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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

МСЕГ - міжнародні системи електронних грошей 

ОЕСР - Організація економічного співробітництва та розвитку 

ОММЗ - оператори мереж мобільного зв'язку 

PSD2 - Директива про платіжні послуги в ЄС 

CDD - customer due diligence – належна перевірка клієнтів  

AML3 - третя Директива ЄС по боротьбі з відмиванням грошей  

DESI - Індекс цифрових економіки і суспільства 

ІТ – інформаційні технології 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

CRM-системи – системи управляння відносинами з клієнтами (Customer 

Relationship Management) 

ПС – платіжні системи 

МЕПС – міжнародні електронні платіжні системи 

НПС – національні платіжні системи 

БМР – Банк міжнародних розрахунків 

КПРС - Комітет з питань платіжних і розрахункових систем БМР 

SIPS - Systemically Important Payment Systems - системно значущі платіжні 

системи 

РПС - роздрібні ПС (retail payment system); 

ОПС - оптові ПС (wholesale payment system)  

LVPS - ПС для великих сум (large value payment system) 

ІФР - інфраструктура фінансового ринку 

IOSCO - Міжнародна організація комісій з цінних паперів (МОКЦБ) 

МСБ – малий та середній бізнес 

ACH – Палата Автоматизованих Розрахунків (Automated Clearing House) 

RTGS - валові розрахунки в реальному часі 

MN - багатосторонній взаємозалік на нетто-основі  
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BN - двосторонній неттинг або двосторонній взаємозалік на нетто-основі 

BA - Згрупований розрахунок 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Глобальна інформатизація вплинула 

на розширення сегментів ринку послуг та розвиток інноваційних інструментів 

у сфері здійснення взаєморозрахунків між його учасниками. Дифузія 

інформаційних технологій в усі сфери міжнародного бізнесу призвела до 

формування нових мережевих інтегрованих структур, які охоплюють різні 

галузі економіки та комунікації життєдіяльності суспільства. Трансформація 

ринку фінансових послуг під впливом інтеграційних процесів та стрімкого 

розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій є об’єктом 

дослідження широкого загалу науковців та практиків і тісно пов’язана з 

теоріями інноваційного розвитку світової економіки в умовах глобалізації. 

Новітні технології і передача інформації через глобальну мережу Інтернет 

створили передумови для виникнення багатьох видів послуг, а застосування 

інноваційних інструментів інформаційної економіки в міжнародних 

платіжних системах зумовило посилення тенденцій до міжнародного поділу 

праці.  

Для ринку міжнародних платіжних послуг, як і для фінансового ринку в 

цілому, характерним є швидке впровадження технологічних інновацій, які, з 

одного боку, підвищують ефективність обслуговування, а з іншого − несуть в 

собі потенційні ризики як для споживачів, так і для всієї економічної системи. 

Специфіка цих ринків спонукає до постійного моніторингу еволюції 

платіжних систем для того, щоб сформувати нові підходи до їх ефективного 

управління на мікро- і макрорівні. Теоретичні засади розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг та його структурних трансформацій під 

впливом інформатизації потребують постійного вивчення науковцями і 

практиками. 
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Досліджували науково-технологічні фактори впливу на економічний 

розвиток країн Г.П. Галузинський, Т.Л. Мезенбург, Є.Б Ніколаєв,                                   

Ю.А. Поліщук, В.А. Шаргородська, Й. Шумпетер та інші науковці і практики. 

Теоретичні основи інноваційних перетворень на глобальних фінансових 

ринках висвітлено українськими вченими серед яких: І.В. Бураковський, В.А. 

Вергун, С.В. Волосович, О.А. Джусов, Р.О. Заблоцька, О.Л. Каніщенко,                                       

Л.Л. Кістерський, З.О. Луцишин, В.І. Мазуренко, С.В. Міщенко,                                 

Ю.В. Орловська, І.І. Пузанов, О.І. Рогач, А.П. Румянцев, Я.М. Столярчук,                     

Н.В. Стукало, С.А. Циганов, А.С. Філіпенко, О.І. Шнирков та інші. 

Особливості функціонування ринку платіжних послуг найбільш повно 

досліджено в роботах Р. Кепплера, В. Кравчука, Дж. Лєбенау, Д. Ф. 

Монтенегро, О. Прем’єрової, Хампфрі, Т. Хіонаронга та інш. Використання 

сучасних інформаційних інструментів платіжними системами ґрунтовно 

описано у роботах З. Джамалуддіна, М.І. Гумахи, Б. Імлаха, С.В. Криворучко, 

Т.В. Марени, С.О. Пиріга та інших дослідників.  

За оцінками науковців, у глобальному інформаційному просторі 

відбуваються своєрідні процеси: розвиток моделей взаємодії учасників 

фінансових розрахунків на основі використання інтернет-ресурсів та 

мобільних телефонів, стандартизація міжнародних платіжних послуг як 

концептуальна основа розвитку інформаційних технологій, створення 

міжнародних платіжних систем за участю небанківських установ та 

формування інноваційних інструментів хеджування ризиків у сфері 

електронної комерції. 

Проте окремі аспекти функціонування ринку міжнародних платіжних 

послуг та його трансформацій  внаслідок глобальної інформатизації 

потребують науково-методичного обґрунтування. Надзвичайно актуальним є 

визначення глобальних і локальних ефектів впливу інформатизації  на 

інструменти та моделі здійснення міжнародних платіжних послуг, виявлення 

інфраструктурних змін на ринку міжнародних платіжних послуг та 
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ідентифікація детермінантів його розвитку у координатах формування основ 

цифрової економіки. Важливим завданням є визначення особливостей 

української моделі розвитку ринку міжнародних платіжних послуг та 

моделювання прогнозів його обсягів за різних сценаріїв організаційно-

правового забезпечення національної платіжної системи України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до напряму держбюджетної науково-

дослідної роботи кафедри менеджменту та туристичного бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

Міністерства освіти і науки України за темами «Диверсифікація форм та 

методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної 

технологічної інтеграції» (номер державної реєстрації 0112U000201) і 

«Розвиток корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації світової 

економіки» (номер державної реєстрації 0113U003044). Внесок автора у 

дослідження зазначеної теми полягає в аналізі взаємозв'язку між станом 

інформатизації країни та розвитком ринку міжнародних платіжних послуг. 

Метою роботи є дослідження розвитку ринку міжнародних платіжних 

послуг, виявлення причин і характеру його трансформацій в умовах 

глобальної інформатизації та обґрунтування перспективних напрямів 

удосконалення організаційно-економічних засад розвитку міжнародних 

платіжних послуг в Україні. 

Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання: 

- узагальнити теоретико-методологічні основи дослідження ринку 

міжнародних платіжних послуг та розкрити економічну природу міжнародних 

платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації;  

- дослідити механізм функціонування глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг; 
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- систематизувати теоретичні підходи до аналізу структури ринку 

міжнародних платіжних послуг; 

- проаналізувати сучасні тенденції розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг; 

- здійснити моніторинг трансформаційних процесів на ринку 

міжнародних платіжних послуг під впливом глобальної інформатизації; 

- визначити детермінанти розвитку глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг; 

- запропонувати критерії оцінки розвитку міжнародних платіжних 

послуг у координатах ефектів впливу глобальної інформатизації; 

- сформулювати методичний підхід до прогнозування обсягів ринку 

міжнародних платіжних послуг та провести його апробацію; 

- узагальнити характерні ознаки сучасного стану платіжного ринку 

України та визначити організаційно-економічні засади розвитку міжнародних 

платіжних послуг на національному рівні. 

Об’єктом дослідження є особливості розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації. 

Предметом дослідження є механізм, структура, детермінанти розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дослідження є концептуальні положення економічної теорії, праці вітчизняних 

і зарубіжних науковців з проблем розвитку ринку платіжних послуг в умовах 

глобальної інформатизації. Для досягнення мети і вирішення завдань 

дисертаційної роботи застосовано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема, метод аналізу і синтезу, а також індукції та дедукції – 

для дослідження сутності поняття ринку міжнародних платіжних послуг та 

його механізму функціонування (п. 1.1, 1.2), системно-структурний аналіз 
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економічних процесів та явищ − при характеристиці сегментів ринку 

міжнародних платіжних послуг (п. 1.3); статистично-аналітичний метод − при 

оцінці тенденцій розвитку та обсягів ринку міжнародних платіжних послуг (п. 

2.1); метод логічного узагальнення – при ідентифікації детермінантів розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг (п. 2.3), систематизації структурних 

змін ринку міжнародних платіжних послуг в умовах інформатизації (п. 2.2) та 

обґрунтуванні організаційно-економічних засад розвитку міжнародних 

платіжних послуг на національному рівні (п. 3.3); порівняльний метод - при 

визначенні поняття платіжних послуг у законодавстві різних країн світу (п. 

1.1); метод періодизації – при оцінці рівня розвитку інформатизації в Україні 

та інших країнах світу, (п. 3.1, 3.3); методів прогнозування − при моделюванні 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в Україні, (п. 3.2). 

Інформаційною базою дослідження є матеріали науково-практичних 

конференцій, монографії та наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених, 

періодичні видання та аналітичні звіти національних та міжнародних 

фінансових організацій: Європейської банківської організації, Асоціації 

електронної комерції Європи, Банку міжнародних розрахунків, Європейського 

Союзу, Світового банку, Організації економічного співробітництва та 

розвитку, Банку Англії, Міжнародного союзу електрозв'язку, Корпорації Банк 

Нью-Йорк Меллон, Національного банку України, Державної служби 

статистики України, матеріали конференцій ООН з торгівлі та розвитку, 

публікації міжнародних консалтингових компаній, зокрема МакКінзі та 

Бостонської Консалтингової Групи, інтернет-ресурси, експертні опитування 

та інші інформаційні видання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

особливостей механізму функціонування ринку міжнародних платіжних 

послуг, визначенні детермінант його розвитку в умовах глобальної 

інформатизації, а також розробці методичних підходів до прогнозування 

потенціалу його зростання.  
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У процесі дослідження одержано наукові результати, що містять 

наукову новизну і характеризують особистий внесок автора в розробку 

окреслених проблем: 

вперше:  

- запропоновано економіко-статистичний підхід до прогнозування 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг на основі оцінки його 

місткості та з урахуванням ключових факторів впливу. Особливість цього 

підходу полягає у тому, що оцінка і прогнозування здійснюються для кожного 

окремого сегменту ринку, що забезпечує конкурентні переваги при 

ідентифікації потенційних точок зростання у структурі ринку в коротко-, 

середньо- та довгостроковій перспективі. На основі розробленого 

методичного підходу здійснено сценарій прогнозування можливого розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг України у сегменті транскордонної 

електронної комерції із застосуванням сукупності методів моделювання і 

екстраполяції баз даних та моніторингових показників, зокрема таких як, 

обсягу валового внутрішнього продукту, частки електронної комерції у ВВП, 

обсягу роздрібної торгівлі, рівня доступності Інтернету для населення, темпу 

приросту потенційних споживачів послуг електронного бізнесу, рівня 

безготівковості розрахунків, обсягу транскордонної електронної торгівлі; 

удосконалено: 

- теоретичні засади аналізу економічної природи ринку міжнародних 

платіжних послуг. Обґрунтовано авторське визначення міжнародної платіжної 

послуги, як будь-якої транскордонної операції, яка виконується за ініціативою 

ініціатора операції через установу або її філію в одній державі з наміром 

зробити суму коштів наявною для бенефіціара в установі або її філії в іншій 

державі; причому ініціатор та бенефіціар можуть бути однією і тією ж особою. 

Встановлено, що локальний ринок міжнародних платіжних послуг – це 

сукупність економічних, юридичних та організаційних відносин, що 

забезпечують задоволення потреб споживачів з виконання транскордонних 
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платіжних операцій через сферу фінансового посередництва шляхом 

використання спеціальних засобів та мереж в окремих сегментах глобального 

платіжного простору. Глобальний ринок міжнародних платіжних послуг є 

сукупністю локальних ринків і сферою функціювання міжнародних платіжних 

систем; 

- систематизацію детермінант розвитку ринку міжнародних платіжних 

послуг. Обґрунтовано, що інформатизація економіки у глобальному і 

локальному вимірі є головною детермінантою розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг. Міжнародні платіжні потоки формуються під впливом 

сукупності геополітичних, економічних та демографічних факторів, а також 

технологічних удосконалень в системі збереження і трансферу інформації, 

глобальних і локальних ініціатив операторів ринку щодо стандартизації сфери 

надання послуг; 

- класифікацію сегментів ринку міжнародних платіжних послуг, 

зокрема, встановлено, що його основними структурними ланками є: 1) 

міжнародна торгівля товарами та послугами, 2) міжнародний рух капіталу; 3) 

міжнародні грошові перекази; 4) транскордонна електронна торгівля товарами 

та послугами. Встановлено, що основними джерелами отримання доходу від 

надання міжнародних платіжних послуг є: 1) фіксована плата за платіжне 

доручення на переказ коштів; 2) комісія у вигляді відсотків від обсягу 

транскордонної операції; 3) різниця (спред) між ціною купівлі та продажу 

валюти при здійсненні міжнародних переказів;  

дістало подальший розвиток:  

- теоретичні засади дослідження сутності поняття інформаційної 

економіки, зокрема, обґрунтовано авторське визначення терміна 

інформаційної економіки як парадигми глобальної інформатизації 

суспільства, що є однією із моделей постіндустріального розвитку світової 

економіки і ґрунтується на використанні технологічних платформ через 

Інтернет, мобільний зв'язок або датчики електронної глобалізації та формує 
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сукупність фінансово-економічних відносин у системі виробництва, 

розподілу, обміну та споживання товарами і послугами на глобальних ринках; 

- інструменти аналізу впливу інформатизації економіки на розвиток 

ринку міжнародних платіжних послуг, зокрема, визначено ключові показники 

інформатизації країни, що мають охоплювати п'ять основних вимірів:                       

1) можливості мережевої взаємодії, 2) людський капітал, 3) використання 

Інтернету, 4) інтеграцію цифрових технологій та 5) цифрові громадські 

послуги;  

- комплексна характеристика тенденцій розвитку глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг, серед яких виокремлено: вихід на передові 

позиції за рівнем інтенсивності і обсягами Азіатсько-Тихоокеанського 

мегарегіону та уповільнення темпів зростання Європейського континенту; 

послаблення ролі банківських установ і розширення кола учасників ринку 

через не фінансові установи; швидка зміна поколінь платіжних сервісів і поява 

принципово нових продуктів (мобільний банкінг, криптовалюти тощо); 

зростання рівня інтеграції між учасниками ринку (впровадження єдиних 

стандартів, обмін даними); консолідація операторів на розвинених ринках; 

посилення рівня технологічної конкуренції в сегменті міжнародних 

роздрібних платіжних систем;  

- організаційно-економічний інструментарій розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг в Україні: вдосконалення інституційних засад 

через мінімізацію втручання наглядових органів влади, використання 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для здійснення управлінських 

функцій і надання державних послуг, розширення доступу до електронних 

даних, усунення перешкод для транскордонної торгівлі товарами та 

послугами; розвиток логістичних послуг та платіжних сервісів; забезпечення 

доступу малого та середнього бізнесу до ринкових ресурсів (інформаційних, 

фінансових, людських, технологічних та ін.); сприяння посиленню 

конкуренції на ринку платіжних систем та платіжних агрегаторів, у тому числі 
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через залучення іноземних компаній; підвищення рівня інтернет-освіти 

населення, інформаційної та фінансової грамотності підприємців, а також 

професійної компетентності кадрів, зайнятих в електронному бізнесі; 

збільшення рівня довіри населення до здійснення операцій в мережі Інтернет. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені науково-

теоретичні положення, методичні підходи, наукові результати, висновки, 

пропозиції та рекомендації можуть бути використані, по-перше, учасниками 

ринку платіжних послуг для підвищення їх конкурентних позицій, по-друге, 

державними органами влади у процесі вдосконалення регуляторного 

середовища, по-третє, міжнародними організаціями у контексті вироблення 

міжнародних стандартів у сфері платіжних послуг. Методика кількісного 

оцінювання ємності ринку міжнародних платіжних послуг та прогнози щодо 

розвитку транскордонної електронної комерції застосовуються 

Придніпровським науковим центром НАН України у розробці заходів щодо 

інноваційного розвитку регіонів (довідка № 71/15 від 4.09. 2015 р); 

систематизація переваг електронної комерції застосовуються у практичній 

діяльності Дніпропетровської торгово-промислової палати (довідка № 114/15 

від 12.09.2015 р.). Результати зазначеного дослідження також враховані і 

використовуються при розробці окремих практичних заходів щодо 

формування комунікаційної політики банку ПАТ «Державний ощадний банк 

України» (довідка №55/1-01/816 від 10.11.2015р.). Також теоретичні та 

практичні положення дисертаційного дослідження використано у науковій 

роботі під час виконання держбюджетної тематики в освітньому процесі при 

викладанні дисциплін «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 

«Інвестиційний менеджмент», «Інноваційна діяльність міжнародних 

корпорацій», «Ринок цінних паперів» у Дніпропетровському національному 

університеті імені Олеся Гончара (акт про впровадження від 06.04.2015р.), а 

також «Банківська система» та «Банківські операції» у Київському 

університеті ринкових відносин (Довідка про впровадження від 24.02.2016р.). 
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Особистий внесок здобувача. Усі результати, викладені в дисертації, 

отримані здобувачем самостійно та були відображені в опублікованих працях 

автора. З робіт, які опубліковані у співавторстві, були використані лише ті ідеї 

та матеріали, які належать автору особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні висновки, 

пропозиції та рекомендації дисертаційного дослідження доповідались автором 

на міжнародних і галузевих науково-практичних конференціях: «Перспективи 

економічного зростання: теоретичні і практичні аспекти» (м. Одеса, 2014 р.); 

«Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління 

проектами» (м. Львів, 2015); «Економіка, підприємництво та бізнес-культура: 

трансформації в умовах розвитку інновацій» (м. Херсон, 2015); 

«Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних 

відносин» (Київ, 2014); «Сучасні концепції управління соціально-

економічним розвитком держави» (м. Дніпропетровськ, 2015); «Інноваційні 

напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці» (м. 

Київ, 2015); «Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та 

менеджменту» (м. Львів, 2015); «Стан, проблеми та перспективи 

вдосконалення економіки України» (м. Ужгород, 2015); «Перспективні 

напрями наукових досліджень − 2015»  (м. Братислава-Відень-Будапешт, 

2015); «Соціально-економічний розвиток України  та її регіонів: проблеми 

науки та практики» (м. Одеса, 2015). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 21 науковій праці (з яких особисто автору 

належить 9,7 д.а.) у тому числі: підрозділ у 1 колективній монографії, 1 стаття 

у міжнародному науковому виданні, 10 статей  у наукових фахових виданнях 

України та −10 у матеріалах міжнародних конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 203 найменувань 
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на 21 сторінці і 18 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 206 

сторінках друкованого тексту, що містить 36 таблиць та 50 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ  

 

1.1. Сутність поняття ринку міжнародних платіжних послуг в умовах 

глобальної інформатизації 

 

Сучасний період розвитку глобальної економіки характеризується 

безпрецедентним зростанням впливу науки і нових технологій на соціально-

економічний розвиток усіх країн та міжнародні економічні відносини. 

Найпомітніше місце в цих процесах посіли технології інформаційної 

революції, яка зумовила сприйняття постіндустріального суспільства як 

інформаційного  [81].  

Ознакою сучасного розвитку світової економіки є фінансова глобалізація, 

на яку, згідно висновку науковців, впливає низка факторів: регулятивні, 

технологічні, політичні, психологічні, чинники якісних змін у фінансах, 

фактори гуманізації тощо. Технологічні фактори розглядаються як розвиток 

інформатизації суспільства, який сприяє виникненню ринку електронних 

фінансових послуг, які можуть здійснюватися суб’єктами різних країн 

протягом короткого часу [63, С. 335]. Особливо це актуально для ринку 

міжнародних платіжних послуг. 

Інституційна теорія структурних трансформацій Д. Hopта пов'язує 

структурні зміни в економічному розвитку з поступовою перебудовою 

інституційної основи національної економіки, можливістю використовувати 

кращий світовий досвід інституційної трансформації та запровадженням 

інноваційних змін у системі державного управління [142, с.12]. 

Цей підхід пов'язаний з баченням структури національної економіки як 

продукту реалізації хвиль формування й розвитку різних технологічних 

парадигм, сьогодні - інформаційної парадигми. Концепція Е. Тоффлера, який 

обґрунтував, що в найближчі десятиріччя пріоритетного розвитку набудуть 
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знання як невичерпна форма капіталу, корелює з концепцією інформаційного 

суспільства Дж. Нейсбіта, який виділив нові імпульси розвитку людини та 

основні мегатенденції, пов’язані із зміцненням міжнародних економічних 

зв'язків, посиленням позицій вільної торгівлі, зростанням ролі 

телекомунікацій у прийнятті економічних рішень та розвитком наноекономіки 

тощо [194, 110].  

Розвиток інформаційної (цифрової) економіки у глобальному і 

локальному вимірі розглядається науковцями як передумова інноваційних 

трансформацій у бізнесі та основа формування нових цінностей 

інформаційного суспільства і відповідно нових моделей стратегічного 

розвитку національних економік. Інновації та інформаційно-комунікаційні 

технології істотно збагачують інструментарій, за допомогою якого 

здійснюється взаємодія суб'єктів світової фінансової системи. 

Стратегічна орієнтація провідних країн світу на розвиток інформаційної 

економіки зумовила істотну перебудову міжнародних платіжних відносин. 

Важливу роль у цій трансформації зіграли новітні інформаційні технології, що 

дозволяють підвищити швидкість, надійність і якість надання платіжних 

послуг і знизити трансакційні витрати платіжних операцій. Змінилися форми і 

методи платежу, були введені в практику нові платіжні інструменти, 

відповідні сучасним економічним умовам. 

Глобальна інформатизація є важливим чинником формування нових 

інноваційних моделей економічного розвитку, зокрема «цифрової економіки», 

передумовою трансформацій в системі міжнародних розрахунків завдяки 

електронних інтегрованих мереж. Термін «цифрова економіка» в 

англійському варіанті digital economy досить часто фігурує у періодичних 

виданнях, різноманітних сайтах та навіть національних програмах розвитку 

окремих країн [113, 198]. 

За однією із версій концепція електронної (цифрової) економіки (digital 

economy) з'явилася в останньому десятилітті 20-го століття. Ніколас 

Негропонте в 1995 році використав метафору про перехід від руху атомів до 
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руху бітів [134]. Він також дискутував з науковою спільнотою про недоліки 

минулого (вага, сировина, транспорт) і переваги майбутнього (відсутність ваги 

товарів, віртуальність, миттєве глобальне переміщення). Сучасна електронна 

економіка є продуктом розвитку інформаційного суспільства за останні 

тридцять - тридцять п'ять років. 

 Однак, Біл Імлах [34] вважає, що ідея «цифрової економіки» є відходом 

від концепцій «інформаційної економіки», що були притаманні ще науковій 

літературі з 1960 року, в основному завдяки роботам Деніела Белла, де 

основний базис поняття ґрунтувався на кодифікації інформації, а також на 

впровадженні поняття «мережеве суспільство» або «мережева економіка», що 

стало продовженням цього напрямку у 1996 році у працях Мануела Кастелля, 

де у фокусі було встановлення комунікаційних зв’язків між людьми за 

допомогою мереж. Також він зазначав, що в соціальних науках зазначені 

аспекти «мережовості» і «інформаційності» досліджені краще аніж у 

економічних дискурсах. 

 Слід зазначити, що загалом з того часу набули розвитку різні підходи до 

формулювання понятійної категорії «цифрова економіка», при цьому доцільно 

вказати на той факт, що більшість західних і вітчизняних науковців і 

аналітиків не дають чіткого розмежування між поняттями «цифрова 

економіка», «інформаційна економіка», «інтернет економіка», «онлайн 

економіка» та іншими варіаціями і часто вживають їх як синоніми (Додаток 

А). 

 Систематизація різних трактувань поняття «цифрова економіка» 

уможливлює виокремлення наступних наукових підходів: 

1. Макроекономічний підхід – віддає належне цифровим технологіям і 

електронній комерції, але орієнтується на вплив їх на суспільство загалом 

(ОЕСР). 

Так, у своїх документах ОЕСР наголошує, що цифрова економіка 

спричиняє дуже суттєве зростання в країні і світі, більш того, її вплив іде 
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далеко поза ринками інформаційних товарів і послуг, поширюючись на інші 

сектори світового господарства та стиль і спосіб життя людей в цілому. 

2. Управлінський підхід, відповідно до якого цифрова економіка - це 

стратегічний напрямок розвитку країни на всіх рівнях державного 

менеджменту, а також приватних підприємств (уряд Австралії [14], 

Європейська Комісія [58], Мохамд І. Гумаха [30] та Зулікха Джамалуддін).  

Із цього приводу доцільно звернути увагу на позицію Європейської 

Комісії, яка аргументує важливість використання можливостей, що пропонує 

цифрова революція, заохочуючи інноваційні перетворення існуючого бізнесу 

і підтримуючи цифрові підприємства в Європі. Про необхідність використання 

потенціалу цифрових технологій з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності, підприємництва та інноваційної діяльності було 

окремо наголошено у Плані дій «Підприємництво 2020» («Entrepreneurship 

2020 Action Plan») [57]. 

3. Структурний підхід, який передбачає що цифрова (інформаційна) 

економіка вимагає структурну перебудову національної економіки відповідно 

до вимог нової технологічної парадигми (Бажал Ю. [81]). 

Так, наприклад, Бажал Ю. стверджує, що нові технології докорінно й 

швидко змінили структуру світової економіки, що зумовило нові глобальні 

геополітичні проблеми. Розгортання нового, інформаційного, етапу науково-

технічної революції відбувається на тлі драматичного збільшення розриву між 

бідними та багатими країнами, бо однією з головних проблем функціонування 

інформаційної економіки є висока вартість заходів з її реалізації. Цей тип 

економіки потребує значних фінансових ресурсів. Утворилося "зачароване 

коло": розвиток залежить від ефективної реалізації знаннєвої інформації в 

науково-технологічних інноваціях, для створення та поширення яких потрібне 

фінансування, обсяги якого прямо залежать від рівня розвитку країни [81, с. 

136]. Тому сьогодні безсумнівну перевагу здобули багаті країни, які 

притримуються стратегії розбудови інформаційно-знаннєвої економіки 

(цифрової економіки). 
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Галузі, пов'язані з інформаційними технологіями, сьогодні є 

"локомотивами" економічного зростання розвинутих країн. Такий перебіг 

подій цілком відповідає передбаченням і рекомендаціям 

неошумпетерианської теорії економічного зростання. Розробки цього напряму 

економічної думки створили теоретичну базу для нового погляду на 

економічний розвиток країн і сформували нові вимоги до державної 

економічної політики (Т.Веблен, А. Шпітгоф, Дж. Гелбрейт, Р. Коуз) [167, 

с.258].  

Такому баченню ще й досі протистоїть традиційний розгляд галузевої 

структурної динаміки в контексті фіксації різноманітних її зрізів: виробництва 

продукції, створення доданої вартості, інвестиційних видів діяльності - 

капітальні вкладення, товари кінцевого споживання, експортні товари, 

послуги тощо [178, 160, 172, 23]. Даний підхід, виявляє взаємозв'язки різних 

параметрів економічної системи, фіксує певні закономірності, придатні для 

міжнародних порівнянь тощо, проте він є обмеженим для завдань 

стратегічного планування економічної політики держави і не дає чіткого 

бачення впливу структурних процесів, що фіксуються, на майбутній стан 

економіки. Тому сучаснішим інструментом аналізу стає бачення структурної 

динаміки виробництва крізь призму закономірностей розвитку техніко-

економічних парадигм чи укладів.  

4. Технологічний підхід, згідно якого ознакою належності процесу до 

цифрової економіки є використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (Томас Л. Мезенбург [43], Strategy Dynamics Global SA [56], 

Шаргородська В.А. [199], Поліщук Ю.А., Ніколаєв Є.Б.[13]). 

У цьому контексті важливо відзначити, що із поширенням використання 

цифрових технологій і доступу до Інтернету, відмінність між цифровою 

економікою і традиційною економікою стає все менш помітною і у 

визначеннях понять важко дотримуватися чітких розмежувань. Щоб вирішити 

це питання, деякі автори, використовуючи термін цифрової економіки 
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поділяють бізнес на той, що використовує в «якійсь мірі» цифрові технології, 

і той, що повністю здійснюється в онлайн просторі. 

Провівши ґрунтовний аналіз вищезазначених положень, можемо надати 

уточнене визначення інформаційної (цифрової) економіки. Інформаційна 

економіка як парадигма глобальної інформатизації є однією з моделей 

постіндустріального розвитку світової економіки, яка ґрунтується на 

використанні технологічних платформ через Інтернет, мобільний зв'язок або 

електронні датчики і формує сукупність фінансово-економічних відносин в 

системі виробництва, розподілу, обміну та споживання товарами і послугами 

на глобальних ринках.  

Ринок міжнародних платіжних послуг заснованих на інструментах 

цифрової економки (електронних платіжних інструментах) є перспективним 

напрямом для країн світової економіки в контексті отримання конкурентних 

переваг на глобальному ринку фінансових послуг. Поняття «електронний 

платіжний інструмент" означає платіжний інструмент з дистанційним 

доступом та електронний грошовий інструмент, який дає можливість його 

держателю (власнику) здійснювати одну або більше електронних платіжних 

трансакцій [171].  

За даними Банку міжнародних розрахунків, щорічні обсяги операцій на 

міжнародному ринку платіжних послуг тільки по 66 найбільших платіжних 

системах з 24 регіонів світу в середньому становлять 3,8 квадрильйонів 

доларів США [70, С. 14-15].  

Проблематика щодо платіжних послуг привернула увагу вчених ще на 

початку двадцятого століття, зокрема, видатного англійського економіста 

Джозефа Шумпетера. Так, у своїй Теорії економічного розвитку [48, С. 255], 

він зазначав, що "економічна логіка переважає над технологічною і усі 

результати ми бачимо навколо нас в реальному житті: несправні канати 

замість сталевих тросів, незграбне грошове господарство замість обігу чеків". 

Ранні спостереження Шумпетера щодо платіжної системи знайшли 

відображення у ґрунтовному дослідженні рівня конкуренції в банківській 
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системі Великобританії в середині 21 століття (найсучаснішої в світі на той 

час) [48, С. 41]: «ритм роботи платіжної системи Великобританії, часто 

здається, відображає більше дев'ятнадцяте століття, ніж двадцять перше. 

Наприклад, клієнту потрібно від трьох до чотирьох робочих днів для того, щоб 

оплатити постачальнику з поточного рахунку в Інтернеті… Роздрібна торгівля 

в Інтернеті розчарована відсутністю гнучкості кредитної і дебетової системи в 

адаптації до світу електронної комерції.» 

У 1997 році американські дослідники Девід Хампфрі (Флоридський 

Державний Університет), Роберт Кепплер та Фернандо-Монте-Негро 

(Світовий банк) у своєму дослідженні «Вартість відновлення і вартість оплати 

платіжних послуг: теорія, методи і досвід» [33] стверджували, що сучасна 

платіжна система є необхідною умовою для сприяння ефективного 

функціонування внутрішньої і міжнародної торгівлі та обміну, а також 

розвитку фінансових ринків. Ефективна платіжна система, на їх думку, це та, 

що мінімізує витрати здійснення платежів відносно отриманих вигід, а також 

знижує витрати ресурсів для досягнення цих цілей. Дослідники 

спрогнозували, що користувачі платіжних послуг будуть орієнтуватися на 

найбільш ефективні способи оплати, при цьому основні витрати на 

виробництво цих послуг мають відображатися в сплаченій ціні. Вони також 

виклали принципи і цілі відшкодування витрат, показуючи, чому витрати 

мають бути відшкодованими за рахунок зборів при здійсненні транзакції 

користувачем; визначили рівень і джерела оплати витрат; показали, наскільки 

чутливі користувачі до змін цін платіжної послуги; продемонстрували які ціни 

обрали деякі країни на свої платіжні послуги і визначили дані, необхідні для 

ціноутворення платіжних послуг в країнах з економікою, що розвивається. 

