країн Україна виділяється високим показником 

співвідношення готівкової маси до ВВП. Високий рівень готівки в обороті 

гальмує ріст економіки, знижує рівень прозорості та затримує активний 

розвиток сучасних сервісів та технологій. Високий рівень тіньової економіки 

в країні та низький рівень довіри до банків забезпечує попит на готівку 

Спостерігається стабільний позитивний тренд зростання частки 

безготівкових операцій – нові покоління клієнтів створюють попит на 

сучасні банківські сервіси. Проте, більше 2/3 готівки, що знаходиться в обігу, 

знята в банкоматах держателями платіжних карток замість їх використання у 

безготівкових транзакціях. Також впливає низький рівень фінансової 

грамотності населення. Більше 50% доходів домогосподарств отримуються 

безготівково, проте 80% витрат здійснюються у готівковій формі. 
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Інфраструктура менш розвинута, ніж в країнах Європи. В Україні 

високе проникнення банкоматів, проте за іншими показниками (мережа POS-

терміналів, кількість безготівкових операцій серед населення) країна суттєво 

відстає. Встановлені розміри лімітів готівкових розрахунків значно 

перевищують європейські норми 

Об’єкт дослідження є платіжні системи. 

Предмет дослідження є платіжні нструменти і банківські процедури, 

що забезпечують грошовий обіг. 

Мета роботи: проаналізувати розвиток платіжних систем в Україні, 

обґрунтувати проблеми та їх рішення. 

Завдання:  

1. Охарактеризувати економічну сутність та класифікації платіжних 

систем; 

2. Розглянути елементи платіжних систем; 

3. Оглянути наукові публікації з проблематики платіжних систем; 

4. Проаналізувуати елементи платіжних систем, їх стан та розвиток; 

5. Охарактеризувати проблеми розвитку платіжних систем в Україні; 

6. Розглянути перспективи розвитку платіжних систем в Україні. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, логічного 

узагальнення, графічний, арифметични
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