У 2009 році англійські економісти Хіонаронг Т. та Лєбенау Дж. у книзі 

«Банки на шляху інновацій: Модернізація платіжних систем» [36] провели 

ґрунтовний аналіз наукових праць щодо ролі платіжних систем в економіці, та 

надали своє бачення стратегії створення ефективних платіжних систем.  



23 

 

На їх думку процес модернізації платіжних систем є серйозною 

проблемою як для політиків так і для фахівців-практиків і включає завдання 

щодо розробки стратегічних планів на високому рівні та прийняття нового 

законодавства, встановлення єдиних стандартів, а також генерацію та 

імплементацію нових технологій. Платіжні системи утворюють ключову 

групу стратегічних систем, що сприяють економічному розвитку, і часто 

формують фундамент для фінансового сектора та еволюції національної 

інформаційної інфраструктури. Вони діють як водопровідно-каналізаційної 

системи для фінансових ринків і сприяють поліпшенню макроекономічного 

управління, вивільненню коштів з клірингових і розрахункових функцій для 

більш продуктивного використання, зниженню рівня ринкових флуктуацій, а 

також поліпшенню контролю грошових агрегатів. 

Проблеми розвитку національної платіжної інфраструктури 

актуальні для багатьох країн, що згідно досліджень Б.І. Соколова і С.В. 

Міщенко обумовлено певними факторами, зокрема динамічним розвитком 

економічної та фінансової систем і появою нових платіжних інструментів [136, 

138, 135].  

Сьогодні у світовій економіці великого значення набуває удосконалення 

структури платіжної системи, розвиток її ключових компонентів, 

забезпечення правових, технологічних і фінансових умов її роботи і 

мінімізація розрахункових ризиків. У цьому зв'язку значно зростає 

відповідальність центральних банків і міжнародних фінансових організацій за 

надійну роботу національних платіжних систем. Налагоджені платіжні 

механізми відіграють ключову роль у розвитку фінансового ринку, тому для 

подальшого успішного функціювання економіки важливою умовою є 

підвищення ефективності національної платіжної системи (НПС), яка 

повинна повністю задовольняти зростаючі потреби суб'єктів господарської 

діяльності у швидкому та безпечному переказі коштів, як важливого 

компоненту ринкової фінансової інфраструктури [121, С. 17]. 
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 Таким чином, основи теорії ефективності платіжних систем знайшли 

відображення у наукових працях таких видатних зарубіжних науковців як: 

Хампфрі Д., Кепплер Р., Монте-Негро Ф., Хіонаронг Т., Лєбенау Дж. та інших.  

 Велику увагу вивченню глобальних платіжних систем було приділено 

починаючи 1980 року керівниками центральних банків країн Групи Десяти 

(G10), які заснували Групу Експертів з Платіжних Систем, який в 1990 році 

трансформувався в створення Комітету з питань платіжних і розрахункових 

систем (ПРС) Банку міжнародних розрахунків (БМР) (Committee on Payment 

and Setlement Systems (CRSS)).  

В роботах науковців відзначається, що сучасному етапу розвитку 

фінансових ринків притаманна глобальна присутність міжнародних 

фінансових установ; міжнародна фінансова інтеграція та швидкий розвиток 

фінансових інновацій.  

На думку багатьох дослідників сучасності (Бураковський І.В. [87], 

Вергун В.А. [88], Джусов О.А. [94], Заблоцька Р.О. [100], Каніщенко О.Л. 

[112], Луцишин З.О. [126], Орловська Ю.В. [144], Пузанов І.І. [170], Рогач О. 

І. [174], Румянцев А.П. [175], Столярчук Я.М. [182], Стукало Н.В. [92, 184], 

Філіпенко А.С. [192,191], Циганов С.А. [197, 196], Шнирков, О. І. [202] та 

інш.), процес глобалізації найбільш прогресував саме у фінансовій сфері. 

Передумовою цього були основні фактори [177, С. 27-33]: нові інформаційні 

технології, які зв'язали основні фінансові центри і різко знизили трансакційні 

витрати фінансових операцій і час, необхідний для їх вчинення; зміна умов 

діяльності фінансових інститутів у зв'язку з дерегуляцією банківської 

діяльності; поява і розвиток нових інструментів фінансового ринку на основі, 

головним чином, механізмів хеджування та управління. 

Платіжні системи (ПС) є складовою частиною інфраструктури 

фінансових ринків і їх розвиток не доцільно розглядати ізольовано, не беручи 

до уваги важливих взаємозв'язків між ними та іншими елементами фінансової 

інфраструктури (в т. ч. розрахункові механізми фінансових ринків - системи 
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розрахунків з цінних паперів, а також системи розрахунків по валютних 

операціях).  

У сучасній економічній літературі виділяють поняття національної 

платіжної системи, яка є складним і взаємопов'язаним комплексом елементів, 

що включає в тому числі, всі види платіжних систем, що діють в країні [115, 

С. 18].  

Слід зазначити, що фахівці не надають єдиного рецепту ефективного 

розвитку національних платіжних систем, застосування якого гарантувало б 

успішність надання міжнародних платіжних послуг на глобальному ринку. 

Разом з тим, виявлено певні загальні рекомендації щодо принципів 

формування національних платіжних систем.  

У 2006 році Комітетом з питань платіжних і розрахункових систем 

(ПРС) Банку міжнародних розрахунків (БМР) був опублікований документ під 

назвою «Загальне керівництво розвитком національних платіжних систем» [3], 

де була зроблена спроба узагальнити ключові рекомендації, що були б 

універсальними і підходили всім країнам, які усвідомили для себе 

необхідність розвивати власні національні платіжні системи. 

Згідно документа, підготовленого Комітетом з питань платіжних і 

розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків, національна платіжна 

система – це конфігурація різних інституційних механізмів та інфраструктур, 

які сприяють передачі грошової вартості між сторонами. Безготівкові платежі, 

зазвичай, включають складний процес грошового переказу з депозитного 

(кредитного) рахунку платника однієї фінансової установи на рахунок 

одержувача в іншій фінансовій установі. Цей процес вимагає розвитку 

відповідного асортименту платіжних інструментів, розробку інституційних та 

процесінгових процедур, а також механізмів переказу грошей або фондів для 

виконання платежів. Організаційна схема національної платіжної системи з 

погляду КПРС БМР повинна базуватись на взаємодії всіх її елементів (рис. 

1.1). 
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Рис.1.1. Організаційна схема національної платіжної системи згідно 

рекомендацій Комітету з питань ПРС БМР 

Складено автором на основі [3] 

В контексті розвитку нових інноваційних інструментів у міжнародних 

платіжних послугах основними функціями платіжної системи є: своєчасне 

врегулювання платіжних зобов'язань між учасниками; забезпечення 

безперебійності платежів і безперервності грошового обороту держави; 

усунення невизначеності у своєчасності виконання зобов'язань учасниками 

платіжних відносин; управління ліквідністю учасників платіжної системи. 

Ефективно діючі платіжні системи дозволяють скоротити, а іноді і виключити 

ймовірність порушення ліквідності банків протягом операційного дня, 
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забезпечують швидкий і остаточний розрахунок в день валютування, тобто в 

день фактичної поставки активу [195]. 

Платіжні системи, будучи невід'ємною складовою частиною фінансової 

інфраструктури, забезпечують безперебійне, швидке і безпечне проведення 

платежів і розрахунків і, тим самим, гарантують ефективне функціонування 

народногосподарського механізму, його окремих секторів, економічних 

інститутів і господарюючих суб'єктів. 

У зв'язку з різними масштабами діяльності конкретних платіжних 

структур і з характером їх операцій в обслуговуванні різних сегментів ринку, 

в аналітичній літературі розрізняють: 

- оптові платіжні системи (ОПС - wholesale payment system) або платіжні 

системи для великих сум (large value payment system – далі LVPS). 

- роздрібні платіжні системи (РПС - retail payment system); 

У категорію оптових платежів включаються великі за сумою і, як 

правило, строкові по виконанню транзакції, які опосередковують 

міжбанківські розрахункові угоди і розрахункові операції на грошових і 

фондових ринках. Великі платежі охоплюють всі види міжбанківських 

грошових розрахунків [117], у тому числі платежі по операціях грошового 

ринку, операції з цінними паперами та іноземною валютою. Процесинг і 

врегулювання подібних платежів відбувається на індивідуальній основі. 

До роздрібних платежів прийнято відносити масові повсякденні грошові 

транзакції на відносно невеликі суми, для яких характерні особливі вимоги 

щодо швидкості здійснення розрахунків і захисту від ризиків. Операції в 

роздрібному секторі відбуваються як у вигляді разових угод, так і в режимі 

періодично повторюваних платежів. Розрахунки в системах роздрібних 

платежів в більшості випадків завершуються двостороннім або 

багатостороннім заліком з відстроченим зарахуванням коштів на рахунки 

учасників операцій. 

Такий поділ категорій платежів дозволяє розмежувати принципово різні 

сфери розрахункового обслуговування, виділити особливі види 
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розрахункових структур, механізмів і інструментів, що застосовуються в цих 

сферах, і сформувати контрольні процедури для нагляду за їх 

функціонуванням. 

Аналітичний огляд показав, що такі понятійні категорії як «платіжна 

система» та «платіжні інструменти» достатньо ґрунтовно розкриті в науково-

теоретичних джерелах і національних правових актах, проте при визначенні 

поняття «платіжна послуга» автор стикнувся з певними проблемами. Так, 

наприклад, в Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» [102] надається визначення тільки платіжної системи і платіжного 

інструменту, а платіжну послугу не визначено. Хоча в постанові 

Національного банку України від 05.11.2014 N 705 «Про здійснення операцій 

з використанням електронних платіжних засобів» [167] платіжна послуга 

визначається як діяльність щодо забезпечення виконання платіжних операцій 

з використанням електронного платіжного засобу, яка здійснюється 

постачальниками платіжних послуг. При цьому постачальник платіжних 

послуг це - емітент або еквайр, який надає платіжну послугу користувачу. 

Платіжні послуги включені до Переліку послуг Генеральної угоди про 

торгівлю послугами (GATS) Всесвітньої Торгової Організації [26]. 

Директива 2007/64/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 13 

листопада 2007 року «Про платіжні послуги на внутрішньому ринку» [95] 

більш чітко і ширше визначає термін «платіжна послуга», визначаючи її як 

будь-яку підприємницьку діяльність, перелічену нижче: 

- послуги, що дозволяють надходження готівки на платіжний рахунок, а 

також усі операції, необхідні для функціонування платіжного рахунку;  

- послуги, що дозволяють зняття готівки з платіжного рахунку, а також 

усі операції, необхідні для функціонування платіжного рахунку;  

- виконання платіжних операцій, включаючи перекази коштів на 

платіжний рахунок за допомогою постачальника платіжних послуг 

користувача або іншого постачальника платіжних послуг ( виконання прямих 

дебетувань, включаючи одноразові прямі дебатування; виконання платіжних 
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операцій за допомогою платіжної кратки або аналогічного пристрою; 

виконання кредитних переказів, включаючи доручення про регулярні 

платежі); 

- виконання платіжних операцій, у яких кошти охоплені кредитною 

лінією для користувача платіжних послуг (виконання прямих дебетувань, 

включаючи одноразові прямі дебатування; виконання платіжних операцій за 

допомогою платіжної кратки або аналогічного пристрою;  виконання 

кредитних переказів, включаючи накази про регулярні платежі); 

- видача та/або придбання платіжних засобів; 

- переказ грошей; 

- виконання платіжних операцій, де згода платника на виконання 

платіжної операції надається за допомогою будь-яких засобів телекомунікації, 

цифрового або ІТ пристрою, а платіж виконується оператором 

телекомунікаційної, ІТ системи або мережі, який діє лише як посередник між 

користувачем платіжних послуг та постачальником товарів і послуг.  

Приведений детальний перелік видів діяльності які підпадають під 

визначення платіжних послуг згідно Директиви 2007/64/ЄC дозволяє 

стверджувати, що сукупність послуг досить різноманітна і базується на 

використанні спеціальних інструментів заснованих на ІТ-технологіях.  

В Росії термін «платіжна послуга» [190] обмежується послугами 

прийому грошових коштів; поштового грошового переказу та переказу коштів, 

в тому числі переведення електронних грошових коштів. Відповідно, 

«платіжна установа» - це юридична особа, яка має ліцензію/дозвіл на надання 

та виконання платіжних послуг у Співтоваристві [95]. 

Таким чином, платіжні послуги розвиваються у просторі і часі та 

характеризується певними «країновими відмінностями» - в різних країнах 

платіжні послуги мають різне теоретичне визначення та сутність поняття, тому 

доцільно виділити спільні методичні підходи до їх визначення. Зокрема, згідно 

законодавчих актів, і в Європі, і в Росії, і в США, і в Україні визнано, що 
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платіжні послуги можуть надавати як банківські так і небанківські установи 

(табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Порівняльна таблиця визначення поняття платіжних послуг в законодавстві 

різних країн світу 

Країна Визначення платіжної послуги 

ЄС «Платіжна послуга»: це перелічена нижче підприємницька діяльність: 

1. Послуги, що забезпечують надходження готівки на платіжний рахунок, а 

також усі операції, необхідні для функціонування платіжного рахунку.  

2. Послуги, що дозволяють зняття готівки з платіжного рахунку.  

3. Виконання платіжних операцій, включаючи перекази коштів на платіжний 

рахунок за допомогою постачальника платіжних послуг користувача або іншого 

постачальника платіжних послуг: 

- виконання прямих дебетувань, включаючи одноразові прямі дебетування, 

- виконання платіжних операцій за допомогою платіжної кратки або 

аналогічного пристрою, 

- виконання кредитних переказів, включаючи доручення про регулярні 

платежі. 

4. Виконання платіжних операцій, у яких кошти охоплені кредитною лінією для 

користувача платіжних послуг: 

- виконання прямих дебетувань, включаючи одноразові прямі дебетування, 

- виконання платіжних операцій за допомогою платіжної кратки або 

аналогічного пристрою, 

- виконання кредитних переказів, включаючи накази про регулярні платежі. 

5. Видача та/або придбання платіжних засобів. 

6. Переказ грошей. 

7. Виконання платіжних операцій, де згода платника на виконання платіжної 

операції надається за допомогою будь-яких засобів телекомунікації, цифрового 

або ІТ пристрою, а платіж виконується оператору телекомунікаційної, ІТ 

системи або мережі, який діє лише як посередник між користувачем платіжних 

послуг та постачальником товарів і послуг [95]. 

Україна Платіжна послуга - діяльність щодо забезпечення виконання платіжних операцій 

з використанням електронного платіжного засобу, яка здійснюється 

постачальниками платіжних послуг. Платіжна операція - дія, ініційована 

користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з 

рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього 

електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими 

рахунками. [167] 

Росія Платіжна послуга – це послуга з прийому грошових коштів; поштового 

грошового переказу та переказу коштів, в тому числі переведення електронних 

грошових коштів [190]. 

США Платіжні послуги, що надає Федеральна Резервна Система, включають: 

розподілення валюти і монет; збір і повернення чеків; електронний переказ 

грошових коштів і цінних паперів, в тому числі обробку платежів Палати 

Автоматизованих Розрахунків (ACH); і забезпечення національної служби 

розрахунків [6]. 

Джерело: складено автором  
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Узагальнюючи основні теоретико-методичні підходи до визначення 

поняття «платіжна послуга», доцільно зробити наступні висновки. По-перше, 

спільною ознакою у визначенні є ототожнення її з діяльністю, яка спрямована 

на переведення грошових коштів з одного рахунку на інший. По-друге, 

важливою ознакою платіжної послуги є обов’язкова наявність посередника 

між сторонами які здійснюють та отримують платіжну послугу. Очевидно 

наступне: якщо сторони заплатили одна одній готівкою, то вони не 

потребують посередника і відповідно платіжної послуги з боку третьої 

сторони. 

Однак, якщо одна сторона поповнила в банкоматі готівкою рахунок 

іншої сторони, то тут виникає вже посередник – банківська або небанківська 

установа, де відкрито рахунок отримувача і відповідно яка надає йому 

платіжні послуги. По-третє, суттєвою ознакою платіжних послуг є те, що вони 

надаються із застосуванням певних платіжних інструментів і засобів. В-

четверте, в умовах глобального інформаційного простору міжнародні платіжні 

послуги здійснюються оператором телекомунікаційної, ІТ системи або 

інтегрованої мережі.  

Таким чином, в умовах глобальної інформатизації платіжна послуга – це 

вид діяльності банківських і небанківських установ з виконання платіжних 

операцій шляхом використання спеціальних засобів, де згода платника на 

виконання платіжної операції надається за допомогою будь-яких засобів 

телекомунікації, цифрового або ІТ пристрою, а платіж виконується 

оператором телекомунікаційної, ІТ системи або інтегрованої мережі, який діє 

лише як посередник між користувачем платіжних послуг та постачальником 

товарів і послуг. 

Сутність міжнародних платіжних послуг в умовах глобальної 

інформатизації теж потребує уточнення. Платіжна послуга виконана за 

межами юрисдикції держави в якій знаходиться користувач послуги є 

міжнародною або транскордонною. Згідно Регламенту (ЄС) N 2560/2001 до 

транскордонних платежів відносяться транскордонні кредитні перекази, 
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транскордонні електронні платежі (перекази коштів, вилучення готівки, 

завантаження і вивантаження електронних платіжних інструментів в каси-

автомати та банкомати, транскордонні чеки) [171]. Скориставшись 

понятійними категоріями даного регламенту визначимо сутність поняття 

міжнародних платіжних послуг. 

Міжнародна платіжна послуга – це транскордонна трансакція, яка 

виконується за ініціативою ініціатора операції через установу або її філію в 

одній державі з наміром зробити суму коштів наявною для бенефіціара в 

установі або її філії в іншій державі; причому ініціатор та бенефіціар можуть 

бути однією і тією ж особою.  

 Плата, що стягується за надання міжнародних платіжних послуг 

означає будь-яку плату, стягнуту установою і безпосередньо пов'язану з 

операцією транскордонного платежу і складає доходи від надання послуг 

(рис.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Основні джерела отримання доходу суб’єктів ринку від надання 

міжнародних платіжних послуг  
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Під суб’єктами міжнародної платіжної послуги варто розуміти 

учасників ринку платіжних послуг: з одного боку − замовників, або 

споживачів платіжних послуг, а з іншого – організації (юридичні та в деяких 

випадках фізичні особи), які надають платіжні послуги чи створюють 

необхідні умови для їх здійснення у межах глобального платіжного простору. 

Суб’єктами глобального ринку міжнародних платіжних послуг які надають 

послуги є організації, які у своїй бізнес-діяльності здійснюють транскордонні 

платежі і є сторонами бізнес моделей, завдяки яким здійснюється послуга.  

Для здійснення безготівкових розрахунків, як зазначалося вище третьою 

стороною виступають фінансові посередники (наприклад, банки), які є 

агентами платників і одержувачів платежів і які обробляють інформацію про 

виконання платіжних операцій і фактично переводять кошти. Якщо більше ніж 

один банк бере участь у платіжній операції, наприклад, у ситуації, коли 

платник і одержувач платежу мають різних платіжних агентів, то виникає 

необхідність у міжбанківських розрахунках, а це, як правило, означає участь в 

результаті центрального банку. 

Розвиток міжнародних платіжних послуг у світовій економіці з одного 

боку має ознаки дифузії в інші сектори фінансового ринку, з іншого - 

трансформується під впливом ІТ –технологій як самостійний вид діяльності, 

охоплюючи усіх суб’єктів економічної системи. В умовах глобальної 

інформатизації суспільства ринок набув глобальних масштабів, а цифрові 

технології забезпечили спрощений перетин національного платіжного 

простору, таким чином створивши передумови для вільного здійснення 

міжнародних платіжних послуг та їх дифузії в інші сегменти глобального 

фінансового ринку (рис. 1.3). 

Український дослідник Волосович С. В. [90] класифікуючи ринки 

фінансових послуг за такою ознакою як «товар, що продається», визначає 

ринок платіжних послуг як окремий вид. Він стверджує, що первинним по 

відношенню до фінансової послуги є фінансовий продукт, який стає послугою 

в результаті його продажу клієнту. Передумовою існування різноманітних 
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ринків є наявність специфічного товару, що є об’єктом купівлі-продажу на 

ньому. При цьому він виокремлює національний, регіональний та 

міжнародний рівні функціонування ринків. 

Узагальнюючи теоретико-методологічні дослідження науковців щодо 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг доцільно враховувати 

тенденції формування локальних ринків (національні, регіональні) та 

глобального ринку в цілому. 

Таким чином, локальний ринок міжнародних платіжних послуг – це 

сукупність економічних, юридичних та організаційних відносин, що 

забезпечують задоволення потреб споживачів з виконання платіжних операцій 

через сферу фінансового посередництва шляхом використання спеціальних 

засобів та мереж в окремих сегментах глобального платіжного простору. 

Глобальний ринок міжнародних платіжних послуг є сукупністю локальних 

ринків і сферою функціювання міжнародних платіжних систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Дифузія міжнародних платіжних послуг в сегменти глобального 

фінансового ринку  

Джерело: складено автором 
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Процес глобалізації світової економіки сприяє розвитку інформатизації 

у сфері надання платіжних послуг, поширенню інформаційних технологій та 

розширенню доступу до них все більшої кількості підприємств та споживачів 

послуг у різних країнах світу. У країнах з високим рівнем економічного 

розвитку майже всі підприємства (малі, середні та великі) широко 

використовують можливості Інтернет для отримання банківських та 

фінансових послуг й інформації взагалі.  

Проблеми інформатизації суспільства та розвитку інформаційних 

технологій є окремим напрямком науково-теоретичних досліджень. В 

сучасних умовах формується нова модель функціонування багатьох видів 

послуг на основі інформаційних технологій і комп'ютерної техніки, що 

призводить до істотної зміни змісту їх продукту. Крім того, розвитку нових 

видів послуг сприяє їх здешевлення і розширення доступу до них домашніх 

господарств в результаті комп'ютеризації. Як наслідок, використання 

інноваційних інструментів інформаційної економіки привносить суттєві зміни 

у фінансово-економічну діяльність суб’єктів ринку і забезпечує конкурентні 

переваги особливо у просуванні товарів та послуг на міжнародні ринки. 

Провідні науковці, що досліджують розвиток глобальної інформатизації 

як складову процесу глобалізації, відзначають, характерні трансформації в 

міжнародних економічних відносинах: 

по-перше, впровадження інформаційних технологій щільно пов’язане з 

теоріями інноваційного розвитку світової економіки, а глобальна 

інформаційна економіка створює об’єктивні умови для нових підходів до 

організації інноваційного бізнесу, який зміщується з матеріальної сфери у 

сферу інтерактивних моделей і у цьому контексті, сам процес глобалізації 

спрямований на „перетворення людства на єдину структурно-функціональну 

систему, організовану за універсальними принципами” [85, с. 261]; 

по-друге, „економічне, інформаційне, технологічне об’єднання світу” 

[89, с. 11] як нова фаза глобальної інформатизації має характерні ознаки, до 

яких належить: поява нових форм спілкування; оптимізація управління: 
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оптимізація товарного та фінансового ринків; збільшення наукових відкрить; 

збільшення частки послуг у порівнянні із збільшенням частки товарів [176, 

C.32]; масовий характер попиту та пропозиції на міжнародні платіжні послуги; 

залежність рівня життя населення від ступеня інформатизації економіки 

країни; поява нових форм конкуренції тощо; 

по-третє, поглиблюється „процес інтеграції людства у всіх сферах життя 

на основі інформаційних технологій, транснаціональних фінансових і 

економічних інститутів, синкретизму соціокультурних нововведень” [84, с. 

12]; формується інформаційно-інноваційна модель світогосподарських 

зв’язків, сутність якої ґрунтується на формуванні глобального економічного 

простору шляхом нового способу виробництва і «міжнародного 

технологічного розподілу праці, спеціалізація окремих корпорацій і країн на 

створенні науково-технічних та технологічних ідей, лібералізація 

міжнародних ринків» [96, с.41];  

в-четверте, інформаційна система планети стала доступною у просторі і 

часі: можна підключатися до неї цілодобово, використовуючи мобільний 

телефон, персональний комп'ютер; сучасні інформаційні технології 

забезпечують інтеграцію мереж з програмним забезпеченням, апаратним та 

операційним обладнанням, яке створено на основі стандартних технологічних 

платформ, а їх постійний розвиток і поширення у значному масштабі має 

характер глобальної інформатизації [179]; 

в-п’яте, економіка стає відкритою у глобальному масштабі, її 

інформаційна інфраструктура визначається глобальним телематичним 

комплексом [162]; процеси глобалізації завжди мають економічну основу 

[104], одночасно відбуваються процеси „звуження” світового географічного 

простору та „розширення” світового соціального простору; 

по-шосте, глобальна інформатизація посилює розрив між багатими і 

бідними країнами: окремі країни та регіони опиняються поза потоками 

глобальних мереж, прогресує нерівномірність соціально-економічного 
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розвитку країн, відбуваються деформації в їх спеціалізації у міжнародному 

поділі праці [163, с. 15]. 

 

1.2. Методологічні засади дослідження ринку міжнародних платіжних 

послуг  

 

Слід зазначити, що поки обіг грошей в процесі здійснення міжнародних 

розрахунків був повільним і відповідно ринок платіжних послуг мав невеликі 

обсяги, йому мало приділяли уваги як науковці так і самі учасники ринку. 

Однак, наразі коли обсяг платіжних операцій перевищує об’єми глобального 

ВВП у 5 разів [4], валові доходи від обслуговування цих процесів збільшилися 

многократно як у кількісному так і вартісному вимірі.  

 В результаті ринок платіжних послуг привернув увагу дослідників; 

з’явилися нові підходи до визначення його місця в координатах глобального 

фінансового ринку [186, 143, 99, 101, 201, 86, 123, 85]. Так, деякі звернули 

увагу на так звану «інфраструктурну» сутності цього ринку, а також 

наголошують на особливій ролі платіжних систем на ньому.  Так, у 

дослідженнях науковців сформовано теоретичні положення щодо розвитку 

інфраструктури фінансового ринку, складовим сегментом якого розглядається 

ринок платіжних послуг [133, 105, 193, 200, ].  

На думку Д. О. Гладишева [91], поняття «інфраструктура фінансового 

ринку» необхідно розглядати у вузькому і широкому визначенні. Так, поняття 

фінансової інфраструктури в широкому розумінні включає в себе всі установи, 

інформацію, технології, правила і стандарти, які забезпечують фінансове 

посередництво. Всі ці ключові елементи є життєво важливими для сприяння 

розширенню доступу до фінансових ресурсів, підвищенню прозорості та 

управління, а також забезпечення фінансової стабільності на світових 

фінансових ринках.  
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МВФ використовує розширене визначення фінансової інфраструктури 

як набору установ, які забезпечують ефективну роботу фінансових 

посередників. В інфраструктуру включаються платіжні системи, бюро 

кредитних історій та реєстри застави. Фінансова інфраструктура також 

передбачає наявність правової бази та механізму регулювання операцій 

фінансового сектора [22, С. 5-25]. У вузькому аспекті, стосовно регулювання 

платіжних і розрахункових систем, «інфраструктура фінансового ринку» 

визначається як багатостороння система за участю різних установ, включаючи 

операторів платіжної системи, клірингу, розрахунків або ведення записів щодо 

платежів, цінним паперам, деривативам або іншим фінансовим операціям. 

З метою виокремлення найбільш важливих складових фінансової 

інфраструктури, Комітет з питань ПРС і Технічний комітет Міжнародної 

комісії з регулювання цінних паперів (далі - МОКЦБ і IOSCO) звузили 

трактування «інфраструктура фінансового ринку» до п'яти типів: 1)  системно 

значимі платіжні та розрахункові системи, 2) центральні депозитарії цінних 

паперів, 3) центральні контрагенти, 4)  системи для розрахунків за операціями 

з цінними паперами, 5) репозитарії для угод з небіржовими деривативами. 

Інфраструктура фінансового ринку (ІФР) дозволяє домогосподарствам, 

підприємствам і державі здійснювати платежі безпечним і ефективним чином, 

вона також забезпечує надійні та ефективні способи платежу за фінансові 

інструменти, торгівля якими ведеться на фінансових ринках, а також 

здійснювати поставку таких інструментів [91]. 

Аналіз економічної літератури показав відсутність єдності у визначенні 

місця платіжних систем у фінансовій інфраструктурі глобального ринку. 

Наприклад, Ріксбанк (Швеція) визначає ІФР як сукупність систем для 

проведення платежів і здійснення розрахунків по операціях з фінансовими 

інструментами. При цьому до інфраструктури віднесені системи, які 

управляють фінансовими позиціями і забезпечують фінансові потоки між 

різними учасниками [21]. 
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ІФР трактується як сукупність множини інфраструктур (підсистем). В 

даний час у спільних документах Комітет з питань ПРС при Банку 

міжнародних розрахунків і IOSCO використовується поняття «інфраструктура 

фінансового ринку» поряд з використанням терміну «фінансова 

інфраструктура» [15]. 

З позиції центрального банку Великобританії, ІФР являє собою набір 

правил, договорів, процесів і операційних домовленостей, механізмів для 

управління, зменшення та розподілу ризиків, що виникають з проведення 

операцій, серед учасників ринку [54, С. 45]. Центральні контрагенти та 

платіжні системи можуть знизити кредитний ризик і ризик ліквідності завдяки 

багатостороннім взаємозалікам платежів або фінансових експозицій, системи 

для розрахунків за цінними паперами - зменшити кредитний ризик в покупках 

цінних паперів шляхом гарантування того, що цінні папери поставляються 

тільки щодо отримання платежу (поставка проти платежу). Всі типи ІФР 

здатні зменшувати операційні ризики за допомогою стандартизації процесів. 

Складові елементи інфраструктури фінансового ринку можуть значно 

відрізнятися в плані організації, функцій і побудови. Інфраструктура окремого 

сегменту ринку може бути юридично організована в різних формах, у тому 

числі асоціації фінансових установ, небанківських клірингових корпорацій та 

спеціалізованих банківських організацій. Власником і оператором ІФР може 

бути центральний банк або приватний сектор. Залежно від організаційно-

правової форми, ІФР може бути об'єктом ліцензування і різних схем 

регулювання в рамках юрисдикції країни перебування і на міжнародному 

рівні. Зокрема, банківські та небанківські ІФР регулюються по-різному. 

Наприклад, деякі підрозділи ІФР проводять розрахунки в режимі реального 

часу, а інші - розрахунки з відкладеним виконанням. Деякі підрозділи ІФР 

проводять розрахунки по кожній окремій операції, в той час як інші ІФР 

проводять розрахунки в пакетному режимі. 

Вважається, що інфраструктуру фінансового ринку забезпечують 

компанії що здійснюють кліринг, розрахунки та ведення записів грошових та 
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інших фінансових операцій, таких як платежі, цінні папери та похідні 

інструменти (у тому числі похідні на контракти з сировинними товарами). 

Аналіз еволюції поняття інфраструктура фінансового ринку показав що, 

до середини 2000-х років у міжнародній практиці до ІФР відносилися такі 

елементи як: кредитні бюро, схеми стягнення з повернення кредитів і системи 

платежів та розрахунків по цінних паперам, а також системи переказу коштів.  

Сьогодні, все частіше фінансова інфраструктура розуміється як 

фундамент фінансової системи, який включає установи, інформацію, 

технології, правила і стандарти, що забезпечують фінансове посередництво 

[22, С. 5]. Відзначається, що під впливом глобальної інформатизації 

суспільства трансформується світова фінансова система, форми взаємодії 

учасників фінансового ринку, стрімко розвиваються нові фінансові послуги. У 

числі переваг використання ІКТ у сфері міжнародних розрахунків слід 

відзначити наступні: зниження витрат на обіг грошових коштів; прискорення 

проведення платежів; уніфікація операцій і, відповідно, нейтралізація 

протиріч, що виникають з різних причин; мінімізація можливих помилок і 

негативного впливу людського фактору, що досягається за рахунок 

автоматизації.  

Проте, вищезазначені теоретичні засади формування інфраструктури 

фінансового ринку не враховують тенденції розвитку глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг в умовах глобального інформаційного 

середовища, не дають відповіді щодо формування структури ринку. 

Слід зазначити, що більшість досліджень науковців містить висновки 

щодо впливу глобалізаційних процесів на трансформацію фінансового ринку 

та його структуру. 

Сучасний стан глобалізації фінансового ринку під впливом проникнення 

інформаційних технологій одним, із сегментів якого є ринок міжнародних 

платіжних послуг, має як ознаки «стирання» граней розподілу ринку на 

традиційні види ринків (валютний, кредитний, ринок капіталів), так і ознаки 

дифузії та інтеграції різних видів послуг. Спостерігається концентрація 
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міжнародних грошових потоків та процес монополізації здійснення платіжних 

послуг міжнародними компаніями провідних країн світу, які мають високий 

рівень міжнародної конкурентоздатності за рахунок реалізації інноваційних 

моделей розвитку національної економіки. Загальний науково-методичний 

підхід до вивчення зазначених процесів поки що не сформовано. Недостатньо 

вивченим залишається питання впливу рівня розвитку міжнародних 

електронних платіжних систем на формування конкурентних переваг країн з 

трансформаційною економікою на глобальних ринках товарів та послуг.  

На наш погляд, аналіз цих трансформацій на глобальному ринку 

міжнародних платіжних послуг в умовах поглиблення міжнародної 

конкуренції є дуже важливий для розуміння стратегічних підходів щодо 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в країнах, що розвиваються. 

Зокрема, процес проникнення нових моделей фінансування суб'єктів 

господарювання не повинен притискатися встановленням штучних обмежень 

регуляторними органами державного управління.  

Особливу увагу звертаємо на те, що багато досліджень свідчить про те, 

що адекватна фізична та телекомунікаційна інфраструктури і забезпеченість 

виробничими та фінансовими послугами, позитивно впливають на внутрішні 

іноземні інвестиції та технологічні контракти, а політична та економічна 

стабільність настільки ж важливі, як і трансперентна управлінська структура. 

В даному контексті важливе завдання стимулювання трансферу технологій 

полягає в розвитку місцевих можливостей щодо надання послуг, а також 

необхідність державного управління процесом [111, с. 33]. 

Згідно висновків окремих науковців, на розвиток глобального 

фінансового ринку останнім часом все більше впливають чотири групи 

чинників: консолідація, лібералізація, глобалізація, технологічні інновації. 

Глобалізація породжує інтеграцію, тобто результатом зростання 

взаємопов'язаності і системності сучасних міжнародних економічних відносин 

є поглиблення інтеграційних процесів на регіональному, а потім і 

загальносвітовому глобальному рівні [91]. 
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Узагальнюючи методичні підходи науковців щодо дослідження 

розвитку інфраструктури та інструментів ринку міжнародних платіжних 

послуг в умовах глобальної інформатизації суспільства, ми сформували 

наукову гіпотезу, сутність якої полягає в наступному: під впливом 

інформатизації глобального середовища відбуваються системні трансформації 

на ринку міжнародних платіжних послуг, які впливають на формування 

конкурентних переваг суб’єктів ринку.  

Аналіз цих трансформацій в умовах поглиблення міжнародної 

конкуренції є дуже важливий для розуміння стратегічних підходів щодо 

розвитку ринку платіжних послуг в країнах, що розвиваються. 

З метою перевірки сформованої гіпотези складена структурно-логічна 

схема дослідження розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в умовах 

глобальної інформатизації, яка на нашу думку, має включати три послідовні 

етапи: підготовчий, розрахунково-аналітичний та підсумковий (рис 1.4). На 

підготовчому етапі, у відповідності до поставленої мети, необхідно 

виокремити бази даних та системи показників для аналізу стану проблеми у 

просторі і часі. 

Джерелами інформації для проведення аналізу, на нашу думку, доцільно 

обрати: наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у сфері досліджуваної 

проблематики; законодавчі і нормативні акти, що регулюють міжнародні 

економічні відносини на фінансовому ринку і ринку платіжних послуг; 

статистичні дані Європейського Союзу, Світового банку, Банку міжнародних 

розрахунків, звіти Організації економічного співробітництва та розвитку, 

матеріали Конференції ООН з торгівлі та розвитку, звіти Державної служби 

статистики України та інші інформаційні видання.  
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Рис. 1.4. Структурно-логічна схема дослідження розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг в глобальному інформаційному просторі  

Джерело: складено автором 
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Результати розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в умовах 

глобальної інформатизації формуються під впливом сукупності факторів, які 

можна виявити і оцінити за допомогою економіко-статистичних методів, а 

сучасний стан інформаційної забезпеченості створює передумови для 

широкого застосування багатофакторних моделей з метою встановлення 

взаємозв’язків між результативною ознакою та основними факторами. 

На другому етапі дослідження проведемо порівняльний аналіз показників 

у динаміці та в розрізі окремих сегментів фінансового ринку, для цього 

використаємо сукупність методів: метод аналізу та синтезу, методи 

кількісного і порівняльного аналізу, методи експертних оцінок та методи 

математичної статистики.  

Підсумковий етап цього дисертаційного дослідження передбачає 

характеристику та обґрунтування результатів порівняльного аналізу. Для 

визначення ступеня взаємозв’язку між досягненнями у сфері побудови 

інформаційної економіки і ступенем розвитку електронної комерції та ринку 

електронних платіжних послуг доцільно використати наступні статистичні 

методи: факторний аналіз, кореляційний аналіз, багатофакторний регресійний 

аналіз, дисперсійний аналіз, методи дослідження часових рядів, методи 

моделювання часових рядів. Метою аналізу є вивчення стану і тенденцій 

розвитку економічних відносин, що відбуваються між суб’єктами ринку 

міжнародних платіжних послуг, і пошук факторів впливу на конкурентні 

переваги країн з різним ступенем інформатизації суспільства. Визначення 

специфіки розвитку ринку платіжних послуг в Україні та здійснення 

прогнозування його обсягів за різними сценаріями розвитку інструментів 

цифрової економіки є теоретичним підґрунтям для концептуалізації напрямів 

розвитку національного ринку міжнародних платіжних послуг в умовах 

глобальної інформатизації. 

Розроблена структурно-логічна схема проведення дослідження розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації, на 

відмінну від існуючих методичних підходів містить сукупність кількісних та 
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якісних методів оцінювання стану розвитку ринку міжнародних платіжних 

послуг з виокремленням трьох основних етапів аналізу: підготовчого, 

розрахунково-аналітичного та підсумково-прогнозного. Використання 

запропонованого методичного підходу дасть змогу виявити тенденції 

розвитку глобального ринку міжнародних платіжних послуг в контексті 

формування цифрової економіки як прояву глобалізації інформаційного 

простору. 

Слід зазначити, що при проведенні аналізу важливим питанням постає 

типологія, класифікація та сегментація наявних платіжних засобів. У 

вітчизняній і міжнародній науковій літературі сформувалися різні підходи 

щодо класифікації сучасних платіжних засобів глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг (табл.1.2).  

Так, Боле А. [10] і Хартман М. [31] розглядали тільки електронні 

платіжні засоби, розділяючи їх на два покоління: перше – це електронні гроші 

та гаманці і друге – провайдери PSPs1 та серверні платіжні рішення, тобто 

інструменти нового покоління.  

Проте, на погляд автора, така класифікація за хронологічним принципом 

має певні недоліки. По-перше, високий темп появи і зникнення платіжних 

інструментів ускладнює можливість бачити чітку закономірність розвитку 

«покоління». Крім того, інструменти, які з’явилися в один і той самий час, 

необов’язково мають подібні технологічні характеристики. Але 

найважливіший аргумент проти такого підходу, на думку автора, полягає в 

тому, що такі платіжні інструменти як кредитні картки (credit cards) або 

кредитні перекази (credit transfers) існують з давніх часів проте успішно 

адаптувалися до середовища Інтернету і, навіть, посідають лідерські позиції у 

світових рейтингах популярності застосування, проте мають бути віднесені за 

вищеописаною логікою до першого покоління, а це є не зовсім правильно. 

  

                                           
1 PSP провайдери –сторонні провайдери платіжних послуг (third-party payment service providers) 
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Таблиця 1.2 

Методичні підходи щодо класифікації платіжних інструментів ринку 

міжнародних платіжних послуг 

Автор Підхід до класифікації 

Болє, K. [10], 

Хартман, M. 

[31] 

Розглядають тільки електронні платіжні засоби. Виділяють перше і 

друге їх покоління  

Європейський 

центральний 

банк [20] 

Розглядає тільки електронні платіжні засоби. 

Виділяє перше, друге і третє їх покоління. До третього відносить 

традиційні платіжні засоби, що адаптувалися до Інтернет простору 

Абражевич Д. 

[1] 

Дві основні категорії і два рівня в класифікації:  

1.Системи електронних грошей (на основі маркерів - token-based): 

1а. смарт-карти  

1б.системи онлайн (Інтернет) грошей 

2. Рахункові системи (на основі рахунків - account-based) 

2а. загальні,  

2б. спеціалізовані  

3в. кредитно-дебетні 

Строборн К., 

Хайтман А., 

Лейбольд К. 

та Франк Г. 

[51] 

 

Три основні категорії і два рівня в класифікації: 

1. Передплатні системи (pre-paid) 

1а. на основі апаратних засобів (pre-paid into hardware)  

1б. на основі програмного забезпечення (software based)  

2. Миттєві (pay-now)  

2а. накладені платежі (Cash On Delivery (COD)) 

2б. запис по дебету (debit entry)  

2в. мобільні платежі (m-payments)  

3. Пост-оплатні (post-paid)  

3а. кредитною карткою (credit card),  

3б. фактуруванням та біллінгом (invoice and collection/billing). 

Блеєн А., Ван 

Гув Л., 

Хартман М. 

[9] 

Класифікація, яка, на думку дослідників, нагадує матрьошку, тому що 

складається з декількох вкладених рівнів. Загалом класифікація включає 

п'ять рівнів, що виділені за ознаками: вид грошей, ключовий механізм 

оплати, залучені канали та мережі, фактор форми випуску та пристрій 

ідентифікації, що використовуються, і, нарешті, сім загальних методів 

оплати. Основна ідея підходу полягає в тому, що певна комбінація 

характеристик з кожного з п'яти рівнів в кінцевому рахунку визначає 

реальний платіжний інструмент.  

Джерело: складено автором 

Згідно методики Європейського Центрального Банку [20] всі електронні 

платіжні інструменти умовно поділено на три покоління: основу третього 

покоління платіжних засобів складають електронні платіжні ініціативи, 

засновані на традиційних платіжних інструментах. Таким чином, цей підхід 

містить більш повну класифікацію, проте визначені класи мають широкий 
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діапазон і об’єднують дуже великі групи різноманітних платіжних 

інструментів. Інші наукові дослідження [1, 9] в основу класифікації 

закладають технологічні характеристики платіжних інструментів з тим чи 

іншим ступенем деталізації.  

Абражевич Д. [1] визначає дві основні категорії електронних платежів: 

системи електронних грошей (на основі маркерів - token-based) та кредитно-

дебетові системи (на основі рахунків - account-based). Перша категорія 

передбачає обмін електронними маркерами (токенами), які представляють 

вартість (можна порівняти з використанням умовних одиниць), в той час як в 

системах другої категорії гроші зберігаються у вигляді записів на банківських 

рахунках і ця інформація передається сторонами через комп’ютерну мережу.  

Щодо такого підходу до класифікації електронних платіжних засобів 

необхідно зробити певні зауваження. По-перше, таке розуміння електронних 

грошей певною мірою не відповідає визначенню поняття, яке надане в 

Директиві Європейського Союзу про електронні гроші2 [40]. По-друге, у 

міжнародній практиці надання платіжних послуг багато платіжних систем, які 

віднесені до електронних грошей, використовують не маркери (токени), а 

прості лічильники для того, щоб відстежувати шлях переходу монетарної 

вартості на карту (як приклад, бельгійська система електронного гаманця 

Proton).  

Абражевич Д. надає іншу класифікацію, поділяючи електронні гроші на 

смарт-карти та системи онлайн (Інтернет) грошей [1]. Згідно його 

систематизації, рахункові системи, в свою чергу, можуть бути загальними, 

спеціалізованими та кредитно-дебетовими. Послуги платіжного 

посередництва - це окрема специфічна категорія, проте на нашу думку, 

розмежування за цими категоріями має певні неточності та суперечності. 

Наприклад, згідно термінології Абражевича Д., PayPal відноситься до 

                                           
2 Електронні гроші (ЕГ) – грошова вартість, що представлена у формі вимоги до емітента, яка зберігається 

на електронному пристрої, в тому числі магнітному, та випускається після отримання коштів з метою 

здійснення платіжних операцій та приймається фізичною або юридичною особою, відмінною від установи-

емітента електронних грошей. (Electronic Money Directive (EMD) of October 27) 



48 

 

категорії «загальні системи». Рахом з тим, PayPal використовує адреси 

електронної пошти, що притаманне "спеціалізованим" системам в його 

класифікації. Проте, головним недоліком цього науково-методичного підходу, 

на нашу думку, є те, що автор використовує різні критерії при поділі послуг на 

дві основні категорії. 

 Більш детальною є класифікація електронних платіжних засобів 

запропонована в роботі К. Строборна [51], який вперше систематизував 

платіжні інструменти за ознакою відліку часу, з моменту коли з рахунку 

платника стягуються гроші. На основі даного методичного підходу платіжні 

інструменти поділяються на: передплатні (pre-paid), миттєві (pay-now) та пост-

оплатні (post-paid). В свою чергу, ці категорії інструментів потім 

підрозділяються на підкатегорії: передплатні – на основі апаратних засобів 

(pre-paid into hardware) або програмного забезпечення (software based); миттєві 

- на накладені платежі (Cash On Delivery (COD)), запис по дебету (debit entry) 

та мобільні платежі (m-payments). І нарешті третя група - це пост-оплатні з 

подальшою оплатою кредитною карткою (credit card) чи фактуруванням та 

біллінгом (invoice and collection/billing).  

Слід зазначити, що такий підхід на наш погляд теж має певні вади. Так, 

мобільні платежі, що віднесені К. Строборном до «миттєвих» (pay-now) 

можуть бути і пост-оплатними, наприклад, коли сума заборгованості 

додається до телефонного рахунку клієнта. Також вони можуть бути 

передплатними за таким же принципом. Проте основна проблема цієї 

класифікації полягає у відсутності ознак градації інструментів за 

технологічною ознакою.  

 Найбільш досконалою, на думку автора, є класифікація запропонована 

Блеєном А., Ван Гувом Л. та Хартманом М. [9], які детально проаналізували 

недоліки та переваги методичних підходів інших дослідників та сформували 

критеріальну модель класифікації платіжних інструментів, яку вони назвали 

методичним підходом побудованим за принципом «матрьошки» ( рис. 1.5). 
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В основі класифікації платіжних інструментів за принципом 

«матрьошки» застосовується чотири типи грошей: валюта, жиро-гроші, 

електронні гроші та приватні гроші. Валюта визначається авторами як 

банкноти і монети випущені центральними банками. Жиро-гроші складаються 

з одноденних депозитів овернайт (overnight).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Критеріальна класифікація платіжних інструментів за методом 

«матрьошки»  

Складено автором на основі [9] 

6. Послуги з доданою вартістю: колекторські та білінгові послуги, 

програми лояльності 

 

1.Види грошей: валюта, жиро-

гроші, електронні гроші 

2. Основні механізми оплати: 

кредитуючі (Push) і дебітуючі (Pull) 

3. Мережі / канали: немає, схема (Visa, 

MasterCard, місцеві схеми дебетові карти, і 

т.д.),банки, номери для банків, Інтернет, 

мобільні або стаціонарні телефонні лінії /немає. 

банки, контактні і безконтактні (NFC, RFID, 

Bluetooth і т.д.),Інтернет 

4. Форма випуску / пристрій аутентифікації: паперові 

монети (підпис, перевірка карти), електронна форма 

(цифровий підпис), номер рахунку (SSL, PIN-код, пароль, 

ТАН, одноразовий код, картка, особистий карт-рідер і т.д.), 

карта (підпис, PIN-код), номер картки (пароль, термін дії, 

CVC / CVV, одноразовий код або TAN, картка, особистий 

карт-рідер і т.д.), TAG, ключ, годинник, наклейки, мобільний 

телефон (з чіпом) або КПК і т.д.) , СІМ КАРТКА, жорсткий 

диск ПК, ТБ і т.д. , сервер на основі гаманця, код на скретч-

карті. адреса електронної пошти (пароль) 

5. Універсальні способи оплати: банкноти або монети, чеки, кредитні 

перекази, прямий дебет, кредитні картки, дебетові картки тощо 
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Електронні гроші - це передплачена монетарна вартість, що зберігається 

на електронних пристроях (картках, жорстких дисках або серверах). Також 

дослідники, на відміну від попередників, додають до ключових типів грошей 

– приватні валюти, які вони класифікують як гроші, що випущені не 

центральним банком, а іншими інституціями. При цьому приватні валюти 

можуть бути у паперовій або електронній формі. 

Другим рівнем класифікаційної моделі є поділ платіжних засобів за 

механізмом оплати –зокрема – методом розрахунків на 2 головні групи: 1) 

кредитні системи (Push); 2) дебетні системи (Pull).  

В кредитних моделях (Push) платник ініціює платіж і відправляє 

команду на переказ коштів до своєї фінансової установи (емітента), який 

передає ці кошти до набувача, який, у свою чергу, повідомляє отримувача про 

прийом коштів (наприклад, кредитний переказ). У дебетній моделі (Pull), 

ініціатива щодо оплати походить від отримувача, який відправляє запит на 

переказ коштів до своєї фінансової установи (набувача), яка потім отримує 

кошти від банку-емітента платника. Далі, платник отримує повідомлення від 

своєї фінансової установи про переказ (наприклад, виписка з рахунку про 

прямий дебет). 

Перейдемо до 3-го рівня класифікації, тут в основі лежить припущення, 

що більшість платіжних інструментів створюються через канали чи мережі, в 

яких генеруються та обробляються платежі. 

Дійсно в умовах глобального інформаційного простору, інформація 

пов’язана з оплатою передається між різними вузлами і / або сторонами у 

процесі оплати. У зв’язку з цим, виникає проблема того, що в процесі передачі 

коштів послідовні етапи системи часто використовують різні мережі або 

канали зв’язку. Тому автори частково вирішили цю незручність шляхом 

розщеплення цього рівня класифікації на дві складові, ввівши, по-перше, 

термін «канал» для позначення технологій, що використовуються для 

терміналу зв'язку (тобто, найперший етап), і, по-друге, поняття «мережа», щоб 
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позначити найголовніше - інфраструктуру, яка використовується в більш 

пізніх стадіях переказу. 

 Четвертий рівень класифікації включає форми випуску платіжних 

інструментів ринку (form-factors) та/або процес автентифікації. У багатьох 

випадках окремі пристрої автентифікації або процедури використовуються, 

але для інструментів на пред'явника немає такої необхідності (наприклад, 

готівкові кошти або електронні гаманці без тіньових рахунків). Тут автори 

наполягають на терміні так званих факторів форми (form-factors), а не «носія», 

тому що, на їх думку, він є більш загальним: більшість платіжних інструментів 

не переводять гроші, а просто є каналами доступу до них. 

На п’ятому рівні, бельгійські дослідники виділяють сім універсальних 

методів оплати, а саме: 1) банкноти або монети, 2) чеки, 3) кредитні перекази, 

4) прямий дебет, 5) кредитні картки, 6) дебетові картки, 7) електронні гроші (у 

всіх їх формах).  

А от останній шостий рівень є специфічним і включає три особливі 

випадки, до яких, на думку авторів, не можливо застосувати вищезазначену 

схему. Це стосується колекторських і білінгових послуг, а також схем 

лояльності.  

Вищезазначена класифікація є найбільш детальною і розкриває характер 

платіжних інструментів, що є надзвичайно важливим для цілей даного 

дослідження з метою виявлення ступеня впливу процесів глобальної 

інформатизації на видозміну та масштаби застосування кожного виду 

платіжних інструментів на глобальному ринку міжнародних платіжних 

послуг. А. Блеєн здійснив характеристику окремих платіжних засобів, що 

представлені на ринку, за класифікацією «матрьошки» (Додаток Б). 

 Отже, ми маємо сім ключових інструментів оплати: банкноти або 

монети, чеки, кредитні перекази, прямий дебет, кредитні картки, дебетові 

картки, електронні гроші у всіх їх формах. Важливо зазначити, що Євростат3 

                                           
3 Однак Global Payment Report нажаль подає статистику за іншою класифікацією 
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містить статистику по операціях саме в такому поділі, тому у подальшому 

досліджені ми зможемо визначити які методи оплати, а отже і набір ключових 

характеристик, користуються найбільшим попитом і визначити певні тренди 

на глобальному ринку.  

У дослідженнях науковців сучасна структура глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг не виокремлена як об’єкт дослідження, однак, 

критеріїв за якими можна його сегментувати розглядається достатньо багато.  

У межах завдань даного дослідження, розвиток структури глобального 

ринку платіжних послуг доцільно розглядати в декількох аспектах: у розрізі 

типів оперуючих платіжних систем, учасників ринку, специфіки платіжних 

засобів, за географічною ознакою тощо (рис. 1.6). 

Глобальний платіжний простір об’єднує сукупність національних та 

регіональних ринків, які мають різні платіжні системи. 

За ознакою типу платіжних систем на глобальному ринку міжнародних 

платіжних послуг, на нашу думку, доцільно виокремити сегменти оптових 

платіжних систем або системи великих сум (large value payment system), 

роздрібні платіжні системи (retail payment system) та платіжні системи, що 

обслуговують валютний ринок FOREX. Оптові платіжні системи створюються 

або контролюються центральними банками, чітко регламентуються 

національним законодавством, оскільки збої в міжбанківських розрахунках 

можуть паралізувати всю економіку країни, порушити її економічну безпеку. 

У багатьох країнах створена тільки одна оптова платіжна система, тому в 

більшості країн ці системи не конкурують одна з одною. 

Роздрібні платіжні системи, навпаки, представлені в кожній економічно 

розвиненій країні у великій кількості (Додаток В). Вони у меншій мірі 

регулюються законодавством і контролюються державою і в основному 

належать приватним організаціям (системи пластикових карток, переказів без 

відкриття рахунку, електронних грошей та ін). Міжбанківські розрахунки 

роздрібних систем здійснюються через оптові системи, що вказує їх 

підпорядкованість оптовим [117].  
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Рис. 1.6. Критерії сегментації глобального ринку міжнародних платіжних 

послуг 

Джерело: складено автором 

• Платіжні системи великих сум (large value payment system)

• Роздрібні платіжні системи (retail payment system)

• Системи валютних розрахунків (foreign exchange settlement system)
Тип платіжної системи

• Центральний банк

• Банківські установи

• Небанківські установи

• Платіжні системи

Учасники ринку платіжних 
послуг

• Валові розрахунки в реальному часі (RTGS).

• Розрахунки на нетто-основі (N): а) багатосторонній взаємозалік (MN), б) 
двосторонній неттинг (BN).

• інші розрахунки на валовій основі (G):

• груповий розрахунок (BA).

Тип розрахунку у часі

• Кредитні перекази

• Прямий дебет

• Чеки

• Електронні гроші

• Платіжні картки

Тип роздрібних платіжних 
інструментів 

• Банківські установи

• Небанківські установи

• Фізичні особи

Тип споживачів платіжних 
послуг

• Високий рівень

• Середній рівень

• Низький рівень

Рівень розвитку 
інфраструктури ринків 

платіжних послуг

• 1) кредитний переказ:

• — доручення про кредитовий переказ у системі «жиро»;

• — доручення про кредитовий переказ у системі автоматизованих 
розрахункових палат;

• — постійні доручення;

• — доручення про кредитовий переказ у системі SWIFT;

• 2) дебетовий переказ:

• — векселі;

• — чеки;

• — прямі дебетові списання;

• — банківські трати;

• — інші;

• 3) пластикові картки, що мають ознаки як кредитових, так і дебетових 
інструментів.

Тип платіжних 
інструментів

• Національний ринок

• Регіональний ринок

• Глобальний ринок

Територіальне географічне 
охоплення

• Високоризиковані платіжні інструменти (електронні гаманці, 
криптовалюти, тощо)

• Платіжні інструменти із середнім рівнем ризику

• Низькоризиковані платіжні інструменти 

Рівень ризику платіжних 
послуг

Критерії сегментації ринку міжнародних платіжних послуг 
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Якщо перші два види платіжних систем (Додаток Г) представлені 

практично в кожній країні, то сегмент зі спеціалізації на ринку FOREX досить 

рідкісний (виключення – великі платіжні системи Гонконгу, які всі мають таку 

опцію). У деяких випадках біржі або інші посередники ринку можуть 

виступати власниками або операторами організацій, які виконують 

централізований кліринг та розрахунки. 

В економічній літературі сформовано методичний підхід поділу ринку 

платіжних послуг за видами діяльності фінансових посередників, згідно з яким 

виділяють ринок платіжних послуг центрального банку, інших банківських 

установ та небанківських установ, що надають платіжні послуги. Якщо взяти 

до уваги розвиток структури глобального ринку платіжних послуг у розрізі 

національних ринків конкретних країн, то доцільно виокремити декілька 

характерних тенденцій.  

В залежності від типу розрахунків, що проводяться в рамках переказу 

коштів розрізняють ринки платіжних послуг на валовій основі (RTGS, G), 

нетто-основі (N, MN, BN) та груповий розрахунок (BA) [77, С. 274-275].  

Розрахункова система на нетто-основі - це розрахункова система, в якій 

остаточний розрахунок за індивідуальними інструкціями про переведення 

коштів відбувається на нетто-основі в один або більше заздалегідь 

обумовлених дискретних проміжків часу протягом дня обробки.  

Неттинг – це узгоджений залік позицій або зобов'язань торговими 

партнерами або учасниками розрахунків. Неттінг (N) скорочує велике число 

індивідуальних платежів до меншого числа вимог і зобов'язань (дебетових і 

кредитових) нетто-позицій. Системи нетто-розрахунків розрізняються за 

способом розрахунку нетто-позиції вимог і зобов'язань на двосторонній 

неттинг (BN) і багатосторонній неттинг (MN). 

Двосторонній неттинг - це угода між двома сторонами здійснити неттинг 

їх двосторонніх зобов'язань. Система двостороннього нетто-основи - це 

відповідно розрахункова система, в якій розрахунки за двостороннім 
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розрахунковим нетто-позиціями учасників здійснюється між кожною парою 

учасників.  

Багатостороння позиція по нетто-розрахунку - це сума вартості всіх 

перекладів, які учасник розрахункової системи на нетто-основі отримав 

протягом певного періоду часу, за вирахуванням вартості переказів, 

здійснених учасником на користь інших учасників. 

Розрахунок на валовій основі передбачає, що відповідно до кожного 

доручення або вимоги проводиться окрема операція за допомогою 

відповідного перерахування коштів. Платежі виконуються послідовно в міру 

їх надходження або відповідно до встановленої черговості обробки.  

Системи валових розрахунків розрізняються за швидкістю і порядку 

проведення розрахунків. Розрахунки на валовій основі можуть проводитися 

безперервно протягом дня, а можуть здійснюватися в заздалегідь певний 

період часу на пакетної основі. Це визначає поділ розрахункових систем на 

розрахунки в режимі реального часу і розрахунки з періодичної обробкою 

платежів.  

Надання платіжних послуг в реальному часі - це передача, обробка та 

розрахунок за інструкцією про переведення грошових коштів або цінних 

паперів в момент її ініціації. Пакетна (періодична) обробка - це передача і 

обробка згрупованих платіжних розпоряджень і (або) інструкцій про 

переведення цінних паперів в комплекті через дискретні інтервали часу. 

На наш погляд, окрім зазначених вище важливою ознакою сегментації 

глобального ринку платіжних послуг є виокремлення регіональних і 

національних ринків з різним ступенем розвитку та сформованості їх 

інфраструктури. Міжнародні інституції не надають аналітичної інформації 

щодо класифікації платіжних ринків за цією ознакою, тому визначення 

критеріїв розвитку ринку міжнародних платіжних послуг потребує подальших 

досліджень і науково-методичних обґрунтувань. Таким чином, узагальнена 

система ознак класифікації сегментів глобального ринку платіжних послуг 

містить п’ять характерних ознак (рис. 1.7). Міжнародні платіжні послуги 
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мають місце як в межах розвинених так і ринків, що розвиваються і для країн 

з трансформаційною економікою важливо розширяти спектр міжнародниз 

платіжних послуг в глобальному платіжному просторі як важливий напрям 

отримання конкурентних переваг національної економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.7. Ознаки класифікації структури глобального ринку платіжних послуг 

Джерело: складено автором 

Таким чином, національні ринки міжнародних платіжних послуг, які у 

своїй сукупності становлять глобальний ринок, мають суттєві відмінності за 

ознакою кількості та якості міжнародних платіжних систем та ступенем їх 

інтеграції в регіональні союзи. 
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1.3. Механізм функціонування ринку міжнародних платіжних послуг  

 

Масштаб процесу інформатизації у дослідженнях науковців 

розглядається як у межах глобального розвитку суспільства, так і локально: в 

межах окремих ринків, територій, корпорацій, галузей економіки. У нашому 

дослідженні при визначенні поняття «глобальна інформатизація» ми 

враховуємо по-перше, ознаки глобалізації платіжного простору, і по-друге, 

процеси дифузії національних та регіональних ринків міжнародних платіжних 

послуг, які супроводжуються конвергенцією платіжних систем та 

формуванням глобального ринку міжнародних платіжних послуг.  

Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг значною мірою 

визначають процеси економічної інтеграції та поглиблення міжнародного 

розподілу праці в умовах глобального інформаційного середовища. Зокрема, 

на думку Криворучко С.В. [121], саме інтеграція платіжних і розрахункових 

систем є передумовою створення надійного і ефективного механізму взаємодії 

між різними системами і є наслідком процесу об'єднання платіжної 

інфраструктури різних рівнів і в різних формах. Автор відзначає, що найбільш 

характерними є такі форми інтеграції: інтеграція платіжних і розрахункових 

систем окремої країни; об'єднання роздрібних сегментів національних 

платіжних систем окремих регіонів світу; об'єднання національних платіжних 

систем великих платежів країн, що входять в регіональний союз. 

Отже, в глобальному інформаційному просторі ринок міжнародних 

платіжних послуг є сукупністю національних та регіональних ринків 

платіжних послуг, а також міжнародних систем платіжних послуг, діяльність 

яких виходить далеко за межі окремої юрисдикції. Глобальний ринок 

міжнародних платіжних послуг можна представити як сферу потенційного 

обміну в глобальному інформаційному просторі між суб’єктами національних 

та регіональних ринків, що забезпечує задоволення потреб споживачів з 

виконання платіжних операцій через систему фінансового посередництва 
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шляхом використання спеціальних засобів та мереж глобального платіжного 

простору (рис. 1.8).  

Платіжні послуги які здійснюються між суб’єктами різних країн – це 

міжнародні послуги і ступінь інтенсивності їх розвитку зростає. Ринок 

міжнародних платіжних послуг, як сегмент глобального ринку фінансових 

послуг, потенційно показує навіть більший рівень інтеграції через свою 

природу, оскільки по суті виконує функцію обслуговування обігу грошових 

коштів у світовій економічній системі. 

Як відомо, в основі функціонування будь-якого ринку є попит і 

пропозиція. На ринку міжнародних платіжних послуг попит ініціюється 

споживачами – це платники і отримувачі грошових коштів. Відповідно, 

задовольняють цей попит посередники ринку через сукупність інструментів, 

які дуже різняться за обсягом операцій, спеціалізацією, організаційно-

технологічними процедурами обслуговування тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Сфери проникнення міжнародних платіжних послуг 

Джерело: складено автором 
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механізмів реалізації грошових вимог і зобов’язань, що виникають між 

різними суб’єктами у сфері міжнародних економічних відносин.  
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Відповідно, міжнародні платіжні послуги – це послуги, що виникають 

внаслідок здійснення міжнародних розрахунків, тобто грошових розрахунків 

між установами, підприємствами, банками та окремими особами, пов'язані з 

рухом товарно-матеріальних цінностей та послуг у міжнародному обороті. 

Суб’єктами міжнародних розрахунків виступають: імпортери; 

експортери; банки, кредитні установи; держава; міжнародні організації; 

фізичні особи [107]. 

На глобальному ринку міжнародних платіжних послуг оперують як 

національні платіжні системи, так і міжнародні (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Функціональна схема взаємодії учасників ринку міжнародних 

платіжних послуг 

Джерело: складено автором 
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На глобальному ринку міжнародних платіжних послуг для 

обслуговування валютних платежів широке визнання отримала платіжна 

система CLS (англ. continuous linked settlement), яка змінила спосіб 

функціонування індустрії фінансових послуг в результаті об'єднання 

центральних банків і провідних фінансових інститутів світу в унікальну 

глобальну систему розрахунків у режимі реального часу і перетворилася на 

найбільший у світі розрахунковий сервіс у вартісному вираженні. Зокрема, 

виконання угод на валютному ринку Форекс (Forex - FX-ринок) через CLS 

дозволяє сторонам виключити ризик втрати основної суми (основний ризик) і 

в значній мірі знизити ризики, пов'язані з можливими порушеннями 

контрагентом його зобов'язань щодо своєчасної оплати (ризик контрагента) 

[149]. 

Слід відзначити, що не всі міжнародні платіжні системи виконують 

клірингові функції. Наприклад, одна з найвідоміших система SWIFT виконує 

лише комунікаційну функцію [161]. Основними напрямками її діяльності є 

надання оперативного, надійного, ефективного, конфіденційного та 

захищеного від несанкціонованого доступу телекомунікаційного 

обслуговування для банків і проведення робіт із стандартизації форм і методів 

обміну фінансовою інформацією. Членами SWIFT можуть бути країни та їхні 

банківські установи, які уповноважені виконувати міжнародні банківські 

операції й перебувають у країні, яка має регіональний процесинговий центр 

SWIFT. Недоліком системи є досить висока сума витрат для вступу до мережі, 

що створює певні проблеми для середніх та малих банків. 

Серед сучасних платіжних систем виділяються такі, роль яких у 

функціонуванні економічного механізму ринку особливо важлива і саме ці 

системи вимагають підвищеної уваги і постійного контролю за їх діяльністю з 

боку регулятора (рис.1.7). Характеризуючи розвиток платіжних систем 

великих сум у глобальному платіжному просторі, можна виділити три 

принципові моделі здійснення платежів. 
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До першої моделі систем переказу великих сум платежів відноситься 

система валових розрахунків, яка керується центральним банком без надання 

кредитів протягом робочого дня. Прикладом такої системи є Швейцарська 

міжбанківська клірингова система (SІС), яка діє в інтересах Швейцарського 

національного банку. Такий тип систем передбачає комп'ютерну обробку в 

реальному часі і наявність операційних засобів контролю, які дозволяють 

центральному банку виключити використання кредитів протягом дня. 

Другою загально відомою моделлю систем переказу великих сум 

платежів є система валових розрахунків, яка управляється центральним 

банком з наданням кредитів протягом робочого дня. Прикладом такої системи 

є американська система Fedwire [118], що використовується зазвичай для 

операцій з міжбанківських розрахунків, здійснення платежів, що пов’язані з 

міжбанківськими позиками до наступного робочого дня, платежів між 

корпораціями та розрахунків за операціями з цінними паперами. 

Третьою моделлю систем переказу великих сум платежів є система 

відстрочених чистих розрахунків. Деякі системи цієї групи знаходяться під 

управлінням центрального банку (СНАРS), тоді як інші управляються 

приватним сектором (СНІРS). 

Система Clearing House Automated Payments System (СНАРS) - це 

розподільча мережа, заснована у Лондоні (Великобританія) [218], у якій 

електронні платіжні повідомлення передаються безпосередньо від члена 

системи розрахунків - відправника платежу до члена системи розрахунків - 

одержувача платежу, не проходячи через центральний пункт обробки або 

клірингову палату. Протягом дня учасники системи обмінюються 

повідомленнями за допомогою мережі. Кожен з банків має стандартизоване 

програмне забезпечення Gateway (Шлюз), що діє як інтерфейс між 

банківською платіжною системою кожного члена системи СНАРS та мережею 

СНАРS у цілому. Програмне забезпечення Gateway фіксує всі платежі свого 

банку (тобто ті платежі, що відраховуються) та всі платежі на свій банк 

(платежі, що надходять). Таким чином, розрахункові банки надсилають один 
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одному повідомлення про виплати, не повідомляючи Банк Англії про окремі 

перекази. Усі платіжні повідомлення, що проходять через систему, підлягають 

криптуванню та підтвердженню автентичності. Система СНАРS, що 

функціонує на основі розрахунків нетто, автоматично вираховує чисту нетто-

позицію відповідно до зобов'язань кожного члена системи розрахунків і 

відправляє їх у банк Англії для врегулювання в кінці операційного дня. 

Наступного дня ці сальдо розносяться на розрахункові рахунки відповідних 

банків. 

В свою чергу Clearing House Interbank Payments Sistem (СНІРS) – це 

приватна комп'ютеризована мережа для доларових трансфертів, що діють у 

режимі «он-лайн». Платежі, що здійснюються через цю систему пов'язані, в 

першу чергу, з міжбанківськими операціями міжнародного характеру, 

включаючи доларові платежі за угодами з іноземною валютою, а також 

розміщення цінних паперів у євродоларах і виплату за ним доходів [82]. 

На відміну від міжнародних платіжних систем переказу великих сум 

платежів, які надають послуги порівняно невеликій групі учасників 

міжнародних економічних відносин, системи переказу роздрібних дрібних сум 

обслуговують практично всі суб'єкти економічної діяльності на ринку 

міжнародних платіжних послуг. Головними перевагами платіжних систем 

роздрібних грошових платежів є висока пропускна можливість і багатоцільове 

призначення. 

Платіжні системи розрахунків роздрібних платежів представляють 

собою сукупність банківських та інших небанківських інституцій, які за 

допомогою застосування певних правил, процедур і програмно-технічних 

засобів забезпечують процес безготівкових розрахунків, що здійснюються 

фізичними особами з використанням платіжних інструментів для здійснення 

дебетових і кредитових переказів грошових коштів. Основною метою їх 

діяльності є збільшення частки безготівкових розрахунків при здійсненні 

роздрібних платежів і, як наслідок, скорочення готівкового грошового 
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обороту, а також поліпшення якості банківського обслуговування населення 

на основі розвитку прогресивних платіжних інструментів. 

Слід зазначити, що у сегменті роздрібних платіжних послуг глобального 

ринку використовується велика кількість різноманітних платіжних 

інструментів і засобів, які постійно вдосконалюються, приймають нові форми 

і адаптуються під різні пристрої.  

Так, з ініціативи Комітету з питань ПРС в практиці спостереження за 

оптовими платіжними системами використовується поняття «системно 

значимі платіжні системи» (SIPS). 

Як правило, до SIPS відносяться системи валових розрахунків у режимі 

реального часу (Real Time Gross Settlements (RTGS)), наприклад, Fedwire 

(США), TARGET 2 (Єврозона), оскільки через них проходить значні обсяги 

платежів. Також до групи SIPS включаються великі системи, що здійснюють 

платежі на основі неттинга (євро CHAPS, Великобританія). Зокрема, система 

мультивалютних розрахунків CLS (США) відноситься до категорії SIPS, 

оскільки всі остаточні розрахунки за валютними конверсійними операціями, а 

також операції з похідними фінансовими інструментами проходять через цю 

систему. 

Беззаперечною є роль банківських установ у реалізації та проведенні 

розрахунків і платежів за міжнародними операціями, адже саме банки 

виступають посередниками, а, подекуди, й основними учасниками 

зовнішньоторговельних угод, забезпечуючи належний рівень їх організації, 

мінімізацію ризиків зовнішньоекономічної діяльності, гарантуючи вчасне їх 

здійснення та оплату. 

 Функціонування глобального ринку міжнародних платіжних послуг 

здійснюється під впливом сукупності глобальних факторів через узгоджену 

взаємодію учасників ринку, яку на даному етапі розвитку можна представити 

як певний організаційно-економічний механізм, важелями якого є 

інституційні засади, що регулюють міжнародні економічні відносини між 

споживачами платіжних послуг та посередниками ринку (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Концептуалізація механізму функціонування ринку міжнародних 

платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації 

Джерело: складено автором 
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хеджування ризиків; створення інституційних основ розвитку  
електронних платіжних послуг 
аль 
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Глобальна інформатизація як складова сучасного процесу глобалізації 

ґрунтується на формуванні глобального економічного простору шляхом 

нового способу виробництва і міжнародного технологічного розподілу праці 

на основі Інтернет та телекомунікаційних технологічних платформ і 

проявляється у міжнародних економічних відносинах через сукупність 

причино-наслідкових явищ, що містять глобальні, інноваційно-технологічні та 

соціально-економічні ефекти. 

Глобальна інформатизація у сукупності з іншими глобальними 

факторами є важливими чинниками трансформації ринку міжнародних 

платіжних послуг. На основі аналітичного огляду теоретичних джерел 

виокремлено глобальні, інноваційно-технологічні та соціально-економічні 

ефекти глобальної інформатизації ринку міжнародних платіжних послуг. 

До глобальних ефектів відноситься сукупність причино-наслідкових 

явищ, які призводять до глобалізації ринку міжнародних платіжних послуг, 

трансформації міжнародних економічних відносин між суб’єктами ринку та 

структурних змін у його інфраструктурі, а саме: дифузія міжнародних 

платіжних послуг в інші сегменти фінансового ринку; інтеграція роздрібних 

сегментів національних платіжних систем в межах регіональних ринків; 

консолідація національних платіжних систем країн, що входять в інтеграційні 

угруповання; зростання обсягів електронної комерції, в тому числі 

прискорений розвиток транскордонних операцій; глобальні диспропорції та 

формування глобального платіжного простору. 

Інноваційно-технологічні ефекти глобальної інформатизації на ринку 

міжнародних платіжних відносин обумовлені використанням Інтернету, що 

забезпечує швидкість обробки даних і проведення операцій в 

телекомунікаційних мережах та можливостями мережевої взаємодії 

споживачів та постачальників міжнародних платіжних послуг. 

До сукупності причинно-наслідкових явищ інноваційно-технологічного 

характеру відносяться: заміщення традиційних технологій технологічними 

платформами цифрових мереж; структурна трансформація цифрових секторів 
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ринку; організація інноваційного бізнесу, який зміщується з матеріальної 

сфери у сферу інтерактивних моделей; розвиток інноваційних платіжних 

інструментів тощо. 

Соціально-економічні ефекти глобальної інформатизації ринку 

міжнародних платіжних послуг мають глобальний та локальний характер: 

інформаційна система планети стала доступною у просторі і часі, а глобальний 

платіжний простір розширив коло споживачів ринку за географічною, 

національною, віковою та іншими ознаками. До цієї групи ефектів доцільно 

віднести: залежність рівня життя населення від ступеня інформатизації 

економіки країни, формування інформаційного суспільства; розширення 

світового соціального простору; збільшення обсягів експортно-імпортних 

операцій через електронні платежі; створення нових сегментів фахівців на 

ринку праці з ознаками знань у сфері цифрових технологій тощо. 

На функціонування глобального ринку платіжних послуг впливають як 

глобальні фактори, так і внутрішні. Щодо внутрішніх – це перш за все 

інституційне середовище ринку.  

Як відомо, інституційне середовище суспільства – це фундаментальні 

політичні, соціальні, юридичні правила, в рамках яких протікають процеси 

виробництва і обміну (конституційне, виборче, майнове, контрактне право); 

правила, які регулюють відносини в публічній сфері (теорія суспільного 

вибору); правила, які регулюють відносини в приватній сфері (теорія прав 

власності); правила поведінки економічних агентів на контрактній основі 

(теорія корпорації, теорія регулюючих структур); негласні правила поведінки 

економічних агентів (звичаї, традиції, моральні установки, релігійні заповіді) 

тощо. 

В цьому контексті перед державою стоять дві задачі: перша - 

формування власних інститутів, що відповідатимуть потребам сучасної 

глобальної економіки, друга - їх адаптація в систему міжнародних інститутів 

[164]. 



67 

 

Динамічні технологічні інновації у сфері обслуговування суб’єктів 

глобального ринку міжнародних платіжних послуг постійно створюють 

виклики для національних та міжнародних органів регулювання, активна 

задіяність сфери телекомунікацій особливо ускладнює ці завдання.  

Загальні підходи до регулювання національного ринку міжнародних 

платіжних послуг в країнах з економікою, що розвивається, відносно 

сформовані та адаптовані до міжнародних угод, проте щодо інституційних 

засад управління процесом міжнародних платіжних послуг заснованих на 

інструментах інформаційної (цифрової) економіки слід відзначити їх 

фрагментальність. Зокрема, надання платіжних послуг через системи 

мобільного зв’язку досі залишається поза правовим полем здійснення 

трансакцій, що ускладнює процес розвитку послуг як для користувачів, так і 

для суб’єктів ринку [76, с. 12].  

 Інтенсивний розвиток глобального ринку міжнародних платіжних 

послуг в економічно розвинених країнах зумовив необхідність розробки на 

всіх рівнях: глобальному, транснаціональному, міждержавному та 

національному, нових механізмів регулювання у сфері забезпечення безпеки 

електронних платежів. Зокрема, розроблено нові Директиви про платіжні 

послуги в ЄС (PSD2) для належної перевірки клієнтів систем електронних 

грошей (CDD) [12]. Коли мова йде про базу даних клієнтів (CDD), дотримання 

третьої Директиви ЄС по боротьбі з відмиванням грошей (AML3) є найбільш 

важливою умовою для виконання платежів. Ці європейські директиви повинні 

бути перенесені в національне законодавство всіма державами-членами, але 

при цьому держави-члени можуть вільно впроваджувати національні більш 

суворі правила, ніж директива наказує. Цей процес транспозиції завжди 

призводить до певних розбіжностей в інтерпретації інституціональних засад з 

регулювання міжнародних економічних відносин як на глобальнольному, так 

і на європейському ринку міжнародних платіжних послуг. Хоча основні цілі 

закону залишаються однаковими по всій Європі, тим не менш, це дещо 

ускладнює процес виконання всіх вимог, викладених у директиві в рамках ЄС.
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 Для України, в контексті євроінтеграційних орієнтирів, важливо 

адаптувати вимоги зазначених угод. Директива AML3 вказує, що в ситуаціях, 

коли клієнти фізично не присутні при трансакції, постачальник послуг 

повинен крім виконання стандартних процедур з ідентифікації клієнтів (CDD) 

здійснювати додаткові заходи з розширеної комплексної перевірки (Enhanced 

Due Diligence - EDD). Для виконання приписів EDD, постачальником послуг 

повинна бути дотримана одна або декілька з трьох заходів безпеки: 

- забезпечення встановлення особистості клієнта на підставі додаткових 

документів чи інформації; 

- додаткові заходи верифікації інформації або підтвердження її 

достовірності на підставі сертифікату від кредитної або фінансової 

установи, з урахуванням вимог Директиви AML3; 

- забезпечення того, щоб перший платіж здійснювався через рахунок, 

відкритий на ім'я клієнта у кредитній установі. 

Деякі політики висловлюють побоювання, що такі платіжні інструменти 

як електронні грошові продукти можуть підвищити ризик відмивання грошей 

(ВГ) та фінансування тероризму (ФТ), так як дозволяють легко і миттєво 

переводити гроші на великі відстані. Наприклад, особливе хвилювання 

висловлюється з приводу того, що в останні роки у зв'язку з швидким 

зростанням цього сектора міжнародних платіжних послуг і великою кількістю 

нових учасників, існуючі заходи моніторингу і боротьби з відмиванням 

брудних коштів є занадто слабкими (зокрема, тільки у Великобританії станом 

на 2014 рік у Фінансовому реєстрі зареєстровано 53 системи електронних 

грошей, при цьому 43% з них були авторизовані тільки у 2013 р.) [37]. 

Основні застереження стосуються моделі трансакцій в глобальному 

платіжному просторі з широким застосуванням електронних грошей. Модель, 

яку використовують багато емітентів електронних грошей передбачає 

передачу функції забезпечення базової вартості електронних грошей третім 

особам, яку вони потім передають реципієнтам – торговцям або споживачам, 

а це означає, що такі емітенти не контролюють весь хід операції (хоча вони 
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зберігають відповідальність за проведення заходів з протидії відмиванню 

грошей). Це робить ідентифікацію обох сторін, а також будь-яку підозрілу 

поведінку особливо важкою [67, с.17]. Крім того, можливість створення 

безмірної кількості анонімних електронних гаманців є об’єктивною 

передумовою збільшення тіньового обігу коштів оскільки великий обсяг 

платежів може проводитися на щоденній основі, потенційно дозволяючи 

відмивати значні суми грошей без необхідності фізично конвертувати кошти 

в готівку і розкривати особу власника рахунку. Така модель трансакцій дуже 

відрізняється від тієї, яку використовують у звичайних банківських рахунках. 

Водночас є серйозні аргументи щодо ефективності використання 

електронних грошей (ЕМ). Вхід людства в інформаційну (цифрову) економіку 

поставив питання про необхідність створення універсального платіжного 

засобу, який міг би використовуватися не тільки у матеріальному світі, але і в 

рамках електронної комерції на глобальних ринках. На сучасному етапі 

розвитку глобального ринку найвищою стадією еволюції грошей більшість 

вчених вважає електронні гроші, а їх поява була викликана потребами 

електронної комерції та наслідком розвитку інформаційних технологій у 

інвестиційно-фінансовій сфері [14]. 

Наукова дискусія, яка розгорнулася навколо електронних грошей, в 

основному зосереджена на теоретичних аспектах: концептуальному розумінні 

електронних грошей як форми обігу коштів, класифікації та систематизації 

грошових інструментів в обігу, їх потенціальний вплив на грошовий обіг і 

світову фінансову систему в цілому [25, 17, 24, 45, 60, 52]. Як відомо, поява 

електронних грошей була логічним результатом історичного розвитку 

грошового обігу, який поступово перейшов до заміни товарних грошей, які 

мають власну вартість, на знаки із відповідною цінністю. Передумовою появи 

сучасної концепції електронних грошей був процес комп'ютеризації 

соціального розвитку, який зумовив перехід до наступного етапу еволюції, що 

являє собою «перехід від аналогової до цифрової форми розвитку грошей на 

інформаційній стадії» [70, с.127]. 
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Згідно досліджень провідного спеціаліста у сфері електронних 

платіжних систем Кочергіна Д.А., залежно від носія скрипту4електронні гроші 

поділяються на три основні види: електронні гроші на базі карток (card - based 

e - money), електронні гроші на базі програмного забезпечення / мережі 

(software / network based e - money),) електронні гроші на базі віддаленого 

доступу до сервера (server - based e - money) [39]. 

Однак, на думку автора, така класифікація є недостатньо повною, адже 

на сьогоднішній день, в розвинених країнах, особливо в азіатському та 

африканському регіоні, зростаючою популярністю користуються електронні 

скрипти електронних грошей, записані на мобільних телекомунікаційних 

пристроях (простіше мобільних телефонах), тому їх доцільно виокремити як 

окрему групу інноваційних інструментів електронних грошей (mobile based e-

money) (рис. 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Класифікація інноваційних електронних платіжних інструментів 

для здійснення платіжних послуг 

Джерело: складено автором на основі [39] 

                                           
4 е-скрипт – електронний скрипт - це спеціальний файл даних, який містить унікальний інформаційний номер 

і вказує на кількість грошової вартості, яка належить власнику. Він виступає в якості засобу платежу в 

розрахунках із використанням електронних грошей[14] 
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Таким чином, електронні платіжні засоби, зокрема, електронні гроші 

мають великі переваги у застосуванні, проте і несуть в собі суттєві ризики для 

споживачів міжнародних платіжних послуг. Тому актуальним є питання 

створення механізмів мінімізації або навіть ліквідації ризиків здійснення 

міжнародних платіжних послуг з використанням електронних платіжних 

систем. 

Розробники електрозв'язку (Асоціація GSM) стверджують, що добре 

сплановані мобільні грошові перекази з належними заходами безпеки, можуть 

допомогти зменшити ризики відмивання грошей шляхом їх трансформації в 

електронні трансакції, які можливо контролювати і відстежувати навіть легше, 

ніж операції з готівкою [13]. Фахівці Асоціації GSM пропонують два основних 

напрямки для зменшення цього типу ризиків: перший - встановлення певних 

лімітів на операції та другий - моніторинг грошових потоків для ідентифікації 

типових шаблонів чуттєвих до шахрайства (рис. 1.12) 

I)  
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Рис. 1.12. Методи зниження ризиків відмивання грошей 

(ВГ)/фінансування тероризму (ФТ) для емітентів, агентів та дистриб’юторів 

електронних грошей 

Джерело: складено автором на основі [37, 13] 
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Такий організаційно-адміністративний метод щодо зниження ризиків 

здійснення платіжних операцій, на думку експертів, дозволить 

постачальникам платіжних послуг обслуговувати своїх клієнтів на основі 

лояльності та неупередженості, що в кінцевому значені забезпечить їх 

ефективність. 

Характеризуючи структуру глобального ринку платіжних послуг, 

необхідно особливу увагу звернути на регіональні інтеграційні угруповання, 

які створили спільний ринок платіжних послуг. Як відомо, характерною 

ознакою сучасних тенденцій у світовій економіці є інтенсифікація 

інтеграційних процесів: кількість різних видів інтеграційних угруповань 

зростає. Євросоюз – це приклад однієї з стійких форм економічної інтеграції 

зі створенням єдиного ринку, в тому числі і платіжних систем. 

Інфраструктура розвитку платіжного ринку ЄС характеризується 

сукупністю основних елементів: платіжних систем і платіжних інструментів. 

До платіжних систем належать такі: платіжні системи великих сум (large-value 

payment systems) і платіжні системи роздрібних (масових) платежів (retail 

payment systems) національних і загальноєвропейського рівнів [65, С. 5-15].  

Згідно з класифікацією Європейського центрального банку (ЄЦБ), до 

платіжних систем великих сум належать такі системи, як TARGET2, EURO 1 

і CLS. 

TARGET2 – це платіжна система, створена євросистемою, яка здійснює 

розрахунки в євро, в режимі реального часу [53]. Розрахунки проводяться 

великими сумами між центральними банками інших країн, європейськими 

банками, а також банками-учасниками. EURO 1 – це багатобічна платіжна 

система, створена Європейською банківською асоціацією. Використовується 

європейськими банками для розрахунків на чистій основі (netting). Платежі 

здійснюються протягом дня, в кінці дня виконуються остаточні розрахунки 

через рахунки, відкриті в ЄЦБ. 
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Структура платіжного обороту в зоні євро характеризується 

паралельним існуванням різних європейських платіжних систем. Кожна 

держава – член ЄС підтримує систему валових розрахунків у режимі реального 

часу (Real-Time Gross Settlement – RTGS) для проведення платежів у євро. 

Національні ситеми RTGS пов’язані між собою технічними лініями зв’язку і 

разом утворюють платіжний механізм, підтримуваний ЄЦБ. Інфраструктура 

обробки платежів і цінних паперів у зоні євро зазнала фундаментальних змін 

у прискореному темпі як напередодні, так і після введення євро. 

Запровадження єдиної валюти, технологічний розвиток, фінансові інновації та 

глобалізація – всі ці чинники стали важелями у розбудові інфраструктури 

європейського ринку платіжних послуг для здійснення платежів і торгівлі, 

клірингу та розрахунків. Це також активізувало зусилля з гармонізації, 

інтеграції та консолідації діяльності суб’єктів господарювання, сприяло 

формуванню єдиного платіжного простору не лише в зоні євро, а й суміжних 

країнах [40]. 

З логіки єдиної валюти випливає, що всі деноміновані у євро транзакції 

в зоні євро (тобто в межах дії валюти) є внутрішніми. Отже, всі деноміновані 

в євро операції валютного союзу повинні здійснюватися за єдиною 

технологією, незалежно від розташування контрагентів платіжної операції – в 

одній країні чи в різних країнах. Від часу запровадження євро в безготівковий 

оборот (1999 р.) та готівкових знаків (2001 р.) зростав не лише обсяг платежів 

і розрахунків у цій новій міжнародній грошовій одиниці, але й утворювались 

внутрішньосоюзні платіжні системи валових і роздрібних платежів ЄС, 

покликані обслуговувати транзакції як між країнами – членами зони євро, так 

і з зовнішніми суб’єктами платіжного обороту [40].  

В рамках Європейського Союзу, на основі внутрішнього законодавства 

про ринок, установи ліцензовані в одній державі-члені, можуть надавати 

послуги в будь-якій іншій державі-члені за принципом “єдиного паспорта”. У 

разі потреби ці установи також можуть брати участь у платіжних і 

розрахункових системах у будь-якій іншій країні ЄС на віддаленій основі 
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(наприклад, без фізичної присутності в юрисдикції, у якій знаходиться 

зазначена система).  

Принцип внутрішнього ринку поширюється навіть за межі ЄС. Зокрема, 

завдяки Угоді про Європейський економічний простір (ЄЕП), цей принцип 

поширюється на Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Таким чином, зона євро 

та ЄЕП мають спільну правову основу для фінансових та інших заходів. Це 

означає, що установи в рамках ЄЕП мають такий же доступ до платіжно-

розрахункових послуг у євро, як і установи Єврозони. Ці особливості важливо 

враховувати країнам партнерам в контексті розвитку міжнародного 

економічного співробітництва. 

Інновації та інформаційно-комунікаційні технології істотно збагачують 

інструментарій, за допомогою якого здійснюється взаємодія суб'єктів світової 

фінансової системи, це стосується і проведення розрахунково-платіжних 

операцій. У систему міжнародних розрахунків залучено досить велика 

кількість різних за своїми функціями та інтересам суб'єктів: одержувачі і 

платники грошових коштів (як готівки, так і безготівкових), а також 

посередники, що забезпечують коректне проведення операцій з фінансової, 

організаційної та технічної точок зору. За допомогою комплексу 

автоматизованих засобів здійснюється взаємодія між банками сторін 

платіжних послуг. Безперечно, на сьогоднішній день ефективність 

міжнародних платіжних операцій може підвищуватися саме за рахунок 

масштабної комп'ютеризації сфери міжнародних економічних відносин [70, с. 

16]. 
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Висновки до першого розділу  

 

Генезис міжнародного ринку платіжних послуг, тенденції розвитку 

процесів глобальної інформатизації суспільства, трансформації функцій 

суб’єктів та об’єктів ринку, свідчать що як сегмент глобального ринку 

фінансових послуг, він має високий рівень інтеграції через свою економічну 

природу, оскільки по суті виконує функцію обслуговування обігу грошових 

коштів у світовій економічній системі і в умовах глобального платіжного 

простору набув глобальних масштабів. Процес інформатизації у дослідженнях 

науковців розглядається як у глобальному вимірі, так і локально: в межах 

окремих ринків, територій, корпорацій, галузей економіки. У даному 

дослідженні ми враховуємо глобальну інформатизацію по-перше, як фактор 

формування глобального платіжного простору, і по-друге, як технологічний 

процес дифузії національних та регіональних ринків міжнародних платіжних 

послуг, який супроводжуються конвергенцією платіжних систем та 

формуванням глобального ринку міжнародних платіжних послуг.  

Уточнено поняття локального та глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг. Глобальний ринок міжнародних платіжних - це сфера 

потенційного обміну між суб’єктами національних та регіональних ринків, що 

забезпечує задоволення потреб споживачів з виконання платіжних операцій 

через систему фінансового посередництва шляхом використання спеціальних 

засобів та мереж глобального платіжного простору. Локальний ринок 

міжнародних платіжних послуг – це сукупність економічних, юридичних та 

організаційних відносин, що забезпечують задоволення потреб споживачів з 

виконання платіжних операцій через сферу фінансового посередництва 

шляхом використання спеціальних засобів та мереж в певному сегменті 

глобального платіжного простору. Локальними є національні та регіональні 

ринки міжнародних платіжних послуг, а їх сукупність є сферою функціювання 
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міжнародних систем платіжних послуг, діяльність яких виходить за межі 

окремої юрисдикції.  

Глобальна інформатизація у сукупності з іншими глобальними 

факторами суттєво вплинула на структурні зміни на ринку і організаційно–

економічну сутність міжнародних платіжних послуг. Обґрунтовано, що в 

умовах глобальної інформатизації платіжна послуга – це вид діяльності 

банківських і небанківських установ з виконання платіжних операцій шляхом 

використання спеціальних засобів, де згода платника на виконання платіжної 

операції надається за допомогою будь-яких засобів телекомунікації, 

цифрового або ІТ пристрою, а платіж виконується оператором 

телекомунікаційної, ІТ системи або інтегрованої мережі, який діє лише як 

посередник між користувачем платіжних послуг та постачальником товарів і 

послуг. У дослідженнях теоретично-методологічних основ розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг виявлені характерні «країнові відмінності»: 

організаційно-економічні, технологічні та інституціональні і понятійні. 

Сформовано структурно-логічну схему проведення дослідження 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в умовах глобальної 

інформатизації, яка містить сукупність кількісних та якісних методів 

оцінювання стану розвитку міжнародних платіжних систем з метою виявлення 

трансформацій в механізмі функціювання ринку і виявлені детермінант, які 

впливають на формування конкурентних переваг суб’єктів ринку. Аналіз цих 

трансформацій в умовах поглиблення міжнародної конкуренції є дуже 

важливий для розуміння стратегічних підходів щодо розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг в країнах, що розвиваються. 

Систематизовано наукові підходи щодо класифікації платіжних засобів 

заснованих на досягненнях інформаційної економіки та визначено, що 

найбільш повною і системною є класифікація запропонована Блеєном А., Ван 

Гувом Л. та Хартманом М., яка побудована за принципом «матрьошки» і 

розкриває характер платіжних інструментів з урахуванням ступеня впливу 

процесів глобальної інформатизації на видозміну та масштаби застосування 
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кожного виду платіжних інструментів і враховує види грошей, основні 

механізми оплати, мережі та канали, форми випуску і пристрій аутентифікації, 

універсальність способу оплати, послуги з доданою вартістю. 

Узагальнено науково-методичні підходи до визначення розвитку 

структури глобального ринку міжнародних платіжних послуг. 

Систематизовано класифікацію інфраструктури глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг за ознаками: за типом платіжної системи 

виділено високовартісні платіжні системи ринку (large value payment system), 

роздрібні платіжні системи (retail payment system) та системи валютних 

розрахунків (foreign exchange settlement system); за типом учасника ринку 

платіжних послуг – центральні банки, банківські установи та небанківські 

установи; за видом розрахунку у часі - валові розрахунки в реальному часі 

(RTGS), розрахунки на нетто-основі (Net) та згруповані розрахунки (batch 

settlement); за типом роздрібних платіжних інструментів: кредитні перекази, 

прямий дебет, чеки, електронні гроші, платіжні картки; за рівнем розвитку 

інфраструктури регіональних ринків платіжних послуг: високорозвинені, 

середньорозвинені та слаборозвинені ринки; за рівнем ризиковості ринків: 

високоризиковані, середньоризиковані та низькоризиковані; за територіально-

географічним охопленням: регіональні, національні, міжнародні, мега-

регіональні. 

Доведено, що глобальна інформатизація, як складова сучасного процесу 

глобалізації, ґрунтується на формуванні глобального економічного простору 

шляхом нового способу виробництва і міжнародного технологічного 

розподілу праці на основі Інтернет та телекомунікаційних технологічних 

платформ і проявляється у міжнародних економічних відносинах через 

сукупність причино-наслідкових явищ, що містять глобальні, інноваційно-

технологічні та соціально-економічні ефекти.  

На основі системно-структурного аналізу процесів і явищ, сформовано 

схему організаційно-економічного механізму функціонування глобального 

ринку платіжних послуг, який забезпечує узгоджену взаємодію учасників 



78 

 

ринку, важелями якого є інституційні засади, що регулюють міжнародні 

економічні відносини між споживачами платіжних послуг та посередниками 

ринку та інноваційні процеси у глобальному інформаційному середовищі. 

Інноваційно-технологічні та соціально-економічні ефекти глобальної 

інформатизації сприяли збільшенню попиту на міжнародні платіжні послуги 

засновані на інструментах цифрової економіки. Міжнародні платіжні системи, 

як елементи інфраструктури ринку, сприяють вивільненню коштів з 

клірингових і розрахункових операцій для їх більш продуктивного 

використання, зниженню рівня ринкових флуктуацій, поліпшенню 

макроекономічного управління, а також контролю грошових агрегатів.  

Обґрунтовано, що у структурі глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг домінують платіжні системи великих сум, які акумулюють 

і обслуговують найбільші грошові потоки. Виявлено, що у більшості країн 

вони керуються центральним банком або за його участю, переважно на основі 

системи валових розрахунків в реальному часі (RTGS). В інфраструктурі 

глобального ринку зростає кількість роздрібних міжнародних платіжних 

систем, що характеризується великою кількістю учасників і відповідно 

високим рівнем конкуренції.  

У глобальному платіжному просторі інтенсивний розвиток міжнародних 

платіжних послуг супроводжується поширенням сегменту електронних 

грошей, що стало передумовою розробки в економічно розвинених країнах 

нових методів регулювання електронних платежів з метою зменшення ризиків 

через встановлення системи лімітів на операції та моніторинг грошових 

потоків для ідентифікації типових шаблонів чуттєвих до шахрайства. 

Конкретні наукові результати, які розкривають особистий внесок автора 

у розробку досліджуваної проблеми і характеризують наукову новизну роботи 

наведені в наступних публікаціях: [64, 65, 67, 68, 69, 70, 76, 77]. 
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РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ 

ПОСЛУГ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

 

2.1. Тенденції розвитку ринку міжнародних платіжних послуг  

 

Розвиток інформаційної економіки як парадигми глобальної 

інформатизації є технологічною платформою нової сукупності фінансово-

економічних відносин в системі виробництва, розподілу, обміну та 

споживання товарами і послугами на глобальних ринках. Цифрові технології 

трансформували працю, освіту, управління, розваги, дозвілля; створили нові 

ринкові можливості, зумовивши суттєві економічні наслідки в широкому 

діапазоні секторів. Виникнення нових цифрових інфраструктур, у тому числі 

бездротових мереж, мобільних пристроїв і технологій, сприяє радикальним 

інноваціям  у міжнародних платіжних послугах і змінює масштаби та сфери їх 

застосування. 

Ринок міжнародних платіжних послуг швидко розвивається і охоплює 

все нові сегменти послуг. За оцінками науковців, які досліджували тенденції 

розвитку ринку в різні періоди його формування, сучасний стан розвитку 

ринку міжнародних послуг має характерні ознаки притаманні глобальному 

фінансовому ринку. 

По-перше, глобалізація світового ринку припускає його зростання у 

світовому масштабі за рахунок збільшення обороту торгівлі, кількості 

учасників та інструментів [159, с. 15]. 

По-друге, процеси дерегуляції, інтеграції, та конвергенції міжнародних 

фінансових ринків, виникнення фінансових конгломератів, транснаціональних 

банків та корпорацій, що сприяли подальшій дерегуляції фінансових ринків та 

зменшенню впливу на них держави, заклали основи для використання 

фінансових ринків розвинутими країнами в якості дієвих механізмів 

перерозподілу світового багатства [180, с. 47].  
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По-третє, процес інформатизації всіх сфер суспільного життя, 

привносить в систему міжнародних економічних відносин принципово нові 

інструменти, застосування яких деякою мірою дозволяє фінансовим суб’єктам 

захистити себе від ризиків зміну курсів валют. З іншого боку фінансова 

глобалізація породжує міжнародну валютну, кредитну й фінансову 

нестабільність, що потребує відповідних механізмів урівноваження. При 

ухваленні рішення про доцільність інтегрування в систему міжнародних 

фінансових відносин того чи іншого інструментарію, необхідно адекватно 

оцінювати здатність його адаптації до реальної ринкової кон'юнктури. У 

зв'язку з цим найбільш важливою умовою стійкості процесу поступального 

соціально-економічного розвитку є упорядкованість елементів реальної і 

віртуальної економіки в єдину платіжну систему, що вимагає особливого 

підходу до аналізу складних взаємин між суб'єктами світових фінансів. 

Впровадження інноваційних технологій інформаційної економіки, з одного 

боку покликане забезпечувати безперебійний, негайний і безпечний рух 

фінансових потоків між агентами світової економіки, з іншого – має бути 

економічно обґрунтованим та відповідати реальному потенціалу глобальної 

системи міжнародних фінансів [168, с. 350]. 

В-четверте, за останні роки розвиток науково-технічного прогресу та 

процесу глобальної інформатизації суспільства спричинили суттєві зміни і в 

платіжних системах: технічному забезпеченні, технологічному удосконаленні 

та застосуванні нових платіжних інструментів [37]. Зростаючий попит у нових 

платіжних засобах диктується розвитком електронної комерції в глобальній 

мережі Інтернет і супроводжується здешевленням процесу обміну і 

зменшенням витраченого на нього часу з одночасним посиленням безпеки 

трансакцій [75]. 

В-п’яте, комп’ютеризація та інформатизація фінансових ринків 

ґрунтується на широкому використанні учасниками міжнародних платіжних 

систем новітніх глобальних баз даних та інтегрованих систем управління 

операціями [169, с.281]. 
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Аналіз міжнародної статистики дозволяє стверджувати, що ринок 

платіжних послуг інтенсивно розвивається. Важливо зазначити, що учасники 

платіжних систем є потенційними споживачами міжнародних платіжних 

послуг, а в обсягах платіжних послуг містяться транскордонні платіжні 

послуги. За період з 2010 – 2014 рр. кількість учасників платіжних систем у 

глобальному платіжному просторі збільшилась на 18,6 відсотків, а обсяг 

платіжних операцій збільшився на 7,6 відсотків [8]. За показником кількості 

учасників платіжних систем на ринках всіх мега-регіонів світу окрім Європи 

спостерігається позитивна тенденція (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Динаміка обсягів операцій  та кількості учасників глобального ринку 

платіжних послуг за період 2010- 2014 рр. 

Мега-регіон Кількість учасників ПС Обсяг операцій ПС, трлн. дол. США 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Америка 8168 8250 7968 7853 8800 1 104 1 220 1 107 1 260 1 445 

Європа 89836 90043 86452 81498 78969 1 722 1 877 1 891 1 587 1 409 

Азіатсько-

Тихоокеанський 

202600 223763 243027 256568 268832 

727,4 821,2 919,4 928,4 993,2 

Африка 48 48 47 51 56 10,7 11,6 11,1 10,0 10,5 

Джерело: [8] 

Мають місце характерні диспропорції у показниках розвитку ринку 

окремих мега-регіонів світу: найбільш динамічно зростає ринок Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, в якому найбільша кількість учасників платіжних 

систем і їх темп приросту за п’ять років складає 32,7 відсотків,  а приріст 

обсягу послуг становить 36,5 відсотків. 

Ринок платіжних послуг Америки більш повільно розвивається ніж 

ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону: показник кількості учасників 

платіжних систем зріс на 7,7 відсотка, а обсяги ринку за цей же період  зросли 

на 30,9 відсотків.  Динаміка показників ринку Європи негативна як за 

кількістю учасників платіжних систем (- 12,1 %). так і за показником обсягів 

продажу платіжних послуг ( - 18,2 %). Щодо розвитку ринку Африки, то за 

показником кількості учасників має місце позитивна тенденція, але обсяги 

продажів майже не змінюються. 
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Така динаміка показників у розвитку ринків платіжних послуг в різних 

мега-регіонах світу потребує визначення чинників, які обумовили такі зміни. 

На наш погляд, особливої уваги потребує визначення негативних тенденцій на 

ринку Європи, який є одним з найбільших сегментів глобального ринку.  У 

структурі глобального ринку платіжних послуг Європейський ринок займає 

друге місце після Америки за обсягом платіжних операцій (36,53 відсотки) і 

друге місце за кількістю учасників ринку (29,88 відсотків) (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура глобального ринку платіжних послуг за ознакою обсягів 

операцій та кількістю учасників у розрізу мега-регіонів світу 

Джерело: складено автором на основі даних БМР по 66 провідним ПС світу 

[8] 

Європейський ринок наразі переживає не найкращі свої часи – 

спостерігається падіння як за обсягом операцій, так і за кількістю учасників 

його основних платіжних систем – TARGET 2 та EURO1 / STEP1. Єдина 

міжбанківська система, що показує зростання за об’ємами  - це STEP2, проте 

її частка в загальній структурі  платежів незначна (табл.2.2). Слід враховувати, 

що ринок Європи – це сукупність національних ринків, більшість яких 

об’єднана ринком ЄС і відповідно інституційними умовами, що регулюють 

ринок євро [189]. 

Протягом останніх десятиліть особливо активно відбуваються процеси 

економічної та фінансової інтеграції, зростає взаємодія та взаємозалежність 

37,46%

36,53%

25,73%

0,27%

Обсяг операцій ПС, 2014

Америка Європа Азія Африка

2,72%

29,88%

67,39%

0,02%

Кількість учасників ПС, 2014

Америка Європа Азія Африка
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різних країн світу. Відповідно, мережа національних і транскордонних систем, 

складових глобальної платіжної інфраструктури ринку, зазнає суттєвих змін. 

Адже ці системи, як і фінансові ринки, які вони обслуговують, тісно пов’язані 

через сукупність складних взаємозв’язків. Посиленню взаємозалежності 

сприяє глобалізація, регіональна інтеграція та співробітництво у фінансовому 

секторі; консолідація фінансових інститутів, необхідність обслуговувати 

міжнародні інтереси приватного і державного секторів, а також досягнення у 

галузі комп’ютерних та комунікаційних технологій [119]. 

Таблиця 2.2 

Структура обсягів операцій європейського ринку платіжних послуг у розрізу 

провідних платіжних систем 

Провідні 

платіжні 

системи ЄС 

Кількість учасників ПС Обсяг операцій ПС, млрд. дол. США 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

TARGET2 4511 4483 4483 2325 2364 835 

384 

905 

546 

912 

920 

743 

057 

662 

216 

EURO1 / STEP1 274 259 235 212 199 82 300 89 015 74 350 64 625 54 712 

STEP2 6503 6415 4764 4893 4875 3 154 4 137 4 480 6 082 12 459 

Джерело: складено автором на основі даних БМР [8] 

 

Транскордонні платежі,  завдяки зростанню обсягів міжнародної 

торгівлі, щорічно зростають: в 2014 році  глобальний обсяг  платіжних  послуг 

досягнув відмітки у 54 млрд. США. При цьому вражаючими темпами 

розвиваються саме ринки країн, що розвиваються (emerging markets) і за 

прогнозами цей тренд [42] збережеться і в подальшому. В найближче 

десятиліття міжнародна консалтингова компанія BCG прогнозує зростання 

доходів від надання транскордонних платіжних послуг на 45 млрд. дол. США. 

Ключовими регіонами росту будуть азійські країни, що розвиваються, а також 

такі регіони як: Північна Америка, Близький Схід і Північна Африка та 

Латинська Америка. Зростання доходів від надання транскордонних послуг 

має позитивний тренд по всіх регіонах світу і за прогнозами цей тренд буде 

визначати привабливість ринку для потенційних учасників ринку (рис. 2.2)  
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Рис. 2.2. Доходи від надання транскордонних платіжних послуг у розрізі 

регіонів світу 

Джерело: складено на основі [42] 

Доходи від надання транскордонних платіжних послуг акумулюються за 

рахунок плат за платіжні доручення та комісій за обмін валют при здійсненні 

торгового фінансування, а також транскордонних переказів. 

Міжнародні платіжні послуги - це вид послуг з достатньо високим 

рівнем доходності. В залежності від регіону превалюють різні джерела 

отримання доходу від надання платіжних послуг. Так в Північній Америці 

дохід банків від платіжних послуг генерується як в роздрібних, так і оптових 

системах переважно за рахунок обслуговування кредитних карток, хоча і 

прогнозується, що в довгостроковому періоді частка цього джерела доходу і 

зменшиться. Натомість, в Західній Європі переважна частина доходу по 

оптовим сплатам формується за рахунок обслуговування рахунків клієнтів, а 

в роздрібному сегменті – операцій з платіжними картками (табл. 2.3). 

Характерним трендом для сучасного стану розвитку глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг є зростання рівня конкуренції, особливо це 

актуально для сегменту роздрібних платіжних систем. При цьому учасники 

ринку постійно відчувають тиск необхідності впровадження все нових і нових 
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технологічних новацій для здешевлення і прискорення процесу, розширення 

опцій тощо. 

Таблиця 2.3 

Порівняльна таблиця джерел формування доходу від платіжних операцій у 

розрізі регіонів 

Регіон 

Роздрібні платежі Оптові платежі 

млрд. дол. 

Частка у 

загальному 

обсягу, % 

млрд. дол. 

Частка у 

загальному 

обсягу, % 

2014 
2024 

прогноз 
2014 

2024 

прогноз 
2014 

2024 

прогноз 
2014 

2024 

прогноз 

П
ІВ

Н
ІЧ

Н
А

 А
М

Е
Р

И
К

А
 

 

Обслуговування 

рахунків 
25 52 10,46% 14,73% 24 44 34,78% 35,77% 

Операції 

(картки) 
93 161 38,91% 45,61% 21 44 30,43% 35,77% 

Операції (інші) 20 18 8,37% 5,10% 9 16 13,04% 13,01% 

Карткові 

членські внески 
7 9 2,93% 2,55% 1 2 1,45% 1,63% 

Поширення 

кредитних 

карток, пені 

94 113 39,33% 32,01% 14 17 20,29% 13,82% 

З
А

Х
ІД

Н
А

 Є
В

Р
О

П
А

 

Обслуговування 

рахунків 
68 89 45,03% 49,17% н/д н/д н/д н/д 

Операції 

(картки) 
24 31 15,89% 17,13% н/д н/д н/д н/д 

Операції (інші) 11 8 7,28% 4,42% н/д н/д н/д н/д 
Карткові 

членські внески 
20 22 13,25% 12,15% н/д н/д н/д н/д 

Поширення 

кредитних 

карток, пені 

28 31 18,54% 17,13% н/д н/д н/д н/д 

Джерело: складено автором на основі [42] 

 

Ці інновації є дуже затратними і можуть їх дозволити далеко не всі 

гравці глобального ринку, як результат – в усіх країнах світу, які є основними 

гравцями ринку за виключенням Мексики і Гонконгу, за останні п’ять років 

відбулося скорочення установ, що пропонують платіжні послуги 

небанківським установам. Тобто мова йде про певну консолідацію ринку і 

витіснення з нього слабкіших операторів  (табл. 2.4).  

Важливою тенденцією у трансформації глобального ринку платіжних 

послуг є послаблення провідної ролі на ньому банківських установ. Такого 



86 

 

висновку дійшли аналітики ринку, які вбачають в небанківських установах 

більш перспективних гравців ринку. 

Таблиця 2.4 

Динаміка кількості установ, що пропонують платіжні послуги небанківським 

учасникам ринку (2010 - 2014 рр.) 

Країна Кількість установ 

Всього установ Кількість на 1 мешканця 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Австралія 175 170 168 166 163 7,9 7,6 7,4 7,2 6,9 

Бельгія 108 110 105 105 105 9,9 10,0 9,5 9,4 9,4 

Бразилія 166 711 162 440 158 154 155 056 153 124 852,8 822,9 793,8 771,3 755,2 

Канада 986 936 882 829 804 29,0 27,3 25,4 23,6 22,7 

Китай 3 770 3 801 3 748 3 950 4 090 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 

Франція 688 662 641 625 498 10,6 10,2 9,8 9,5 7,6 

Німеччина 1 941 1 944 1 918 1 893 1 857 23,7 23,8 23,4 23,1 22,5 

Гонконг 193 198 200 201 203 27,4 27,8 27,9 27,8 27,9 

Індія 1 814 1 791 1 761 1 742 1 732 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

Італія 803 797 760 737 704 13,5 13,4 12,7 12,2 11,6 

Японія 1 525 1 507 1 492 1 467 1 419 11,9 11,8 11,7 11,5 11,2 

Корея 3 924 3 871 3 837 3 809 3 734 79,4 77,8 76,7 75,8 74,1 

Мексика 141 156 163 216 236 1,3 1,4 1,4 1,8 2,0 

Нідерланди 309 306 287 278 239 18,6 18,3 17,1 16,5 14,2 

Росія 1 014 980 958 925 836 7,1 6,9 6,7 6,4 5,8 

Сінгапур 170 171 173 169 167 33,5 33,0 32,6 31,3 30,5 

Південна 

Африка 

31 31 32 33 34 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Швеція 114 114 117 118 117 12,1 12,1 12,3 12,3 12,1 

Швейцарія 322 314 299 284 276 40,9 39,7 37,4 35,1 33,5 

Туреччина 51 50 51 51 53 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Англія 382 367 363 359 360 6,1 5,8 5,7 5,6 5,6 

США 15 379 14 867 14 267 13 722 13 129 49,7 47,7 45,5 43,4 41,2 

Джерело: [8] 

 Одним з проблемних залишається питання ціноутворення на ринку 

платіжних послуг, особливо в сегменті транскордонних платежів. В цьому 

контексті слід зазначити, що технологічно процес міжнародного переказу 

коштів виглядає досить складним і потребує ефективної взаємодії прямих 

учасників і посередників бізнес моделі, яка забезпечує виконання послуги.  

Кореспондентська банківська модель, що донедавна виконувала ці функції, не 

відповідає сучасним потребам усіх категорій клієнтів і є досить витратною 

(рис. 2.3).  
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Банківська модель кореспондентських розрахунків 

Країна А Країна Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Типова банківська модель кореспондентських розрахунків за 

транскордонними оплатами 

Джерело: складено автором 

 Сучасна система міжнародних платіжних послуг відчуває суттєві зміни. 

Глобальний платіжний простір є сферою розвитку послуг небанківських 

установ, які мають конкурентні переваги перед банками завдяки більш 

гнучкішим  бізнес моделям та  надають послуги за нижчою ціною.  

 На ринку міжнародних платіжних послуг небанківський сектор поки що 

обслуговує значно менші обсяги грошового обігу, проте в деяких країнах, 

таких як Японія, Франція, Італія, Бельгія, Туреччина, Росія, Мексика та інших 

їх роль зростає. За кількістю платіжних операцій, що здійснюються 

небанківськими установами лідируючі позиції обіймають Сполучені Штати 

Америки, а от за динамікою приросту таких операцій – Китай, Росія, Індія, 

Туреччина (рис. 2.4). Тобто можна зробити висновок, що ринок платіжних 

послуг відчуває суттєві структурні трансформації саме в країнах, що 

Платник Отримувач Банк 

Платника 

Обмін повідомленнями через SWIFT  
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розвиваються – особливо це характерно для азіатсько-тихоокеанського 

регіону.  

 

 

Рис. 2.4. Динаміка кількості платіжних операцій, що проведені 

небанківськими установами провідних країн світу (2010-2014 рр.) 

Джерело: складено автором на основі [8] 

  

 Важливий вплив на розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в 

умовах глобальної інформатизації мають високі технології, які дозволяють 

формувати нові системи розрахунків та впроваджувати інноваційні 

інструменти платіжних послуг. Сегментація ринку за технологічною ознакою  

– це поділ ринку послуг, які здійснюються централізованими платіжними 

системами і децентралізованими.  
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До централізованих платіжних систем відносяться ті, що мають один 

процесинговий центр, де обробляються всі платіжні інструкції. 

Децентралізовані ПС – це ті, що мають більше одного процесингового центру. 

Практично всі системи мають лише один процесинговий центр, проте існують 

декілька ПС, такі як ACSS (Канада), Cheque Clearing (Індія), Cheque/credit 

(Великобританія), Interbank Clearing House (Туреччина), «Платежі з 

використанням авізо» (Росія) мають два або більше таких центрів *(рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Динаміка зміни структури глобального ринку платіжних послуг за 

технологічною ознакою (процесингом) 

Джерело: складено автором на основі даних БМР по 66 провідним ПС світу [4] 

 

Слід зазначити, що за ознакою типу розрахунку в структурі глобального 

ринку міжнародних  платіжних послуг превалюють валові системи 

розрахунків в реальному часі (RTGS) і їх частка в загальному обсязі трансакцій 

зростає (рис. 2.6). 

Така ситуація  на ринку підтверджує високі вимоги споживачів 

платіжних послуг до мінімізації часу на здійснення розрахунків. Таким чином, 

валові розрахунки притаманні більшості національних платіжних систем, 

зокрема, на валовій основі передає платіжні документи система 

міжбанківських комунікацій SWIFT. 

  

2010 2011 2012 2013 2014

Децентралізований процесінг 3 656 3 464 3 088 2 681 2 469

Централізований процесінг 3 541 005 3 901 722 3 902 657 3 761 706 3 837 847

100%

100%
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Рис. 2.6. Динаміка структури глобального ринку платіжних послуг за типом 

розрахунку у часі 

Джерело: складено автором на основі даних БМР по 66 провідним ПС світу [8] 

В сегменті платіжних карток, який вже має велику частку у загальному 

обсягу платіжних послуг і за прогнозами активно зростатиме і в подальшому, 

спостерігається високий рівень концентрації та монополізації ринку: близько 

70% припадає на американську мультинаціональну корпорацію VISA [150]. 

Решта частина ринку розподілятиметься між двома іншими американськими 

корпораціями: MasterCard [154] - 27% та American Express [153] – до 2%. За 

прогнозами експертів ринку інші платіжні системи займатимуть – не більше 

1% ринку. 

Що стосується структурних змін європейського ринку у сегменті 

роздрібних платіжних систем, то тут спостерігається поступове заміщення 

банківських переказів та платежів за допомогою чеків, такими платіжними 

засобами як оплатою за допомогою кредитних або дебетових карток та 

мобільного або Інтернет зв’язку і, за прогнозами Європейської Комісії [47], 

така тенденція продовжуватиметься і надалі (табл. 2.5).  

Аналіз залишків коштів на рахунках провідних країн – учасників ринку 

у розрізі типів платіжних установ показав,  по-перше, що переважна їх частина 

зосереджена в центральних та інших банківських установах  і лише дуже 

2010 2011 2012 2013 2014

RTGS 83,16% 83,04% 84,52% 83,80% 84,05%

MN, BN, G 10,34% 10,33% 9,29% 10,08% 10,17%

MN 5,77% 5,77% 5,35% 5,20% 4,79%

G 0,49% 0,60% 0,58% 0,60% 0,50%

BA 0,17% 0,19% 0,20% 0,26% 0,44%

MN, BA 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,05%
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невелика частина коштів знаходиться в небанківських установах  (Додаток Д, 

табл. Д.1). 

Таблиця 2.5 

Динаміка окремих платіжних послуг на Європейському ринку за період 2005 

-2015 рр., млрд. євро  

Показник Одиниці виміру 2005 2010 2015 

Обсяги наданих послуг, в т.ч. у розрізі 

платіжних засобів 
млрд. євро 33 37 50 

* банківські перекази у % до загального обсягу 55% 53% 47% 

* кредитні або дебетові картки у % до загального обсягу 34% 40% 45% 

* чеки у % до загального обсягу 10% 6% 3% 

* Інтернет / мобільні телефони у % до загального обсягу 1% 1% 5% 

Джерело: складено автором на основі [3, 102] 

 

По-друге, в групі країн – таких як Японія, Росія, Мексика левова частка 

коштів зосереджена в центральних банках, що дозволяє стверджувати про 

домінування їх в національній системі міжнародних розрахунків. Натомість, у 

Франції, Італії, Нідерландах, Бельгії та Туреччині менша ступінь впливу 

центрального банку на здійснення послуг, про що свідчить частка банківських 

рахунків.  

По-третє, аналіз динаміки структури залишків коштів свідчить, що в 

ЯпоніЇ та Франції  за останні чотири роки значно збільшилася частка коштів  

центрального банку, а в Німеччині, Італії, Бельгії  спостерігається позитивна 

динаміка у залишках банківських установ.  За показником залишків коштів на 

рахунках небанківських установ їх місце в структурі національних ринків 

залишається досить незначним і найбільший відсоток має  Росія (табл. 2.5). 

Проте на нашу думку, означені тенденції не коректно використовувати для 

оцінки структурних змін інфраструктури національних ринків країн без 

врахування інших ознак та чинників.   

У глобальному інформаційному просторі сформувалися мега-регіони з 

інтенсивним рівнем використання Інтернету і послуг мобільного зв’язку; 
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зростає рівень освіти населення. Ці та інші фактори є об’єктивною 

передумовою розвитку інноваційних платіжних послуг з використанням 

електронних платіжних послуг в глобальному платіжному просторі.  

Окремо слід відзначити, що черговим етапом розвитку платіжної 

інфраструктури цифрової економіки стала  її «соціалізація» на основі  доступу 

широких мас населення до фінансових сервісів, і як наслідок поява нових форм 

інвестування. З’явилося такі  бізнес-моделі як «краудфандінг» та 

«краудінвестинг», як способи отримання фінансування різноманітних ідей і 

проектів гуманітарного і комерційного характеру.  

Загальне визначення поняття «краудфандінгу» - це народне 

фінансування, де донори вкладають свої кошти в проекти-реципієнти, які їм 

сподобалися, при цьому, як правило, вклади носять характер пожертвувань 

або благодійної допомоги і не повертаються. Натомість «краудінвестінг» 

передбачає інвестиції в проекти з високим для вкладника ступенем ризику, які, 

однак, в довгостроковій перспективі обіцяють обернутися для донора 

дивідендами з досить великим прибутком. 

Згідно даних міжнародної статистики, вже кілька років краудфандінг та 

краудінвестинг, як  форми інвестування успішно застосовуються у 

глобальному масштабі. Тільки в США зареєстрована понад 190 

краудфандінгових платформ, у 2009 році річний обсяг індустрії становив  

близько 530 млн. доларів США, а в 2012 сукупний обсяг фінансування 

благодійних та венчурних проектів виріс уже до 2,8 млрд. дол. США. В 2013 

році ця цифра практично подвоїлась і дорівнювала 5,1 млрд. дол. США.  

Масштаби операцій та темпи їх нарощування об’єктивно підтверджують 

формування у структурі глобального фінансового ринку нового сегменту 

кредитних послуг, який надзвичайно інтенсивно розширюється у глобальному 

просторі і для ринку міжнародних платіжних послуг відповідно відкриваються 

нові моделі платіжних послуг.   

Таким чином, практично в кожному сегменті глобального ринку 

міжнародних платіжних послуг формуються нові сервіси, форми і бізнес-
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моделі. Слід відзначити, що міжнародні та національні інституції «не 

встигають» оперативно реагувати на структурні зміни глобального ринку.  

Перешкоди, що стоять на шляху розвитку міжнародних платіжних послуг 

пов’язані перш за все з відмінностями у законодавстві різних країн, що 

регулює цю сферу. Так національні платіжні системи ґрунтуються у своїй 

діяльності на місцеве законодавство і функціонують в рамках внутрішніх 

фінансових і банківських систем. При цьому уряди країни часто визначають 

спосіб у якій ті чи інші платіжні операції мають проводитись. Тому при 

здійснені міжнародних платіжних операцій часто виникають проблеми 

невідповідності норм, наприклад, країни отримувача стандартам країни 

платника або взагалі відсутності прописаних механізмів здійснення подібних 

операцій. Наприклад, правові норми національного законодавства багатьох 

країн (в т. ч. і України) здебільшого не містять юридичного обґрунтування 

правовідносин, що виникають при краудфандінгу і краудінвестингу щодо 

визначення прав і обов’язків суб’єктів, і тим самим в окремих випадках 

стримують розвиток цього виду фінансування через систему Інтернет. 

 Як наслідок, відсутність єдиних глобальних стандартів і велика 

різноманітність платіжних систем знизили здатність як банківських так і 

казначейських/корпоративних установ безперешкодно передавати дані одна 

одній [2]. 

 Ринок міжнародних платіжних послуг акумулює потенціал для розвитку 

нових продуктів, таких, наприклад,  як інформація про платників і отримувачів 

платіжних операцій, призначення платежів, тощо. Ці дані в агрегованому 

вигляді цікаві виробникам товарів та послуг, так як становлять унікальну 

маркетингову інформацію про попит і пропозицію в глобальному платіжному 

просторі. 

 Слід зазначити, що банки історично мали перевагу доступу до 

ідентифікаційних і приватних даних своїх клієнтів, крім того, давно 

налагодили взаємодію з поширення аналітичної інформації з метою  

запобігання шахрайства та управління ризиками. Проте, в останні роки, 
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інноваційні цифрові фірми застосували нетрадиційний підхід до 

акумулювання маркетингових даних, використовуючи принципово нові 

джерела (наприклад, соціальні мережі і дані про місцезнаходження конкретної 

особи) і в результаті створили нові ринкові ідеї і платіжні продукти.  

Важливою ознакою сучасного етапу розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг є виникненням великої кількості інвестиційних проектів 

(особливо в фінтех сегменті) і успішне залучення інвестицій для їх реалізації 

[108]. Так за підсумками 2015 року інвестиції у фінтех-компанії та стартапи 

досягли 19,1 млрд доларів США [42]. При цьому саме платіжні сервіси є одним 

з найбільших серед напрямів інвестування. Більше чверті з таких інвестицій 

припадало на корпоративних інвесторів – показник коливається від 40% в Азії 

до 25% у Північній Америці та 12% в Європі. Більшість корпорацій і банків 

бачать в фінтех-компаніях можливість швидко і якісно модернізувати свої 

цифрові послуги (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7.Відсоток фінтех стартапів, інновація яких пов’язана з наданням 

платіжних послуг 

Еволюційні зміни на ринку міжнародних платіжних послуг ведуть до 

формування нових елементів фінансової інфраструктури національних ринків 

країн, зокрема, віртуальних банків, фінансово-технічних компаній, 

міжнародних систем електронних грошей, виокремлення сегменту цифрових 

валют тощо. 
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Існуючі диспропорції у розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 

пов’язані з посиленням ролі «багатих країн» і проблемами економічного 

розвитку «бідних країн». 

Л. Боттелбердж [11], старший консультант «Innopay» з питань онлайн-

платежів, виставлення рахунків та ідентифікації інформації, відзначає, що 

існуючі платіжні системи в країнах з перехідною економікою, як правило, є не 

достатньо розвинені та не достатньо широко використовуються. На думку 

автора, це відбувається з наступних причин. Перше, в таких країнах значна 

частка грошового обігу зосереджена в сфері банківських послуг через 

обмежений доступ до інших платіжних сервісів і недовіри населення до 

фінансової системи в цілому. Також більша їх частина здійснюється у 

готівковій формі, що не дозволяє проводити ідентифікацію суб’єктів. 

Альтернативним засобом платежів є головним чином чеки, які передбачають 

лише часткову електронну обробку і не можуть розглядатися в якості 

ефективного і безпечного способу оплати.  

По-друге, автор вважає, що стримуючим фактором є те, що платіжні 

послуги з використанням електронних каналів, таких як Інтернет або 

мобільний зв’язок, часто є виключно банківськими продуктами, які 

пропонуються в якості додаткових послуг існуючим клієнтам. При цьому 

практично відсутня кооперація між банківськими установами для спільного 

надання платіжних послуг загальній громадськості, що дозволяло би 

проведення міжбанківських операцій.  

По-третє, як правило, в кожній країні кількість операторів, що працюють 

з МСЕГ на платіжному ринку значно менша, ніж кількість банків, що надають 

аналогічні послуги [75, с.21]. 

Як показує аналіз, уряди багатьох провідних країн Європи розглядають 

застосування електронних рахунків як прояв «ощадливості». Зокрема, 26 

червня 2013 року, Європейська комісія запропонувала проект директиви про 

виставлення електронних рахунків у державних закупівлях разом із додатками 

з викладенням свого бачення щодо повного «оцифрування» процесу 
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державних закупівель, так званого «електронного забезпечення від початку до 

кінця». Крім того, процес  формування єдиної зони євро платежів (SEPA), що 

триває, є ідеальним стартовим майданчиком для успішного запуску цієї 

європейської ініціативи, що за розрахунками експертів дасть можливість 

бізнесу заощаджувати щорічно приблизно 64,5 млрд. євро [165]. 

Широке впровадження електронних рахунків на глобальному ринку 

міжнародних платіжних послуг надало імпульс і для розвитку нових 

інструментів банківської системи. Як зазначають фахівці,   реальних вигід від 

цього процесу банки не отримали, тим не менш, зростає впевненість, що 

комбінація механізмів виставлення рахунків і короткострокового 

фінансування (електронні фінанси) може стати новим напрямом розвитку 

фінансових послуг, в тому числі і для банківських установ. У період 

превалювання переваг короткострокового капіталу (Базель III), нові методи 

його ефективного розподілу будуть формувати рівень рентабельності для 

банків [129]. 

 

2.2. Трансформація ринку міжнародних платіжних послуг під 

впливом ефектів глобальної інформатизації 

У подальшому аналізі розвитку ринку міжнародних платіжних послуг ми 

зосередимо увагу саме на тих сегментах ринку, де рівень трансформації під 

впливом процесу глобальної інформатизації суспільства особливо активно 

проявляється. 

Як було обґрунтовано вище, глобальний ринок міжнародних платіжних 

послуг формуються під впливом інформаційних і комп’ютерних технологій і 

як наслідок, це обумовлює структурні зміни у фінансовій інфраструктурі 

ринку. З’являються нові елементи та сегменти національних ринків та 

регіональних союзів, створюються нові організаційно-правові форми 

взаємодії учасників ринку, нові технологічні платформи, зокрема, віртуальні 
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банки, фінансово-технічні компанії, міжнародні системи електронних грошей, 

інструменти ринку цифрових валют та інші [63, 131, 203, 188].  

Трансформаційні процеси проявляються як у розвитку «класичних 

моделей» так і нових цифрових форм надання міжнародних платіжних послуг 

(рис. 2.8). 

Складові фінансової інфраструктури ринку заснованих на інструментах 

цифрової економіки 
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Рис. 2.8. Розвиток фінансової інфраструктури ринку в умовах 

глобальної інформатизації 

Джерело: складено автором 

Широке впровадження електронних рахунків на глобальному ринку 

міжнародних платіжних послуг надало імпульс для розвитку банківської 

системи. Як відомо,  саме через банківську систему країн світової економіки 

забезпечується основна кількість міжнародних платежів, а банківська галузь 

була однією з найперших, що почала використовувати ІКТ ще в 1960-х роках. 

Це було зумовлено високим вмістом «нематеріальної суті» цього бізнесу [61]. 
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Наразі на глобальному ринку формується тенденція до стратегічної 

спеціалізації банківських установ за двома типами сервісів: традиційними і 

новітніми. При цьому перші представляють собою групу великих класичних 

банків і значну кількість банків-монолайнерів з вузькою спеціалізацією на 

одному продукті (наприклад, спеціалізуються лише на розрахунковому 

обслуговуванні підприємств, кредитних картах, іпотеці і т.п.). Всі вони також 

пропонують високий рівень обслуговування на основі ІКТ, однак їх бізнес-

моделі залишаються «традиційними» [81, с. 20].  

В сучасних умовах  під впливом розвитку ІКТ змінюється моделі 

банківського бізнесу та форми кооперації з іншими сферами послуг, 

з’являються гібридні види послуг. Зокрема, в країнах Європи  є банки, що 

відкривають відділення спільно з мережею кафе, а в США є банк, який в 

неробочий час віддає свій офіс під потреби різних корпоративних заходів. 

Наприклад, вечорами там виступають музичні групи, а клієнти банку можуть 

поспілкуватися і цікаво провести час. Такі трансформації є реакцією 

банківських установ на втрату певного сегменту платіжних послуг під тиском 

нових віртуальних учасників ринку.  

Розвиток інноваційних товарів, інструментів оплати є важливим 

важелем  структурних змін  маркетингу міжнародних платіжних послуг в 

умовах глобальної інформатизації соціально-економічних відносин. До 

інноваційних технологій банківського маркетингу можна віднести: інтернет-

банкінг, мобільний банкінг, створення електронних офісів (відділень 

самообслуговування), розвиток системи роздрібних послуг, застосування 

CRM-систем тощо [201, С.30]. 

 Особливо активно розвивається мобільний банкінг. Експерти  вважають 

мобільний банкінг найбільш перспективним електронним каналом доставки 

банківських послуг, оскільки він дозволяє реалізувати маркетингову 

концепцію «банк, який завжди з тобою», адже користувачі мобільних 

телефонів – це найбільш активна і перспективна для банків частину 
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суспільства.  Його поширеність завдяки комбінації ІТ-технологій та 

банківських  продуктів може сприяти перетворенню цієї послуги в головний 

фінансовий сервіс вже в найближчий час, особливо в розвинених азіатських 

країнах, таких як Сінгапур, Гонконг, Південна Корея, де мобільні пристрої 

інтенсивно використовуються населенням для здійснення практично будь-

яких фінансових операцій [29].  

Фахівці у сфері електронних сервісів пов'язують певні перспективи 

телефонного банкінгу  з розвитком можливостей SIM-карт. Володіючи 

захищеною внутрішньою пам'яттю, SIM-карта являє собою ідеальне рішення 

для зберігання масиву інформації та виконання деяких обчислень. Її 

використання для потреб електронної комерції дозволяє говорити про перехід 

на якісно новий рівень фінансової та інформаційної безпеки. Крім того, SIM-

карта є досить якісною платформою для зберігання особистих даних клієнта 

(наприклад, персонального списку фінансових операцій тощо) [189]. 

Таким чином, розвиток мобільного зв'язку відкриває перед банками нову 

можливість увійти в сегмент роздрібних платежів  глобального ринку, не 

вкладаючи при цьому значних інвестицій в розвиток філій та електронні 

мережі. 

Новим сервісом для користувачів фінансовими послугами стали опції 

перевірки і контролю фінансових витрат та фінансового планування, що 

пропонують так звані фінансово-технічні компанії (fintech companies). Серед 

найбільш відомих і динамічно зростаючих застосунків у цій сфері можна 

виділити BillGuard, Planwise та OnDeck. Цей вид діяльності став настільки 

успішним бізнесом, що тільки в 2013 році, приватні FinTech компанії залучили 

майже $ 3 млрд. інвестицій [29]. І вже зараз можна прогнозувати, що цифрові 

сервіси для фінансової інфраструктури глобального ринку міжнародних 

платіжних операцій найближчим часом будуть продовжувати залишатися 

найбільш зростаючим сегментом на ринку ІТ інновацій. Тому цей сектор є 

цікавий для розвитку глобального ринку платіжних послуг. 
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Важливою ознакою структурних змін на глобальному ринку 

міжнародних платіжних послуг є формування ІT-платформ з виконання 

міжнародних платіжних послуг. Головними конкурентами банків стають IT-

платформи: Google, Amazon, Alibaba, «Яндекс». Про створення своїх 

фінансових сервісів оголосили Facebook і Google. Також на змінну 

традиційних розрахункових послуг приходять електронні платіжні системи, 

що в умовах реального часу дозволяють швидко та зручно проводити 

необхідні операції із відповідним заощадженням коштів на обслуговування та 

надійною системою захисту.  

На глобальному ринку міжнародних платіжних послуг  посилюється 

вплив великих транснаціональних компаній, які завдяки успішним стратегіям 

лідирують у конкурентній боротьбі за нових клієнтів. Наприклад, на 

сучасному етапі Компанія  PayPal  реалізує диверсифіковану політику щодо 

залучення споживачів з різних країн світу.  До першої групи входять найбільш 

високорозвинені країни, з хорошою інфраструктурою національної економіки 

і високим ступенем інформатизації суспільства, такі як: США, Німеччина 

Австралія, Китай  та інші. Споживачі цієї групи країн мають вільний доступ 

до користування електронною платіжною системою PayPal без будь-яких 

обмежень. До другої групи входять країни з нижчим рівнем розвитку 

інформатизації суспільства, відповідно, в цих країнах є менше можливостей у 

користуванні сервісом компанії PayPa. Серед  цих країн є такі країни, як Чехія, 

Фінляндія, Португалія, Швеція, Албанія, Перу, Словаччина та ряд інших. До 

третьої групи входять країни, в яких обмежений доступ до користування 

даною платіжною системою, а також з низьким рівнем розвиткe 

інфраструктури національного ринку, це такі країни як: Ангола, Вірменія, 

Монголія, Уганда, Україна та інші [82]. 

На основі аналізу теоретичних джерел можна узагальнити характерні 

ознаки еволюції міжнародних платіжних систем на ринку міжнародних 

платіжних послуг [74, с.89-90].  
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По-перше, спостерігається перехід від «платіжних систем раннього 

періоду» заснованих на банківських рахунках до «нового покоління» 

платіжних систем  із застосуванням клірингового центру. Слід зазначити, що 

у глобальному платіжному просторі продовжують працювати платіжні 

системи електронних грошей раннього періоду, тепер їх класифікують як 

системи «на базі рахунку» і нові міжнародні платіжні системи, головна 

відмінність трансакцій яких полягає у зміні інструментів та технології 

платіжного процесу: при здійсненні платежу необов'язково використовувати 

банківські рахунки, тобто операція здійснюється від платника до одержувача 

без участі банку.  

Наразі, в Інтернет просторі з’являється все більше міжнародних 

платіжних систем, що мають власні клірингові центри, що не потребують 

прив’язки до існуючих систем грошового обігу. 

По-друге, в країнах з трансформаційною економікою, показник 

залучення споживачів міжнародних платіжних послуг через міжнародні 

системи електронних грошей досить низький - в межах 1-2 %, що характеризує  

низький рівень інтеграції національних ринків  до регіональних ринків 

міжнародних платіжних послуг і глобального ринку в цілому.  

Зокрема, в Україні діючі міжнародні платіжні системи електронних 

грошей можна розділити на чотири групи. Перша - це оператори, яким вдалося 

під егідою банків отримати ліцензії НБУ: MoneXy (Фідобанк) , MAXI (VAB 

Банк ) і GlobalMoney (Ощадний банк). Причому, якщо перші дві платіжні 

системи НБУ визначає як системи електронних грошей, то GlobalMoney - як 

платіжну систему. Регулятор виділяє ще 12 банків-емітентів електронних 

грошей, більшість з яких працюють із Національною системою масових 

електронних платежів (НСМЕП).  

Друга група платіжних систем залишається в правовому полі, 

позиціонуючи себе не як оператори електронних розрахунків, а як систему 

обліку та переуступки майнових прав, прописаних в Цивільному кодексі. Цю 
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систему обрала компанія WebMoney - один з лідерів українського ринку 

електронних розрахунків.  

Третя група платіжних систем – це іноземні компанії, які на поточний 

момент не мають правового статусу своєї діяльності на території України і 

надають клієнтам обмежені послуги - PayPal , Moneybookers , ЯндексДеньги, 

MoneyMail та інші. Гроші цих систем складно конвертувати в реальну валюту 

без участі іноземних банків. Четверта група – це дрібні українські оператори, 

що здійснюють незаконні розрахункові операції  [74, с.93]. 

По-третє, еволюційні зміни у міжнародних платіжних системах мають 

вектор розвитку у напрямі до децентралізації управління розрахунковими 

послугами: емітентами електронних грошей на відміну від національної 

валюти є не центральний банк країни, а конкретна платіжна система, і саме 

вона (а не центральний банк) відповідає за їх ліквідність, платоспроможність 

та інші фінансові характеристики. Як наслідок, ще одна характерна 

властивість електронних грошей - їх використання можливо тільки у рамках 

платіжної системи-емітента або його партнерів / агентів5. 

Проведений аналіз дозволяє визнати, що зазвичай платіжна система 

носить ту ж саму назву, що і електронні гроші, які вона випускає. Слід 

зазначити, що платіжна система і електронні гроші - це поняття, хоча і дуже 

пов'язані між собою, але не тотожні. Платіжні системи в загальнішому сенсі 

можуть оперувати не лише електронною валютою, але і проводити традиційні 

безготівкові транзакції або здійснювати операції з електронними грошима 

інших платіжних систем.  

На сьогоднішній день у всьому світі спостерігаються щорічне зростання 

кількості зареєстрованих небанківських платіжних систем з правом випуску 

електронних грошей, багато з яких згодом стають міжнародними. До найбільш 

популярних міжнародних платіжних систем відносяться Paypal, Scrill, Payza, 

Perfect Money, Pecunix, серед російськомовних - Webmoney transfer, 

                                           
5 Тобто організації або установи, з якими платіжна організація емітент уклала партнерські або агентські 

договори 



103 

 

Яндекс.Гроші, RBK Money, QIWI Гаманець, Монета.ру, Єдиний гаманець, 

Moneymail, LiqPAY, Z – payment та інші.  

Міжнародні системи електронних грошей є більш інноваційними та 

складними в технологічному контексті: трансакції платіжних послуг 

здійснюються за допомогою записів на чіпі картки (на базі смарт-карт) чи за 

допомогою програмних продуктів (на базі мереж). На глобальному ринку 

міжнародних платіжних послуг зберігається певний попит на платіжні 

доручення та на операції з картками. Версії смарт-карток (або «електронний 

гаманець») відрізняються від простих дебетових карт тим, що останні зазвичай 

використовується тільки для однієї мети і працюють за допомогою он-лайн 

дозволу на здійснення операції, натомість перші є більш складними 

пристроями і зберігають більш суттєвий обсяг інформації, а також можуть 

поповнюватися та працювати в так званому «оффлайн режимі». 

Динамічне зростання обсягів розрахункових операцій через міжнародні 

системи електронних грошей призводить до структурних змін, як в окремих 

сегментах фінансового ринку країни, так і в механізмі його функціонування 

[20].  

Світові тенденції розвитку платіжних систем свідчать, що на 

глобальному ринку міжнародних платіжних послуг високовартісні (або 

оптові) платіжні системи переважають за обсягами операцій,   хоча їх частка і 

трохи скоротилася за період з 2010 по 2014 роки (рис. 2.9).  

Водночас, нарощування темпів демонструють платіжні системи, що 

одночасно обслуговують великі за обсягом операції та валютний ринок 

FOREX. Ці платіжні системи розташовані в Гонконзі: RMB CHATS, HKD 

CHATS, USD CHATS, EUR CHATS і їх частка у рейтингу підскочила з 0.58% 

до 1,31%. 
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Рис. 2.9. Динаміка обсягів  платіжних операцій  та сегментів ринку у 

розрізі типів ПС (L - ПС для великих сум; R - роздрібні ПС, FX – ПС, що 

обслуговують валютний ринок FOREX) 

Джерело: складено автором на основі [8] 

Найбільший обсяг операцій характерний для платіжних систем США 

(ПС – Fedwire, CHIPS, CLS) і їх роль посилилася в період з 2010 по 2014 роки. 

Європейський Союз за той же час втратив свої позиції за цим показником 

(табл.2.6.).  

Таблиця 2.6 

Динаміка обсягів платіжних операцій у розрізі країн світу, млрд. дол. США 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 

Сполучені 

Штати 

974 495 1 068 427 965 238 1 094 586 1 276 526 

Європейський 

Союз 

920 837 998 698 991 750 813 764 729 387 

Китай 165 521 212 592 283 651 336 026 385 650 

Японія 355 739 382 674 408 994 354 188 347 011 

Німеччина 345 162 355 013 357 153 301 460 228 962 

Франція 131 229 149 712 148 487 123 390 122 226 

Об'єднане 

Королівство 

95 091 110 553 122 123 118 338 121 545 

Бразилія 80 774 96 970 88 196 113 185 117 149 

Нідерланди 105 129 112 979 138 633 94 516 80 266 

Корея 58 016 62 414 65 442 68 767 74 418 

Італія 47 759 50 263 45 523 53 133 56 899 

Гонконг 20 552 25 186 27 904 34 770 50 422 

2010 2011 2012 2013 2014

FX 1 823 1 858 1 729 1 815 1 631

L, FX 20 552 25 186 27 904 34 770 50 422

L, R 82 175 95 238 87 421 87 930 83 024

R 87 144 96 638 93 762 96 943 102 764

L 3 372 678 3 711 533 3 718 069 3 565 375 3 621 476

Обсяг операцій у розрізі типів ПС, 
млрд. дол. США

2010 2011 2012 2013 2014

FX 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04%

L, FX 0,58% 0,64% 0,71% 0,92% 1,31%

L, R 2,31% 2,42% 2,23% 2,32% 2,15%

R 2,44% 2,46% 2,39% 2,56% 2,66%

L 94,62% 94,43% 94,63% 94,15% 93,84%

Обсяг операцій у розрізі типів ПС, %
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Країна 2010 2011 2012 2013 2014 

Австралія 39 176 44 835 40 358 37 940 36 613 

Канада 36 562 40 003 38 187 36 517 34 997 

Швейцарія 37 912 42 716 32 219 34 450 32 497 

Росія 21 552 31 212 37 033 38 493 31 743 

Бельгія 27 844 32 049 25 193 22 687 22 706 

Туреччина 16 846 23 786 18 729 21 451 21 630 

Швеція 20 444 20 868 20 040 18 995 18 921 

Мексика 12 409 14 700 15 416 16 540 17 050 

Індія 13 078 14 118 15 121 14 924 14 798 

Саудівська 

Аравія 

14 789 14 505 17 439 14 569 14 514 

Сінгапур 12 758 14 615 14 940 14 126 12 845 

Південна 

Африка 

10 697 11 563 11 117 10 017 10 546 

Всього 3 564 372 3 930 452 3 928 886 3 786 832 3 859 318 

Джерело: складено автором на основі [8] 

В цей період на третє місце вийшов Китай, обігнавши за обсягами 

міжнародних платіжних операцій Японію.     

Найпотужнішими високовартісними платіжними системами є Fedwire та 

CHIPS (США) і вони показують позитивну динаміку протягом п’яти останніх 

років (рис. 2.10).  

Аналіз статистичних даних дозволив виявити негативну динаміку 

показників основної системи ЄС – TARGET, що в черговий раз, підтверджує 

висновок про те, що європейський ринок уповільнює темпи зростання. 

А ось китайська платіжна система HVPS показує стабільне зростання і 

вихід на ключові позиції в світі, обігнавши японську BOJ-NET. Приблизно на 

одному рівні за обсягами операцій розвиваються STR (Бразилія) та CHAPS 

Sterling (Великобританія). 

Аналіз динаміки показників глобального ринку дозволяє виявити тренд 

до зменшення середньої вартості операції у ряді провідних платіжних систем, 

при цьому кількість самих трансакцій збільшується (рис. 2.10). Взагалі висока 

вартість платіжних операцій стала основним стримуючим чинником зростання 

обігу коштів в середині платіжних систем. Так, найбільш вартісними є  

операції японської платіжної системи - BOJ-NET, а найменші за середнім 
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обсягом –китайської HVPS, але остання змогла за п’ять років переконливо 

обігнати першу за загальним об’ємом операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Загальний і середній обсяг операцій провідних платіжних систем 

світу (2010-2014 рр.) 

Джерело: складено автором на основі [8] 

 

Що стосується міжбанківських роздрібних платіжних систем 

глобального ринку, то найбільші з них розташовані в Японії, хоча країна і 

зменшила свою частку у світовому обсягу за останні п’ять років, а ось 

Південна Корея навпаки показує нарощування обсягів за цим показником 

(Додаток Д, табл. Д.2). 

Глобальний інформаційний простір як сфера поширення платіжних 

послуг в просторі і часі, став передумовою посилення  міжнародної 

конкуренції. В умовах зростаючою конкуренції учасники ринку міжнародних 
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платіжних послуг змушені постійно розробляти ринкові стратегії розширення 

набору платіжних послуг. Найбільш високий попит на гнучкі методи оплати 

демонструє електронна комерція, що активно розвивається практично в усіх 

країнах світу. 

Як показує міжнародна практика,  корпорації різних галузей економіки 

під час прийняття рішень щодо вибору міжнародної системи для проведення 

електронних платежів приділяють увагу двом аспектам. Перший - звертають 

особливу увагу на наявність функції видачі електронних рахунків-фактур (e-

invoicing) [17], тобто електронному обміну ключовою платіжною інформацією 

між бізнес-партнерами:  постачальником і покупцем. Е-invoicing грає суттєву 

роль у побудові ефективної системи забезпечення платності господарської 

діяльності і пов'язує внутрішні процеси підприємств з платіжними системами. 

Другий аспект,  приймаючи рішення про стратегію електронних 

продажів через міжнародні системи електронних грошей, корпорації особливу 

увагу приділяють питанням функціональності системи виставлення 

електронних рахунків. Корпоративним клієнтам важливо взяти на себе 

ініціативу керівництва ланцюжком платежів з метою забезпечення більш 

ефективних і дематеріалізованих процесів руху коштів. Вдало збудовані 

цифрові траєкторії трансформації дають суттєві переваги компаніям, проте 

вони стикаються з проблемами капіталізації доходів у всьому ланцюгу 

поставок. На думку фахівців, рівень капіталізації доходів суттєво 

відрізняються в залежності від «фази цифрового перетворення», яку приймає 

на себе корпорація [64, С.13].. 

Слід зазначити, що електронна комерція все більше активізується в 

сфері розвитку зовнішньоекономічної торгівлі, і ця тенденція, як свідчать 

прогнози, матиме місце і надалі. Так наприклад, стрімкий розвиток ринку 

електронної комерції в Європі закладає основу для активного зростання інших 

секторів економіки, наприклад ринку послуг з кур’єрської доставки та ринку 

обслуговування платежів, пов’язаних з онлайн замовленнями . 
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Так, обсяги надання послуг з доставки товарів за період з 2011 по 2013 рік 

збільшилися на 22,5% і особливо активно розвивалися транскордонні 

постачання – їх питома вага постійно зростає (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Динаміка надання послуг з доставки товарів на Європейському ринку за 

період 2011-2013 рр., млрд. євро  

Показник 2011 2012 2013 

Обсяги наданих послуг доставки 40,4 41,5 43,1 
* усередині країни 28,3 29 30,1 
* за кордон 12,1 12,4 12,9 

Джерело: складено автором на основі [18] 

Це свідчить про інтенсифікацію інтеграційних та глобалізаційних 

процесів в сфері електронної комерції та розширення сегментів світової 

економіки, які використовують міжнародні електронні платіжні послуги. Слід 

зазначити при цьому, що Європейський ринок кур’єрської доставки за кордон 

характеризується високим рівнем концентрації і монополізації, так як він 

практично весь поділений між основними чотирма гравцями: німецькою 

міжнародною компанією DHL, голландською TNT, американськими UPS та 

FedEx [3].  

Широке розмаїття платіжних інструментів, створених на основі 

інформаційно-комп’ютерних технологій є об’єктивною передумовою до 

збільшення обсягів міжнародних платіжних послуг і відповідно доходів  

компаній на глобальному фінансовому ринку, при цьому у кожному бізнесі є 

своя специфіка. Електронна торгівля висуває свої вимоги до платіжних засобів 

щодо швидкості обробки даних, ідентифікації осіб, розповсюдженості, 

ризикованості, міжнародності послуг та інших параметрів.  

Слід зазначити, що інформатизація різним чином вплинула на 

сукупність платіжних інструментів при здійсненні міжнародних фінансових 

послуг: одні з них були технологічно модифіковані і набули нових віртуальних 

форм (кредитні картки) з широким спектром застосування у глобальному 

просторі,   інші – переживають спад попиту (банківські чеки). У той же час 
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застосування більш складних технологічних моделей  електронних платежів 

сприяє накопиченню системних ризиків у сфері платіжного обороту. 

 Корпорація Банк Нью-Йорк Меллон [29], оцінюючи пріоритети 

споживачів платіжних послуг виділяє дванадцять груп платіжних інструментів 

на ринку електронної комерції: 1) кредитні картки; 2) дебетові картки; 3) 

прямий дебет; 4) платіжні картки (Charge cards); 5) передплачені картки; 6) 

електронні гаманці; 7) банківські перекази в реальному часі та офф-лайнові 

банківські перекази; 8) післяплата (PostPay); 10) передплата (PrePay); 11) 

електронні інвойси (eInvoices) 12) інші, куди віднесена в т. ч. електронна 

валюта Blockchain (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Обсяг операцій на світовому ринку електронної комерції у розрізі платіжних 

засобів ( стан та прогноз) 

Платіжний засіб Загальний обіг, млрд. дол. Частка ринку електронної комерції, % 

2014 2019 (прогноз) 2014 2019 

(прогноз) 

Зміна частки, 

% 

Кредитні картки 577 603 29,90% 24,90% -5,00% 

Дебетові картки 387 416 20,10% 17,20% -2,90% 

Прямий дебет 5 12 0,30% 0,60% 0,30% 

Платіжні картки 59 57 3,10% 2,30% -0,80% 

Передплачені 

картки 

45 43 2,40% 1,80% -0,60% 

Електронні гаманці 

(eWallets) 

417 668 21,70% 27,60% 5,90% 

Банківські перекази 

в реальному часі + 

Офф-лайнові 

банківські перекази 

212 283 11,10% 11,70% 0,60% 

Післяплата (Cash on 

Delivery) 

124 165 6,50% 6,80% 0,30% 

PostPay 18 25 0,90% 1,00% 0,10% 

PrePay 55 122 2,90% 5,00% 2,10% 

Інші: Bitcoin, Zong, 

BOKU  

20 19 1,00% 0,80% -0,20% 

Електронні інвойси 

(eInvoices) 

3 8 0,10% 0,30% 0,20% 

Всього 1922 2421 100,00% 100,00%  

Джерело: складено на основі джерела: [29] 
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Основна частка у структурі операцій на ринку електронної комерції 

припадає на різноманітні види платіжних карток – дебетові, кредитні, 

передплачені, тощо. Так, за результатами продажів 2014 року тільки дебетові 

та кредитні картки складають близько 50 відсотків, а є ще передплачені та інші 

платіжні картки. Однак, за прогнозами Нью-Йоркського банку, їх участь на 

цьому ринку в перспективі буде зменшуватися, натомість зростатиме роль 

електронних платежів на основі електронних гаманців. 

На глобальному ринку платіжних послуг зростають обсяги продажів, що 

є об’єктивною умовою зростання рівня конкуренції між учасниками ринку за 

нові сегменти ринку. Великого значення набуває фактор технологічного рівня 

платіжного засобу, тобто конкурентна боротьба йде між платіжними 

системами і технологіями. 

Такі сервіси як PayPal, Google Wallet, Blockchain (раніше - Bitcoin), 

Facebook та M-Pesa вийшли на міжнародний ринок платіжних послуг і 

прагнуть отримати нові сегменти ринку [147, 155, 146, 148]. За цих умов 

банкам слід враховувати, що їх продукти (картки, перекази) хоча і змогли 

пристосуватися в платіжного Інтернет просторі і навіть втримати лідерські 

позиції, проте потребують нових інноваційних удосконалень на Інтернет-

платформах з урахуванням тенденцій розвитку сервісів небанківських 

установ, у яких є перевага у гнучкості форм оплати і відсутності такого 

зарегульованого центральними банками бізнес-середовища. 

Таким чином, розширення сфери застосування електронних 

інструментів на ринку платіжних послуг обумовлено зростаючим попитом на 

платіжні послуги на основі сучасних технологічних платформ та інноваціями 

у сфері міжнародних платіжних систем. Кредитові перекази найчастіше 

застосовуються для разових платежів через Інтернет та для віддалених 

розрахунків у формі постійних доручень. Для дебетових переказів характерні 

віддалені платежі з попереднім акцептом. Дебетові картки активно 

використовуються для покупок з оплатою через платіжні термінали, а кредитні 

картки – для разових платежів через Інтернет. Чеки, незважаючи на падіння їх 
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популярності, як і раніше, використовуються в деяких країнах для розрахунків 

між фізичними особами та між бізнес-структурами [40]. 

Попит на платіжні інструменти в онлайн торгівлі має і так звані 

«країнові» ознаки. Аналіз показує, що на глобальному ринку платіжних послуг 

в сегменті електронної торгівлі сформувалися різні уподобання щодо типу 

платіжних засобів для цілей електронної комерції (табл. 2.9).  

У переважній більшості країн світу картки є найбільш популярним 

засобом оплати покупок онлайн. Слід зазначити, що на сьогодні на ринку існує 

багато видів різних карток, в тому числі і з так званою функцією електронних 

грошей, що стали дуже популярними у азіатських країнах, проте в ближчій до 

нас Європі не набули такого розповсюдження [124]. Так, аналіз розвитку 

платіжних карток з функцією електронних грошей в ЄС, дозволяє зробити 

висновок щодо диференціації стратегій розвитку національних електронних 

платіжних систем країн-учасниць. Про це свідчать і масштаби та структура 

карткових платежів в країнах – учасницях зони євро, що відображає 

національні особливості та традиції використання платіжних інструментів. 

Наприклад, картки випущені з функцією електронних грошей найбільш 

розповсюджені в Голландії, Бельгії, Німеччині та Австрії (табл. 2.9).  

Ринок Європейського Союзу  має позитивні структурні зміни як 

регіональний ринок  з високим рівнем розвитку цифрового середовища для 

здійснення міжнародних платіжних послуг, особливо інтенсивні зміни 

спостерігаються в розвитку  мережі швидкісного Інтернету і покращення 

якості людського капіталу. На ринку Європи посилюється конкуренція між 

країнами за нові сегменти ринку міжнародних платіжних послуг з високою 

доданою вартістю. Високі темпи росту електронної комерції на глобальному 

ринку міжнародних платіжних послуг дають поштовх до активного розвитку 

платіжних сервісів, в тому числі за допомогою електронних платіжних карток, 

мобільного або Інтернет зв’язку.  
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Таблиця 2.9 

Узагальнена систематизація використання методів оплати в онлайн-торгівлі в 

провідних країнах та регіонах світу 

Країна або регіон Методи оплати онлайн торгівлі 

Великобританія Основним методом оплати є платіжні картки, які в свою чергу активно 

розвиваються завдяки внеску Інтернет торгівлі. Зростає також 

популярність безконтактних карток. За даними останніх досліджень [28] їх 

обіг досяг 125 млн. євро на місяць. 

США 48% онлайн покупок здійснюється за допомогою кредитних карток [28]. 

Німеччина Рахунок-фактура залишається найбільш популярним методом оплати для 

споживачів покупок в Інтернеті (B2C). У сегменті B2B зростає попит на 

послуги системи PayPal. 

Франція Споживачі більш готові платити за свої замовлення за допомогою 

кредитної картки, при чому рік у рік відсоток цього методу зростає. На 

другому місці слідують платежі через PayPal та аналогічні сервіси.  

Швеція Кредитні картки обіймають перше місце, хоча їх частка і зменшується в 

останні роки - 2012-2014  

Фінляндія Онлайн банківські перекази на першому місці 

Норвегія та Данія Кредитні картки превалюють у засобах платежу 

Іспанія та Італія Найбільш популярні методи оплати – платіжні картки (особливо швидкий 

приріст у Італії) та PayPal 

Австрія і 

Швейцарія 

В Австрії кредитна картка найпопулярніший засіб платежу у мобільній та 

електронній торгівлі (B2C). Натомість швейцарці більш схильні 

використовувати інвоіс, коли купують щось онлайн, хоча і віддають 

перевагу карткам коли здійснюють покупки через мобільний та планшети. 

Бразилія Прийняття нових правил в 2013-2014 роках позитивно відобразилось на 

зростанні онлайнових і мобільних платежів. Найбільш використовуваним 

засобом платежу були кредитні картки, на другому місці - локальний канал 

Boleto Bancario. 

Росія, Румунія, 

Білорусь, Україна, 

Чехія 

Готівка після доставки – є найбільш застосовуваний спосіб оплати покупок 

через Інтернет 

Африка Готівка на першому місці, проте прогресуючими темпами зростає 

популярність платежів через мобільні пристрої, особливо в Марокко і 

Кенії. 

Туреччина Платіжні картки на першому місці при оплаті покупок онлайн 

Джерело: складено автором на основі [28] 

 Структурні трансформації на ринку міжнародних платіжних послуг 

зумовлені інноваційно-технологічними ефектами мають характерні ознаки в 

зміні платіжних інструментів. На сьогоднішній день, одним із напрямів 

розвитку інноваційних електронних інструментів платіжних послуг є так звані 

«цифрові» або «віртуальні» валюти. Віртуальна валюта є формою 

нерегульованих електронних грошей, які не будучи випущеними або 

гарантованими центральним банком, можуть використовуватися в якості 

засобу платежу [19].  
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Таблиця 2.10 

Динаміка використання платіжних карток із функцією електронних грошей в 

Єврозоні 

Картки з 

функцією 

електронних 

грошей 

Загальна кількість платіжних карток, млн. 

шт. 

Кількість карток на 1 млн. 

мешканців 

Середнь

орічний 

темп 

росту за 

5 років6 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009 

Нідерланди 24,5 24,3 24,0 23,8 24,1 1,457 1,451 1,438 1,434 1,456 0,34% 

Бельгія 13,46 13,01 12,4 11,7 11,3 1,212 1,177 1,134 1,071 1,049 3,53% 

Німеччина 99,0 98,0 96,5 95,1 86,0 1,206 1,196 1,18 1,164 1,05 2,87% 

Австрія 9,8 9,8 9,5 8,9 8,5 1,157 1,165 1,135 1,063 1,014 2,98% 

Єврозона  192,7 192,0 192,1 192,8 175,8 0,577 0,576 0,578 0,584 0,534 1,86% 

ЄС  193,2 192,4 192,8 194,8 177,0 0,38 0,382 0,385 0,389 0,355 1,77% 

Італія 21,6 18,8 14,2 12,4 10,6 0,354 0,309 0,234 0,204 0,177 15,25% 

Франція 23,1 26,7 33,1 37,3 30,7 0,351 0,408 0,508 0,575 0,477 -5,56% 

Кіпр 1,15 0,555 0,316 0,300 0,656 0,11 0,108 0,081 0 0 11,87% 

Португалія 0,095 0,093 0,069 0,000 0,000 0,11 0,052 0,03 0,028 0,062 11,13% 

(1) 

Чеська 

Республіка 

0,392 0,361 0,721 1,984 1,245 0,037 0,034 0,069 0,189 0,119 -20,62% 

Хорватія 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,02         - 

Словенія 0,011 0,006 - - - 0,005 0,003 - - - 40,70% 

(2) 

Словаччина 0,014 0,014 0,006 - - 0,003 0,003 0,001 - - 30,94% 

(1) 

(1) – через відсутність даних за останні 5 років середньорічний темп росту 

розрахований за останні три роки 

(2) – через відсутність даних за останні 5 років середньорічний темп росту 

розрахований за останні два роки 

Джерело: розраховано автором на основі [50] 

 

В своєму еволюційному розвитку віртуальні валюти змінили багато 

форм: починаючи зі спеціальних засобів оплати в межах інтернет-середовища 

комп'ютерних ігор і соціальних мереж, вони досягли рівня, коли приймаються 

як платіжний засіб «оффлайн»  у реальному житті: наразі їх можна 

використовувати для оплати товарів і послуг у роздрібній торгівлі, ресторанах 

                                           
6Середньорічний темп росту розрахуємо за формулою:�̅�𝑝 = √

𝑌𝑛

𝑌1

𝑛−1
, де: 

𝑌1- значення початкового рівня ряду, тобто показник 2009 року; 

𝑌𝑛- значення кінцевого рівня ряду, тобто показник 2013 року; 

n – тривалість досліджуваного періоду, тобто 5 років 
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і розважальних закладах. Такі форми трансакції здійснюються без  залучення 

банків.  

Ефективність застосування віртуальних валют ринку міжнародних 

платіжних послуг є предметом постійних дискусій між науковцями та 

практиками, у тому числі суперечок щодо їх ринкової вартості. Проте 

об’єктивною реальністю є те, що деякі з цифрових валют досягли певного 

рівня популярності в глобальному платіжному просторі, а їх емітенти 

отримали значні прибутки, тобто їх використання можна вважати цілком 

успішним. Наприклад, американська процесингова біткойн-компанія BitPay7 

зазначає, що вони обробляють близько $ 1 млн. біткойн платежів в день для 

більш ніж 30 тисяч торговців, 50 відсотків з яких знаходяться в США, 30% в 

Європі і 20% в іншій частині світу [8]. Серед їхніх клієнтів: WordPress, 

TigerDirect і Shopify та інші. На додаток до основних продуктів для торгівлі, 

компанія BitPay також розробляє проекти з відкритим вихідним кодом в 

системі Bitcoin, такі зокрема, як Bitcore, Insight, і Copay. Співзасновники 

BitPay стверджують, що така стратегія побудови міжнародної системи 

електронних грошей має ряд переваг, так як на відміну від існуючих платіжних 

технологій, таких як кредитні картки, з їх високою вартістю і ризиком 

шахрайства та зворотних платежів, Bitcoin був розроблений саме для століття 

Інтернету, пропонуючи компаніям більш дешеві технології і альтернативу 

низького ризику. 

Міжнародна процесингова біткойн-компанія BitPay є типовим 

представником небанківської установи, яка надає платіжні послуги. З позиції 

європейських інституцій, застосування електронних інструментів компанії 

оцінюється як ризикові операції.  Зокрема, Європейська банківська організація 

(European Banking Authority - EBA), опублікувала доповідь "Попередження 

                                           
7Bitcoin також Біткойн — електронна валюта, концепт якої був озвучений у 2008 році Сатосі Накамото, і 

представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Сатосі Накамото Хоча її статус 

як валюти оскаржується, зокрема, в Україні Національний банк забороняє споживачам використовувати її як 

платіжний засіб, але ЗМІ часто посилаються на Bitcoin в якості прикладу криптовалюту або цифровиої 

валюти.  
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щодо споживачів віртуальних валют" [19], де було представлено критичний 

аналіз використання Bitcoin і інших валют. Можна з високим ступенем 

ймовірності стверджувати, що саме ризик здійснення операцій 

небанківськими установами є стримуючим фактором розвитку саме цього 

сегменту на ринку міжнародних платіжних послуг. 

Серед ризиків використання віртуальних валют доцільно виокремити 

ризик втрати ліквідності активів та відсутність інноваційних систем правового 

захисту покупців послуг, а також деякі інші недоліки системи (рис. 2.11).  

У відповідь на виклики ринкового середовища з метою зниження 

ризиків у сфері застосування інноваційних платіжних інструментів 

розвиваються нові бізнес моделі у страхуванні ризиків, тобто розвиток ринку 

міжнародних платіжних послуг об’єктивно впливає на формування нових 

видів послуг в інших сегментах глобального фінансового ринку.  

Результати досліджень впливу глобальної інформатизації  на 

трансформацію механізму розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 

дозволяє стверджувати про перспективність використання мобільного зв’язку 

як технологічної платформи, що об’єднує значний сегмент потенційних 

споживачів послуг. Мобільні оператори на відміну від банківських установ 

мають більш легкий доступ до потенційних клієнтів ринку, оскільки вони вже 

мають відносини з клієнтом і можуть запропонувати їм додаткові послуги. 

Крім цього, мобільні провайдери можуть контролювати SIM-картки телефонів 

і мобільних мереж. 

У перспективі банки зможуть використати величезний потенціал 

інфраструктури мобільного зв'язку, щоб забезпечити як базові, так і розширені 

фінансові послуги в сфері мобільного банкінгу. На думку фахівців, у сучасній 

цифровій економіці використання мобільних засобів платежів визначає 

майбутнє електронних грошей, і як  відзначає Juniper Research,  їх кількість 

буде зростати (у  2014 року кількість безконтактних транзакцій через мобільні 

телефони в усьому світі досягла близько 3 млрд послуг) [32].  



116 

 

Ризики використання віртуальних валют (ВВ) проти їх переваг 

РИЗИКИ ПЕРЕВАГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Обмінні платформи не є банками, які тримають свої валюти як депозит, тому якщо вони 

втрачають якісь кошти або банкротують, немає спеціального юридичного захисту 

(2) Про такі випадки було повідомлено споживачами віртуальних валют на суму більше 1 млн. 

дол. США з дуже малою перспективою їх повернення [19] 

(3) Менеджмент BitPay стверджує, що "так як третя сторона ні в який спосіб не може 

відслідкувати операції з Bitcoins, то немає реальних механізмів системи оподаткування 

Bitcoin. Водночас, Європейська банківська організація (EBA) заперечує це твердження, 

попереджаючи, що проведення операцій з віртуальними валютами може мати податкові 

наслідки, такі, як податок на додану вартість або податку на приріст капіталу в 

залежності від законодавства країни. 

Рис. 2.11. Переваги т а ризики використання віртуальних (цифрових) валют 

Джерело: складено автором на основі [8, 19] 
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консолідація послуг між різними міжнародними системами електронних 

грошей може принести значні переваги як компаніям, так і споживачам [31]. 

Таким, чином трансформаційні процеси у механізмі розвитку ринку 

міжнародних відносин під впливом ефектів глобальної інформатизації 

потребують від учасників ринку розробки конкурентних стратегій з 

урахуванням впливу зовнішніх факторів та викликів глобального платіжного 

простору. 

 

2.3. Детермінанти розвитку міжнародного ринку платіжних послуг 

 

В умовах глобальної інформатизації значно посилився  вплив 

зовнішнього середовища на трансформацію ринку міжнародних платіжних 

послуг, детермінанти його розвитку змінюються, а  їх сутність та ступінь 

впливу потребують уточнення. 

У своїй більшості науковці використовують термін «детермінанта» з 

позиції економічних явищ, розуміючи його як чинник, що впливає на певний 

економічний процес [107]. Використовуючи цей термін у диференційованих 

галузях економіки, він набуває вектора у рамках її функціонування. 

Детермінанта – це універсальний чинник, який стимулює інтегрування 

окремих реалій суспільної дійсності в соціальні рамки або середовище, які вже 

існують (щойно виникли, відомі давно, створені штучно) [98]. При цьому 

перспективність інтегрування реалій залежить від адекватного сприйняття 

суб’єктами даного вектору розвитку, в якому перебігає сам процес, 

ініційований впливом тієї чи іншої детермінанти. 

Визначення детермінант розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 

в умовах глобальної інформатизації є важливою складовою аналізу стану 

ринку для виокремлення причинно-наслідкових зв’язків для розробки 

загальних підходів щодо подальших прогнозів його функціювання.  
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Перелік детермінант та індикаторів розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг в даному досліджені складено на основі системно-

структурного аналізу трансформацій  в механізмі формування ринку та з 

урахуванням виявлених тенденцій у його розвитку (табл. 2.11).  

Перш за все, основною детермінантою розвитку міжнародних 

економічних відносин між учасниками ринку є стратегічна орієнтація 

провідних країн світу, зокрема, США, Канади, Японії, Німеччини на розвиток 

цифрової або інформаційної економіки на наступні десятиліття, що спонукає 

технологічні зміни щодо забезпечення інформаційності усіх платіжних 

сервісів на ринку платіжних послуг. 

Конкурентна боротьба за клієнтів послуг у високовартісних сегментах 

глобального ринку є важливою передумовою орієнтації більшості країн світу 

на розвиток основ цифрової економіки. Ґрунтуючись на поєднанні 

макроекономічного та структурного підходів (п. 1.2 цього розділу) можемо 

стверджувати, що розвиток інформаційної (цифрової) економіки у 

глобальному і локальному вимірі є передумовою інноваційних трансформацій 

у бізнесі та основою формування нових цінностей суспільства (рис. 2.12). 

Рис. 2.12. Вплив цифрової економіки на розвиток бізнесу і суспільства 

Джерело: складено автором 
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У зв’язку з поширенням меж глобальної інформатизації у суспільних 

відносинах з’явилися нові форми спілкування через Інтернет, які реалізуються 

як у виробничому, так і соціальному житті людських ресурсів. Насамперед, це 

нові форми комунікацій, створення віртуальних об’єктів, інтернет-торгівля, 

внаслідок чого набувають поширення професії фахівців з цифрового способу 

життя, помічників з користування мережею Інтернет, фахівців з обробки 

масивів інформації, фахівців з поведінкового аналізу тощо [141]. Більш того, 

треба відзначити факт формування нових класово-кастових прошарків у 

суспільстві пов’язаних з інтелектуалізацією праці («knowledge-class», 

«правлячий клас посткапіталістичного суспільства», «технократи» тощо) 

[187]. 

Таблиця 2.11 

Детермінанти розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в умовах 

глобальної інформатизації 

Детермінанти Індикатори  Прогнозні зміни  

Глобальні 

Цифрова економіка – 

напрям розвитку провідних 

країн світу 

Стрімкий розвиток електронної 

комерції на національному і 

міжнародному рівні  

Швидкість обробки даних і 

проведення операцій через 

Інтернет 

Телекомунікаційні мережі  

Доступ до соціальних мереж 

Нова якість людського капіталу 

Інтенсифікація міграційних 

потоків 

Нові види мережевої взаємодії 

учасників. 

Бізнес ініціативність населення 

в глобальному просторі 

Ефективні бізнес-моделі 

трансакцій 

Інноваційні інструменти 

платежу 

Нові види платіжних послуг 

Цивілізаційний розвиток 

соціуму 

Транснаціональні 

Інтернаціоналізація 

платіжних послуг 

 

 

Попит на здешевлення 

трансакційних витрат 

Попит на забезпечення 

швидкості платіжних послуг 

Збільшення міграційних потоків 

Інвестиції в розвиток ІТ-

платформ 

Нові сегменти ринку 

 

Міжнародні 

Інституціалізація 

транскордонних платіжних 

послуг 

 

 

Урядова підтримка і 

професіоналізм 

Регуляторна ефективність 

Входження країни в інтеграційні 

об’єднання з певними 

стандартами надання платіжних 

послуг 

 

Підвищення конкуренції 

внаслідок збільшення учасників 

ринку платіжних послуг за 

рахунок небанківських установ 

Стандартизація послуг 

Методи хеджування ризиків 

транскордонних послуг 

Локальні 

Інтеграція платіжних 

систем 

Рівень розвитку фінансової 

інфраструктури ринку країни 

 

Вдосконалення механізму 

надання платіжних послуг; 

 

Джерело: складено автором 
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Таким чином, формування основ цифрової економіки як стратегічного 

напряму трансформації національних економік провідних країн світу є 

глобальною детермінантою розвитку ринку платіжних послуг на сучасному 

етапі розвитку суспільства [76]. В основі інформаційної економіки є розвиток 

електронної комерції, фактор, який автор виділила, як окремий індикатор 

розвитку ринку платіжних послуг і який потребує особливої уваги. 

Світові обсяги міжнародної торгівлі за виключенням кризових років 

щорічно зростають. В результаті за останні 60 років обсяги товарного імпорту 

і експорту зросли в 170 раз (рис. 2.13)  

 

 

Рис. 2.13. Динаміка обсягів світового товарного експорту та імпорту  в 

період з 1955 по 2015 рр.  

Джерело: Всесвітня Торгова Організація [26] 

 

В період з 2010 по 2014 світовий обіг товарами збільшився на 24%, а 

послугами на 21% (табл. 2.12). 

Темпи зростання світової торгівлі обумовлюють збільшення потреб у 

забезпеченні платіжних послуг і транскордонних в тому числі. Проте 

бурхливий розвиток електронної торгівлі, що спостерігається в останні 

десятиліття призвів до виникнення попиту на більш гнучкі і зручніші системи 
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розрахунків між покупцями та продавцями, які б дозволяли швидко і економно 

здійснювати. 

 

Таблиця 2.12 

Динаміка світового обігу товарів та послуг у період з 2010 по 2014 рр. 

Товари 2010 2011 2012 2013 2014 

Приріст 

2009/2014, 

у % 

Експорт 15 301 18 338 18 496 18 948 18 995 24,14% 

Імпорт 15 511 18 503 18 705 19 011 19 104 23,16% 

Всього обіг товарів 30 812 36 841 37 201 37 959 38 099 23,65% 

Комерційні послуги 

(за виключенням 

урядових) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Приріст 

2009/2013, 

у % 

Експорт 3 828 4 295 4 397 4 644  21,34% 

Імпорт 3 613 4 056 4 174 4 381  21,25% 

Всього обіг послуг 7 441 8 351 8 571 9 026  21,30% 

Джерело: Всесвітня Торгова Організація 

Електронна комерція відноситься до сфер економічної діяльності, що за 

останні роки показує найактивніші темпи зростання. Перше місце за обсягами 

грошового обігу в сфері електронної комерції, починаючи з 2011 року, обіймає 

Європа. На другому місці за станом на кінець 2012 року традиційно 

знаходилась Північна Америка, проте вже у 2013 році Азіатсько-

Тихоокеанський регіон її випередив і вийшов на друге місце (табл. 2.13) 

Таблиця 2.13 

Динаміка обсягів грошового обігу в електронної комерції за мега-регіонами 

світу за період 2009 - 2013 рр, млрд. євро 

Регіон 2009 2010 2011 2012 2013 Середньорічний 

темп 

приросту,% 

Європа 

Темп приросту(%) 

167 209  

25,1 

250 

19,6 

298 

19,2 

350 

17,4 

 

20,3 

Азіатсько-Тихоокеанський 

регіон 

Темп приросту(%) 

84 122 

45,2 

193 

58,2 

259 

34,2 

338 

30,5 

 

42,0 

Північна Америка 

Темп приросту(%) 

185 215 

16,2 

249 

15,8 

284 

14,1 

318 

12,0 

 

14,5 

Інші країни світу 

Темп приросту(%) 

15 20 

33,3 

33 

65,0 

45 

36,4 

56 

24,4 

 

39,8 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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Аналіз статистичних показників, дозволяє зробити висновок, що в країнах 

де електронна комерція вже знаходиться на досить високому рівні розвитку 

(країни Бенілюксу, Скандинавії, Австрія, Швейцарія), щорічний темп 

приросту з часом уповільнюється, а в країнах, що відстають за рівнем 

інформатизації суспільства, останнім часом спостерігається бурхливе 

зростання  темпів електронних надходжень (табл. 2.14).  

Країни Східної Європи та Росія в 2013 році за показником приросту 

грошового обігу в сфері онлайн торгівлі значно обганяли інші країни (окрім 

Німеччини, де електронна комерція продовжує зростати високими темпами). 

Однак в загальному обсязі торгівлі через Інтернет показники цих країн досить 

незначні, натомість левова частка торгових онлайн потоків (більше 60%) 

припадає на три європейські країни – Великобританію, Францію та Німеччину. 

Таким чином, можна сказати, що має місце ефект наздоганяння слабкішими 

країнами сильніших за вищезазначеним показником. 

Таблиця 2.14 

Основні показники країн за обсягами грошового обігу в сфері електронної 

комерції у розрізі окремих країн  

Країна Частка країни у загальному 

обсязі електронної комерції в 

ЄС, млрд. євро 

Приріст обсягів електронної 

комерції у 2013 році (у % до 

попереднього року) 

Бенілюкс 16 10% 

Скандинавія 33 13% 

Австрія та Швейцарія 20 13% 

Італія 13 14% 

Франція 52 14% 

Іспанія 12 15% 

Великобританія 111 16% 

Німеччина 46 23% 

Східна Європа 18 24% 

Росія 13 30% 

Джерело: складено автором на основі [2] 

 

Спостерігається стабільний тренд до еволюції у сфері електронної 

комерції, що дозволяє зробити теоретичне припущення щодо подальшого 

розвитку різних інноваційних форм електронних грошей. Об’єктивними є 
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очікування, що у перспективі електронна комерція стане суттєвим засобом для 

зменшення соціальної напруги та підвищення рівня зайнятості населення. 

Встановлено, що Великобританія, як інноваційний лідер Європи, впродовж 

трьох років займає в середньому 74,3% європейського ринку, оскільки в цій 

країні сконцентровано найбільше онлайн платформ та представлено 

найбільше різноманіття інструментів та моделей альтернативних фінансів 

[80].  

В умовах сучасної глобальної економіки електронна комерція виступає 

необхідною складовою бізнес-стратегії суб’єктів ринку і фактично є 

потужною рушійною силою розвитку національних економік. Інтеграція 

інформаційних та комунікаційних технологій в бізнес призвела до 

революційних змін у міжнародних економічних відносинах між покупцями, 

продавцями та в суспільстві в цілому, зокрема, зменшились трансакційні 

витрати, збільшилось споживання товарів та послуг.  

Безсумнівно, список можливостей електронної комерції та інтернет-

взаємодії економічних агентів досить об'ємний і продовжує розширюватися у 

міру вдосконалення інформаційних технологій. Інформаційні технології та 

інформаційні послуги набувають все більшого значення в світовій торгівлі і є 

більш стійкими до впливу фінансових та економічних криз [176, 128]. 

Розширення доступу до широкосмугових мереж Інтернету великої кількості 

країн, створило передумови реорганізації процесу надання фінансових послуг 

і збільшенню експортно-імпортних операцій. 

Існує досить багато визначень терміну електронна комерція, але на 

думку автора, досить повним є наступне [119]: електронна комерція – це 

використання електронного зв’язку та технологій цифрової обробки 

інформації в бізнес-операціях задля створення, трансформації та повторного 

визначення відносин, які ведуть до створення вартості, між організаціями, а 

також між організаціями та індивідами. 
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Одним із основних чинників, що здійснює суттєвий вплив на структуру 

ринку міжнародних платіжних послуг є зростання рівня конкуренції, в тому 

числі і внаслідок збільшення учасників ринку платіжних послуг за рахунок 

небанківських установ, а також сервісів, що вони пропонують. 

Альтернативні платіжні засоби такі як електронні гаманці, мобільні 

телефони та цифрові валюти набувають все більшого поширення на 

глобальному ринку міжнародних платіжних послуг – при цьому тренд 

великою мірою підтримується завдяки розвитку ринків країн, з економікою що 

інтенсивно розвивається, активно впливаючи на інші сегменти ринку.  

Виокремлено низку країн, на ринках міжнародних платіжних послуг 

яких не тільки широко застосовують альтернативні платіжні сервіси, але й 

створюються інституційні умови для їх конкурентоздатності. Зокрема в кранах 

Африки, користувачі мобільних платіжних систем перевищують за 

чисельністю власників банківських рахунків (M-Pesa є найпопулярнішим 

способом оплати в Кенії) [29]. В Німеччині альтернативні платежі складають 

66% усіх покупок онлайн комерції, а в Китаї платформа Alipay домінує на 

ринку і фактично виборола перше місце у міжнародної платіжної системи 

PayPal досягнувши 300 млн. зареєстрованих користувачів [188, 152] . 

Країни світової економіки мають різну ступінь інформатизації 

суспільно-економічних відносин і нерівномірні показники доступу населення 

до мобільних мереж  і ці фактори значною мірою визначають готовність 

національних ринків країн до розвитку міжнародних платіжних послуг через 

систему мобільного банкінгу.  

Згідно досліджень аналітиків ринку, частка споживачів, які 

використовують свої мобільні телефони для здійснення платежів постійно 

збільшується і в таких країнах як  Китай  та Індія їх чисельність становить 

більше 64 відсотків. В країнах Європи, США банківські сервіси мають 

більший попит, як більш традиційний засіб отримання міжнародних 
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платіжних послуг і відповідно мобільні телефони використовуються менше. 

(рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Частка споживачів, які використовують свої мобільні 

телефони для здійснення платежів у розрізі окремих ринків 

Складено на основі джерела: [29] 

 

Важливими індикаторами розвитку глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг є соціально демографічні фактори, в саме збільшення 

попиту на послуги  серед  користувачів роздрібних платіжних систем. Платежі 

є одним з найважливіших не тільки економічних, а й соціальних явищ нашого 

часу, адже вони забезпечують систему певної комунікації [119].  Особливо 

перспективним є ринок країн з високим рівнем використання мобільного 

зв’язку. В країнах, з національною економікою що активно розвивається, 

сегмент ринку споживачів операторів мереж мобільного зв'язку (ОММЗ) 

значно більший, ніж споживачів банківських послуг: тільки 20%-30% 

населення мають банківські рахунки, у той час як понад 80% з них мають 

мобільні телефони [11].  

За даними компанії Innopay в період з 2013 і 2018 рр. очікується, що 

сукупний темп приросту мобільних продажів складе близько 31,7% і за 

прогнозами до 2018 року продажі туристичних продуктів зростуть до 64,7 

млрд. доларів на рік. У США в 2014 році на мобільні продажі подорожей 

66% 64%

48%
45% 45%

37%

30% 30%

23% 21% 21% 21%
15% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



126 

 

припадало близько 18% всіх цифрових продажів проїзних документів, які 

також включають замовлення, зроблені на настільних персональних 

комп'ютерах (ПК) і ноутбуках. Також прогнозується тенденція до зростання 

популярності мобільних пристроїв при здійсненні оплат: за даними експертів 

до 2018 року їх частка збільшиться до 37% у загальному обсязі продажів через 

системи електронних грошей. Крім того, купівля подорожів онлайн є найбільш 

зрілим продуктом серед цифрових платіжних сервісів і їх частка у структурі 

електронної комерції буде збільшуватися [32, 41]. 

Сучасний період світової економіки характеризується безпрецедентним 

зростанням впливу науки і нових технологій на соціально-економічний 

розвиток усіх країн. Найпомітніше місце в цих процесах посіли технології 

інформаційної революції, яка зумовила сприйняття постіндустріального 

суспільства як інформаційного, але не менш вражаючі успіхи мали також 

біотехнології, медицина, технології створення та поширення нових матеріалів, 

транспорту, космонавтики, зв'язку, фінансового посередництва, військового 

призначення тощо [10].  

Міжнародні платіжні послуги становлять невід'ємну складову 

асортименту послуг, що пропонують банки і інші фінансові посередники своїм 

клієнтам.  Із виникненням системи SWIFT у 1970-тих роках, а трохи пізніше з 

впровадженням єдиної європейської валюти євро, питання ефективності 

міжнародних платіжних систем якийсь час вважалось, що буде вирішене. 

Проте навіть наразі більшість транскордонних платежів мають кілька 

критичних елементів невизначеності, і це не тільки щодо ефективного 

переміщення грошей, натомість все більше і більше акцент робиться на тому, 

як поліпшити прозорість і швидкість платіжної інформації. 

Важливо визнати, що учасники ринку міжнародних платіжних послуг (в 

тому числі банківської системи SWIFT) в контексті розвитку транскордонних 

платежів, мають зосереджуватись на тактичних і стратегічних рішеннях з 

урахуванням впливу зовнішніх факторів (2.15).  
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Глобальний платіжний простір змінюється під впливом технологічних 

удосконалень на основі стандартизації у сфері надання послуг, інновацій в 

системі збереження і трансферу інформації через глобальні та локальні 

ініціативи операторів ринку. Транскордонні платіжні потоки формуються під 

впливом сукупності гео-політичних, економічних та демографічних факторів 

і їх інтенсивність значною мірою визначається інституційними чинниками, що 

визначають умови надання міжнародних платіжних послуг на основі 

високотехнологічних платформ.  

 

 

Рис. 2.15. Сукупність груп факторів впливу на розвиток транскордонних 

платежів 

Детермінанти розвитку локальних ринків (національних та 

регіональних) міжнародних платіжних послуг слід розглядати в сукупності з 

детермінантами економічного розвитку національних економік і їх сукупність 

значною мірою визначає рівень розвитку країни.  
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Темпи розвитку сегментів ринку міжнародних платіжних послуг із 

застосуванням електронних та мобільних технологічних платформ різняється 

як у провідних країнах світу, так і в країнах з трансформаційною економікою. 

Це обумовлено по-перше, різними інституційними, економічними, 

технологічними та соціальними особливостями національних економік країн; 

по-друге, ступенем доступу  суб’єктів національного ринку до глобального 

платіжного простору, і по-третє, станом інформатизації соціально-

економічних відносин в країні, який значною мірою визначає готовність і 

здатність користувачів застосовувати електронні методи платіжних послуг. 

Різні умови оплати праці, стандарти життя та інші чинники спонукають 

населення мігрувати в інші країни. Світовий банк для аналізу міграційних 

потоків використовує обсяги двосторонніх грошових переказів, що є 

складовою ринку міжнародних платіжних послуг. Нижче представлена 

динаміка зазначеного показника у світовому масштабі, як бачимо він щороку 

зростає (рис. 2.16).  

 

Рис. 2.16. Обсяги двосторонніх грошових переказів з використанням 

загального числа мігрантів, доходів приймаючої країни, а також країни 

походження у млн. дол. США 

Джерело: Світовий банк [181] 
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Обсяги двосторонніх грошових переказів розраховуються Світовим 

банком з використанням загального числа мігрантів, доходів приймаючої 

країни, а також країни походження. 

Темпи зростання міжнародного туризму є також важливим індикатором, 

що характеризує зростання обсягів міжнародних платіжних послуг. За період 

з 2010 по 2014 рр. обсяги витрат на міжнародний туризм зросли більше ніж на 

300 млрд. (рис. 2.17); перше місце за цим показником обіймає Китай, на 

другому – йдуть США, на третьому – Німеччина.    

 

 

Рис.2.17. Динаміка витрат на міжнародний туризм за період 2010-2014 

рр.  

Джерело: Світовий банк [181] 

 

Динаміка розвитку мобільного банкінгу в США підтверджує 

перспективність цього напрямку. Згідно висновків  експертів «Innopay», в 

США мобільні продажі подорожей, зокрема туристичних, на підставі 

планшетів і смартфонів, в 2013 році в цілому склали більше 16,4 млрд. дол., 

що на 59,8%  більше в порівнянні з попереднім роком. За оцінками експертів 

в 2014 році, з урахуванням сформованої тенденції на ринку приріст продажів 

досяг 26,1 млрд. доларів США [11]. 
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У  більшості країн світу цивілізаційний розвиток соціуму ґрунтується на 

широкому використанні Інтернет ресурсів та мобільних комунікацій. За 

висновками експертів Міжнародного Союзу електронних комунікацій, 

лідером за рівнем інформатизації суспільства є Південна Корея, далі - Швеція, 

Данія та Ісландія [97].  Спостерігається стійка тенденція збільшення 

потенціальних клієнтів міжнародних платіжних послуг через глобальну 

Інтернет мережу та можливості використання інформаційних продуктів 

мобільного зв’язку (рис. 2.18).    

 

Рис. 2.18. Динаміка користувачів Інтернету і мобільного зв’язку в 

період 2005-2014 рр. 

Джерело: складено автором на основі [193] 

 

Найвищий рівень проникнення Інтернету у світі спостерігатиметься в 

Європі – 77,6%, в  Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході, 

а до кінця 2015 року очікується, що в системі онлайн буде спілкуватися більша 

третина населення. Згідно з даними Міжнародного союзу телекомунікацій 

близько тридцяти відсотків Інтернет-користувачів світу походять з країн, з 

економікою що інтенсивно розвивається (Китай, Корея та інші.) (рис. 2.20). В 

глобальному масштабі у 2014 році відсоток Інтернет-користувачів зріст до 
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40,6%, причому з них 79,5% у розвинених країнах та 32,4% в країнах, що 

розвиваються (рис. 2.19). 

До основних факторів, що спричинили стрімкий розвиток та взагалі 

позитивно впливають на ринок електронних платіжних послуг, можна 

віднести підвищення рівня освіти населення та стрімке зростання обсягів 

електронної комерції.  

 

Рис. 2.19. Динаміка зростання кількості  інтернет-користувачів світу за 

період 2005-2015 рр., млн. осіб 

Складено автором на основі джерела: [193] 

 

Слід зазначити, що рівень освіти грає значну роль у інформаційному 

суспільстві. Люди з вищою освітою є головними виробниками і споживачами 

інформації. Крім того, вони більші схильні купувати через Інтернет і 

адаптуються до електронної комерції швидше аніж їх однолітки з нижчим 

рівнем освіти [6]. Таким чином, зростання кількості освічених людей розвиває 

інформаційне суспільство і позитивно впливає на попит на платіжні послуги 

(рис. 2.20).  

Процес глобальної інформатизації суспільства розвивається у просторі і 

часі.  Зберігається відчутна відмінність між рівнем інформатизації в країнах з 

різним рівнем економічного розвитку, проте межа розриву скорочується, 
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масштаби  інформації суспільно-економічних відносин в європейському 

регіоні наближаються до стану насичення. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Вплив рівня освіти на розвиток систем електронних грошей 

Складено на основі джерела  [6] 

На думку Мані Ігара [16], є три ключові імперативи, які будуть спільно 

формувати наріжні камені сучасної фінансової інфраструктури національної 

та світової економічних систем – це інновації, прозорість і широкий доступ  

суспільства (табл. 2.15). Ці ж принципи, на думку автора, справедливі і для 

глобального ринку міжнародних платіжних послуг. 

Таблиця 2.15 

Основні імперативи розвитку цифрових сервісів для фінансової 

інфраструктури глобального ринку міжнародних платіжних послуг 

Імперативи 

розвитку 

Опис впливу і завдання 

Інновації Точка конвергенції між консервативними фінансовими системами та свіжими 

інноваціями у фінансовому секторі буде стимулювати розвиток таких типів бізнес-

моделей, що сприятимуть подальшому процвітанню цифрових фінансів. 

Викликом для національної економіки при цьому буде створення сприятливого 

режиму регулювання і стандартів відповідності, які не придушуватимуть розвиток, 

особливо в сегментах, де це питання особливо актуальне (найбідніші регіони і групи 

населення) 

Прозорість Прозорість збільшує довіру до усіх процесів і пропускну здатність операційних 

потоків. Головні фактори - це доступність і безпека. Для цього потрібний більший 

рівень міжнародного співробітництва і ініціатив щодо стандартизації процедур і 

збалансованого регулювання цифрових платежів і грошових переказів, а також 

технологічних питань, що виникають у зв’язку з цим. Актуальні також моніторинг 

регуляторної системи та реформи задля ефективного захисту інтересів споживачів та 

інвесторів, особливо в сегментах малого та середнього бізнесу, які є надто чутливі до 

надмірного регуляторного тиску 

Широкий доступ 

суспільства 

Доступні фінанси є ключовим драйвером подальшого сталого глобального 

суспільства з справедливим розподілом і доступом до ресурсів, добробуту, обміну 

вартістю і відповідністю фінансових послуг. Як було підраховано за результатами 2013 

року 2,5 млрд. дорослих людей працездатного віку в усьому світі не мають доступу 

навіть до «традиційних» фінансових послуг, що надаються банківськими і 

небанківськими фінансовими установами, зокрема онлайн-банкінгу. Завдання будь-

якої держави усунути дискримінацію і зробити банківські і платіжні сервіси 

загальнодоступними. 

Джерело: складено на основі аналізу [29] 
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Щодо впровадження інновацій то значний інтерес для споживачів 

міжнародних платіжних послуг сьогодні і в майбутньому становитиме  

розвиток електронного фінансуванню.  У роботі Яна Джаапа Нінхюса 

використовується наступне визначення: електронного фінансування – «це 

процес забезпечення інструментами фінансування підприємства, що 

базуються на електронних технологіях «від початку до кінця», що, в свою 

чергу, включає застосування електронних каналів для надання послуг 

електронного фінансування, а також проведення налійних процедур з 

управляння фінансовими ризиками» [129]. На думку фахівців, електронне 

фінансування передбачає створення спільного платіжного простору для 

принципово нової екосистеми фінансування, яка має свою мережу 

постачальників послуг і кредиторів, у тому числі стійкі бізнес-моделі мереж; 

підсистему обміну даними з метою управління ризиками та інші підсистеми. 

Серед перерахованих драйверів розвитку, доцільно виокремити другий 

- «прозорість» (див. табл.2.18). Як вже зазначалось вище, прозорість  

міжнародних платіжних сервісів збільшує довіру користувачів, а застосунки, 

які сприяють виявленню усіх складових фінансових послуг користуються 

широким попитом (наприклад, моніторингова система BillGuard). Однак, є 

сфери надання міжнародних платіжних послуг, які досить важко зробити 

прозорими. Наразі науковці відзначають проблему інформаційної асиметрії  як 

інструменту економічних воєн у світовій економіці, яка має місце і на 

фінансовому ринку [127, с. 16].  

На думку Міранди Кайтазі, асиметрія обміну інформацією в цифровій 

економіці призводить до неадекватного прийняття рішення покупцями, 

наприклад, на фондовому ринку [35]. Вона стверджує, що характерна 

поведінка користувачів інформаційними системами - це апріорі довіряти їм. 

Дезінформація і помилкові повідомлення щодо господарських операцій 

суб’єктів ринку розповсюджується так же швидко, як і правдиві дані. Це в 

результаті призводить до різних відхилень ринку, заснованих виключно на 

інформаційній асиметрії. Яскравим прикладом, підтверджуючим це 
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твердження, було падіння акцій компанії Kodak на фондовому ринку у 2001 

році на 8 відсотків, через помилкове повідомлення у звітності Wall-Mart, 

незважаючи на те, що потім було поширене спростування похибки, і світова 

економіка містить масу таких прикладів [31]. 

Цифрова інформація може спричиняти суттєві спади фінансових ринків, 

які важко передбачити і проконтролювати, так як інформаційні потоки 

генеруються мільйонами анонімних користувачів по всьому світу. В цілому 

можна сказати, що цифрова економіка знаходиться на початковому рівні свого 

розвитку і суспільство має подолати ще багато викликів для її вдосконалення 

і мінімізації ризиків.  

За прогнозами розвитку світового ринку платіжних послуг на період до 

2020 року, що підготував Банк Нью Йорку Меллон [29], в найближчому 

майбутньому  країни  будуть втрачати свої позиції  в регулюванні 

регіональних і національних ринків  у зв’язку з намаганням основних гравців  

ринку максимально використовувати міжнародний ландшафт для формування 

принципово нової доданої вартості, згенерованою міжнародністю бізнесу. 

Очевидно, що розвиток економічної інтеграції буде забезпечувати 

конкурентні переваги інтеграційним угрупованням через реалізацію нових 

агресивних стратегій на глобальних ринках послуг в тому числі і в 

глобальному платіжному просторі. Зокрема, велику увагу розвитку цифрової 

економіки приділяє Європейський Союз, вважаючи, що майбутній рівень 

зростання континенту залежатиме від того, наскільки ефективно підприємства 

використовуватимуть цифрові технології [73].  

Незважаючи на позитивні зрушення під впливом глобальної 

інформатизації, величезний потенціал цифрової економіки і досі європейці не 

використовують. Так, згідно з твердженням Європейської Комісії [3], 41% 

підприємств наразі взагалі не використовують цифрові технології та тільки 2% 

повною мірою користуються їх перевагами. 

Більш ефективне застосування цифрових технологій було визнано 

країнами ЄС як основний драйвер для посилення конкурентоспроможності та 
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розвитку економіки, а також росту робочих місць і як наслідок, це питання 

фігурує в ряді ініціатив як одне з пріоритетних на порядку денному у 

Євросоюзі, зокрема: 

- Флагманські ініціативи ЄС 2020 – Індустріальна політика для ери 

глобалізації (Industrial policy for the globalisation era), Цифровий порядок 

денний для Європи (Digital Agenda for Europe), Інноваційний Союз (the 

Innovation Union) [8]; 

- План дій «Підприємництво 2020» – The Entrepreneurship 2020 Action Plan 

(2013) [6]; 

- Акт про малий бізнес Європи – The Small Business Act for Europe (2008) [9]; 

- Комюніке Комісії «Адаптація політики щодо електронного бізнесу в 

мінливому середовищі: уроки ініціативи Go Digital і завдання на майбутнє 

–«Adapting e-business policies in a changing environment: the lessons of the Go 

Digital initiative and the challenges ahead»  (2003) [3]. 

У Плані дій «Підприємництво 2020» закладена основа європейської 

політики та бачення ключових пріоритетних галузей до 2020 р. Програма має 

п'ять складових, кожна з яких описує основні фактори, що впливають на 

цифрове підприємництво. Комісія має намір працювати в напрямку 

розгортання та впровадження цього підходу на основі п'ятикомпонентної 

стратегії (рис. 2.21). 
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Рис. 2.21. Стратегічні складники програми ЄС «План дій - 

Підприємництво 2020» [6] 

 

Європейська комісія також працює з інших питань, розв’язання яких 

пов'язані з конкурентоспроможністю цифрової економіки в Європі [58]. 

Розробляються заходи для стимулювання переходу на електронний обіг 

рахунків-фактур [17] і платіжної інформації між підприємствами, що 

прискорюватиме грошовий обіг між ними, скорочуватиме друкарські та 

поштові витрати, забезпечуватиме зниження витрат на зберігання 

документації. 

В країнах ЄС впроваджується стандартизація інформаційно-

телекомунікаційних технологій (ІКТ) з метою уніфікації їх специфікацій і 

властивостей та максимізації можливостей співпраці між суб’єктами бізнесу. 

Формуються нові підходи до підготовки персоналу з метою  вироблення 

«електронних навичок» для ефективного використання цифрових технологій 

у промисловості та інших секторах економіки. Також слід зазначити, що в 

перспективі електронна комерція стане суттєвим засобом для зменшення 

соціальної напруги та підвищення рівня зайнятості населення. Так за 

прогнозами Європейської асоціації багатоканальної та онлайнової торгівлі 
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рівень зайнятості у цій сфері щорічно зростатиме і вже в 2018 році досягне 3,8 

млн. людей, що на 1,5 млн. більше ніж в 2013 році [58].  

У міжнародній практиці розвиток міжнародних платіжних послуг із 

застосуванням інструментів цифрової економіки став передумовою 

розширення торговельних операцій через систему транскордонної онлайн 

торгівлі на основі використання електронних грошей (додаток Е). 

За показником обсягів продажу,  США є світовим лідером імпорту та 

експорту електронної комерції. Найпопулярнішими товарними категоріями 

для американського споживання є одяг і аксесуари, далі товари для краси і 

здоров'я. Це означає, що міжнародний ринок краще відповідає їх потребам, 

ніж товари на внутрішньому ринку. Чисельність покупців іноземної онлайн 

комерції становить  близько 34.1 млн осіб, які витрачають близько 40,6 млрд 

доларів на  рік (статистика 2013 р.). Американські споживачі, в основному, 

купують в магазинах Великобританії (49%), Китаю (39%), Канади (34%), 

Гонконгу (20%) і Австралії (18%). Основними чинниками, що сприяють 

покупці товарів з іноземних сайтів виступають безкоштовна доставка, а також 

безпечних спосіб оплати. Продукти недоступні всередині країни знаходиться 

лише на третьому місці в пріоритеті для покупки. 

Великобританія є одним з найбільших міжнародних експортерів B2C 

електронної комерції по всьому світу, завдяки популярності англійських 

торгових марок по всьому світу і широкого використання англійської мови. 

Відповідно до запитів глобального ринку 71% інтернет-магазинів 

Великобританії пропонують доставку за межі країни, що підвищує 

міжнародну купівельну привабливість товаровиробників та розвиток онлайн-

послуг. Найбільш інтенсивний потік торгівлі відбувається між 

Великобританією  і США, а  48 відсотків британських онлайн-споживачів 

здійснюють покупки на закордонних електронних ресурсах. У 2013 р. 

Великобританія стала найпопулярнішим місцем покупки серед європейських 

інтернет покупців, друге та третє місце відповідно займають Німеччина та 

Франція. За оцінками експертів, часка електронних покупок з Великобританії  
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на глобальному ринку зростатиме і  до 2020 року становитиме близько 60 

відсотків всього ринку, або 28 мільярдів фунтів стерлінгів. 

До імпортерів електронної комерції відносяться Об’єднані Арабські 

Емірати. Більшість споживачів ОАЕ (60%) купують в режимі онлайн на 

зарубіжних електронних ресурсах. Найбільший обсяг міжнародних 

електронних покупок розподіляється між США (35%), Азією (30%), Європою 

(25%) і 10% усередині регіону MENA. Топ-країни, де ОАЕ онлайн-покупці 

схильні купувати товари, являються США (30%), Великобританія (18%) і Індія 

(18%). Найбільш популярними категоріями продукції є: туристичні і 

транспортні товари (43%), далі одяг/текстиль, взуття та аксесуари (40%). 

Туреччина, на відмінну від інших країн світу, вирізняється, тим що 

онлайн замовлення покупців сфокусовані на внутрішньому ринку і лише 

кожне п’яте замовлення здійснюється за кордоном. Тим не менш, існує 

потенційно високий інтерес на міжнародні інтернет покупки у наступні роки. 

За оцінками експертів, Туреччина, маючи високі кредитні і дебетові показники 

проникнення, розвинуту інфраструктури та логістику, що полегшує процес 

доставки товару є сприятливим місцем для розвитку електронної комерції. 

Щодо структури імпорту товарів, то турецькі споживачі мають певні країнові 

пріоритети: покупки із США складають 49%, з Китаю - 40,4%, з Гонконгу  - 

18,5%, з Великобританії - 15,4%  і з Німеччини  - 12,1%. 

Країни Південної Африки залучаються до ринку міжнародних 

електронних послуг переважно в межах локальних каналів. 

Південноафриканські споживачі купують переважно з внутрішніх сайтів 

(84,3%), 27,1% покупки з США, і 14,6% з веб-сайтів Європи. Третій по 

відвідуванню сайт онлайн покупок в Південній Африці Amazon.com, є 

американською версією сайту. Близько 30% нігерійських споживачів 

здійснюють покупки в Південній Африці.  Найпопулярніші країни експорту 

товарів з Південної Африки: Китай (8,3%), США (8,1%), Індія (7,8%) і 

Великобританія (7,2%). 
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Вірогідніше за все слід очікувати, що банки залишаться ключовими 

фігурами у міжнародному просторі платіжних сервісів, за умови забезпечення 

ними швидкого реагування на потреби ринку, які, до речі, постійно 

змінюються. Глобальний ринок міжнародних платіжних послуг буде 

демонструвати наступні основні тренди: 

- високий рівень інтеграції між членами глобальної розрахункової і 

клірингової систем, 

- домінування платіжних платформ, що надають максимальний доступ і 

гнучкість для кінцевих споживачів, 

- здійснення операцій в режимі реального часу, 

- обслуговування на високому інформаційному рівні на основі складної 

аналітики, 

- ефективне залучення технологій з відкритим вихідним кодом і 

"великими даними", 

- більш високий рівень прозорості внаслідок уніфікації регуляторних 

вимог [63, с. 37]. 

 Приймаючи до уваги вартість і логістику формування платіжної мережі, 

SWIFT, з головним офісом в Бельгії, ймовірно на певний термін вона 

залишиться єдиною глобальною платіжною системою, якій повністю 

довіряють і яка забезпечує безпечні платежі по всьому світові. Проте 

американські банкіри прогнозують появу сервісу «SWIFT для юридичних 

осіб". Роль новачків буде щороку зростати, однак, небанківські установи 

скоріше за все будуть зосереджені на обслуговуванні сегментів фізичних осіб 

особливо в країнах, з економікою що швидко розвивається. 

Проведений аналіз теоретичних засад та звітів міжнародної статистики 

щодо тенденцій розвитку та трансформації механізму функціювання ринку 

міжнародних платіжних послуг дозволяє виокремити основні детермінанти, 

що визначають напрямки його розвитку (табл. 2.14). Позиціонуючи зазначені 

реалії стану ринку міжнародних платіжних послуг глобальному платіжному 
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просторі, детермінанти їх наповнюють змістом, зумовленим функціональною 

спрямованістю зазначеного середовища.  

 

 

 

 

Висновки до другого розділу  

 

На основі аналітичного огляду наукових праць фахівців, які 

досліджували тенденції розвитку ринку в різні періоди його формування, 

обґрунтовано, що сучасний стан розвитку ринку міжнародних послуг має 

характерні ознаки притаманні глобальному фінансовому ринку: його 

зростання у світовому масштабі за рахунок збільшення обороту торгівлі, 

кількості учасників та інструментів; виникнення фінансових конгломератів, 

транснаціональних банків та корпорацій, що сприяли подальшій дерегуляції 

ринків та зменшенню впливу на них держави; зростаючий попит у нових 

платіжних засобах диктується розвитком електронної комерції в глобальній 

мережі Інтернет; широке використання учасниками міжнародних платіжних 

систем новітніх глобальних баз даних та інтегрованих систем управління 

операціями. 

Ринок платіжних послуг інтенсивно розвивається: завдяки зростанню 

обсягів міжнародної торгівлі, щорічно зростають транскордонні платежі; 

зростання доходів від надання транскордонних послуг має позитивний тренд 

по всіх регіонах світу і за прогнозами цей тренд буде визначати привабливість 

ринку для потенційних учасників ринку; за ознакою типу розрахунку в 

структурі глобального ринку міжнародних  платіжних послуг превалюють 

валові системи розрахунків в реальному часі (RTGS) і їх частка в загальному 

обсязі трансакцій зростає. Характерним трендом для сучасного стану розвитку 

глобального ринку міжнародних платіжних послуг є зростання рівня 

конкуренції, особливо це актуально для сегменту роздрібних платіжних 



141 

 

систем. У кожному сегменті глобального ринку міжнародних платіжних 

послуг формуються нові сервіси, форми розрахунків, бізнес-моделі, гібридні 

види послуг. 

 Виявлено характерні диспропорції у розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг за період з 2010-2014 рр, По-перше, спостерігається 

диспропорція у розвитку мега-регіонів світу: найбільш динамічно зростає 

ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в якому найбільша кількість 

учасників платіжних систем і їх темп приросту за п’ять років складає 32,7 

відсотків,  а приріст обсягу послуг становить 36,5 відсотків; більш повільно 

розвивається ринок Америки -  приріст кількості учасників платіжних систем 

7,7 відсотка, а обсягів ринку 30,9 відсотків.  Динаміка показників ринку 

Європи за цей період негативна як за кількістю учасників платіжних систем (- 

12,1 %). так і за показником обсягів продажу платіжних послуг ( - 18,2 %). 

Щодо розвитку ринку Африки, то за показником кількості учасників має місце 

позитивна тенденція, але обсяги продажів майже не змінюються. 

По-друге,  в залежності від регіону превалюють різні джерела отримання 

доходу від надання платіжних послуг. В Північній Америці дохід банків від 

платіжних послуг генерується як в роздрібних, так і оптових системах 

переважно за рахунок обслуговування кредитних карток, прогнозується, що в 

довгостроковому періоді частка цього джерела доходу  зменшиться. 

Натомість, в Західній Європі переважна частина доходу від оптових платежів 

формується за рахунок обслуговування рахунків клієнтів, а в роздрібному 

сегменті – операцій з платіжними картками. 

По-третє, посилюється конкуренція між банками і небанківськими 

установами: за кількістю платіжних операцій, що здійснюються 

небанківськими установами лідируючі позиції обіймають Сполучені Штати 

Америки, а от за динамікою приросту таких операцій – Китай, Росія, Індія, 

Туреччина.  В групі країн – таких як Японія, Росія, Мексика левова частка 

коштів зосереджена в центральних банках, що дозволяє стверджувати про 

домінування їх в національній системі міжнародних розрахунків. Натомість, у 
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Франції, Італії, Нідерландах, Бельгії та Туреччині менша ступінь впливу 

центрального банку на здійснення послуг, про що свідчить частка банківських 

рахунків. 

Диспропорції у розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 

пов’язані з посиленням ролі «багатих країн» і проблемами економічного 

розвитку «бідних країн»: платіжні системи в країнах з перехідною 

економікою, як правило, є не достатньо розвинені та не достатньо широко 

використовуються. Стримуючим фактором є те, що платіжні послуги з 

використанням електронних каналів, таких як Інтернет або мобільний зв’язок, 

часто є виключно банківськими продуктами, які пропонуються в якості 

додаткових послуг існуючим клієнтам. Як правило, в кожній країні кількість 

операторів, що працюють з МСЕГ на платіжному ринку значно менша, ніж 

кількість банків, що надають аналогічні послуги. 

У наслідок впливу інноваційно-технологічних ефектів глобальної 

інформатизації на ринку міжнародних платіжних послуг в глобальному 

платіжному просторі формуються нові елементи та сегменти національних 

ринків та регіональних союзів, створюються нові організаційно-правові форми 

взаємодії учасників ринку, нові технологічні платформи, зокрема, віртуальні 

банки, фінансово-технічні компанії, міжнародні системи електронних грошей, 

інструменти ринку цифрових валют. Формується тенденція до стратегічної 

спеціалізації банківських установ за двома типами сервісів: традиційними і 

новітніми; активно розвивається мобільний банкінг; розвиток мобільного 

зв'язку відкриває перед банками нову можливість увійти в сегмент роздрібних 

платежів  глобального ринку за умови значних інвестицій в розвиток філій та 

електронних мереж. Ознакою структурних змін ринку є формування ІT-

платформ з виконання міжнародних платіжних послуг: Google, Amazon, 

Alibaba, «Яндекс»; створення фінансових сервісів Facebook і Google; 

збільшення впливу великих транснаціональних компаній, які завдяки 

успішним стратегіям лідирують у конкурентній боротьбі за нових клієнтів. 
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Обґрунтовано, що в умовах глобальної інформатизації основним 

вектором розвитку міжнародних платіжних систем є децентралізація 

управління розрахунковими послугами, а ознаками еволюції систем на ринку 

міжнародних платіжних послуг є перехід від «платіжних систем раннього 

періоду» заснованих на банківських рахунках до «нового покоління» 

платіжних систем  із застосуванням клірингового центру. В Інтернет просторі 

збільшується вплив міжнародних платіжних систем, що мають власні 

клірингові центри, що не потребують застосування існуючих систем 

грошового обігу. Міжнародні системи електронних грошей є більш 

інноваційними та складними в технологічному контексті. Виявлено тренд до 

зменшення середньої вартості операцій у ряді провідних платіжних систем, 

при цьому кількість самих трансакцій збільшується (найбільш вартісними є  

операції японської платіжної системи - BOJ-NET, а найменші за середнім 

обсягом – китайської HVPS).  

Попит на платіжні інструменти в онлайн торгівлі має «країнові» ознаки: 

у переважній більшості країн світу картки є найбільш популярним засобом 

оплати покупок онлайн; картки випущені з функцією електронних грошей 

найбільш розповсюджені в Голландії, Бельгії, Німеччині та Австрії. На ринку 

Європи посилюється конкуренція між країнами за нові сегменти ринку 

міжнародних платіжних послуг з високою доданою вартістю. 

На основі системно-структурного аналізу трансформацій  механізму 

функціювання ринку та з урахуванням виявлених тенденцій його розвитку, 

сформовано детермінанти розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в 

умовах глобальної інформатизації – глобальні, транснаціональні, міжнародні, 

локальні.  Доведено, що розвиток інформаційної (цифрової) економіки у 

глобальному і локальному вимірі є головною детермінантою  інноваційних 

трансформацій у бізнесі та основою формування нових цінностей суспільства. 

У глобальному інформаційному просторі сформувалися мега-регіони з 

інтенсивним рівнем використання Інтернету і послуг мобільного зв’язку; 

зростає рівень освіти населення. Зберігається суттєва відмінність між рівнем 
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інформатизації в країнах з різним рівнем економічного розвитку, проте межа 

розриву скорочується; виявлено, що масштаби інформатизації суспільства в 

європейському регіоні наближаються до стану насичення. 

Обґрунтовано, що розвиток міжнародних платіжних послуг із 

застосуванням інструментів цифрової економіки став передумовою 

розширення торговельних операцій через систему транскордонної онлайн 

торгівлі на основі використання електронних грошей.  За показником обсягів 

продажу,  США є світовим лідером імпорту та експорту електронної комерції. 

Конкретні наукові результати, які розкривають особистий внесок автора 

у розробку досліджуваної проблеми і характеризують наукову новизну роботи 

наведені в наступних публікаціях: [63, 65, 70, 71, 78, 79, 81]. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ 

ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

3.1. Критерії розвитку міжнародних платіжних послуг в координатах 

індексу цифрових економік і суспільства 

 

Сучасні технологічні новації, такі як мобільні додатки та соціальні 

контенти, хмарні обчислення та бази даних,  несуть в собі потенціал для 

створення нових бізнес-цінностей  і пропонують новий спектр можливостей 

для компаній в умовах поглиблення глобальної інформатизації суспільства.  

Проведений аналіз тенденцій розвитку глобального ринку платіжних 

послуг дозволяє зробити гіпотезу, що завдяки розвитку цифрової економіки, 

активними темпами розвивається і ринок платіжних послуг, особливо 

міжнародних. Так, виявлено швидке зростання нових сегментів ринку 

платіжних послуг з високим показником доданої вартості і збільшення попиту 

населення та бізнесу на нові інноваційні методи розрахунків та міжнародних 

платежів. Обґрунтовано, що є ознаки монополізації окремих сегментів ринку і 

посилення конкуренції між його учасниками. 

Ці та інші тенденції свідчать про перспективність розвитку міжнародних 

платіжних послуг для країн, що розвиваються (до яких належить Україна). 

Логічно припустити, що трансформація ринку платіжних послуг відбувається 

під тиском конкурентної боротьби  між країнами, які є лідерами у розвитку 

інструментів цифрової економіки.  

У нашому дослідженні критерієм оцінювання детермінант розвитку 

інформаційної економіки використаємо Індекс цифрової економіки і 

суспільства (ІDESI), який був розроблений для відстеження еволюції рівня 

цифрової конкурентоспроможності країн-членів ЄС та інших країн світу.  
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Згідно методики,  DESI розраховується щороку для всіх країн Єврозони 

і деяких провідних держав світу включає в себе п'ять основних параметрів: 

«Можливості мережевої взаємодії» (Connectivity), «Людський капітал» 

(Human Capital), «Використання Інтернету» (Use of Internet), «Інтеграція 

цифрових технологій» (Integration of Digital Technology) та «Цифрові 

громадські послуги» (Digital Public Services) (табл. 3.1)  

Таблиця 3.1 

Складові Індексу цифрових економік і суспільства (ІDESI) 

Вимір Опис 

Зв'язок - 

Можливості 

мережевої взаємодії 

(Connectivity) 

Показник показує рівень розгортання інфраструктури 

широкосмугового зв'язку та його якість. Доступ до швидких 

послуг широкосмугового зв'язку є необхідною умовою для 

забезпечення конкурентоспроможності країни. 

Людський капітал 

(Human Capital) 

Показник показує наскільки у населення сформовані навички, 

необхідні для того, щоб скористатися усіма перевагами цифрового 

суспільства. Зокрема визначається стадія переходу від базових 

вмінь людей спілкуватись онлайн та споживати цифрові продукти 

та послуги до передових навичок робочої сили використовувати 

переваги технологій для підвищення продуктивності та 

економічного росту. 

Використання 

Інтернету (Use of 

Internet) 

Цей показник визначає різноманітність заходів, що здійснює 

населення в онлайн просторі. Така діяльність варіює від 

споживання онлайн контенту (відео, музика, ігри і т.д.) до 

сучасних комунікаційних подій, онлайн-покупок та онлайн-

банкінгу. 

Інтеграція цифрових 

технологій 

(Integration of Digital 

Technology) 

Цей показник вимірює рівень інформатизації підприємств та 

використання онлайн каналів продажів. Прийнявши цифрові 

технології бізнес може підвищити ефективність, знизити витрати 

і залучити краще клієнтів, співробітників а також ділових 

партнерів. Більш того, Інтернет як торгова точка забезпечує 

доступ до ширших ринків збуту та потенціал для зростання. 

Цифрові громадські 

послуги (Digital 

Public Services) 

Цей показник вимірює рівень інформатизації громадських послуг 

і концентрується максимально на електронному уряді та 

електронній системі охорони здоров’я. Модернізація та 

інформатизація державних послуг, у тому числі в області 

електронної охорони здоров'я, може призвести до підвищення 

ефективності для громадян та бізнесу, а також державного 

управління, завдяки наданню більш якісних послуг. 

Джерело: складено автором на основі [] 

 

Автором пропонується застосувати кореляційно-регресійного аналізу 

для того, щоб з’ясувати, а) яким чином розвиток показників цифрової 
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конкурентоспроможності впливає на ринок міжнародних платіжних послуг, б) 

чи однаково інформатизація впливає на ключові платіжні системи держав. 

Для оцінки рівня інформатизації економіки пропонується вибрати 

показники, на основі яких розраховується вищеописаний Індекс цифрових 

економіки і суспільства (DESI). Слід зазначити, що він тільки нещодавно 

почав розраховуватись Європейською Комісією, звіти є лише за 2013 і 2014 

роки, відповідно DESI-2014 та DESI-2015. Проте вони ґрунтуються на 

показниках інформатизації суспільства і економіки, більшість з яких 

відслідковуються вже досить довгий час. У Додатку Є, представлена детальна 

таблиця показників, на основі яких розраховуються субіндекси. Ми можемо 

бачити, що вони дуже детально характеризують кожний  субіндекс. Однак, для 

цілей нашого аналізу така деталізація не потрібна, тому пропонується по 

кожному субіндексу виділити 1-5 ключових показника. Також для аналізу 

пропонується відібрати найбільш впливові країни Європи (Німеччина, 

Великобританія та Франція), Азії (Японія – представляє розвинуті країни, 

Китай – країни, що розвиваються) та Америки (США). 

Слід зазначити, що для не європейських держав статистичних даних у 

розрізі показників, представлених у додатку Є – практично не має, тому 

пропонується використати інформацію з інших джерел. Результати 

представлені у Додатках Ж, З, И, І, Й, К, Л. 

Наступна група показників має репрезентувати ринок міжнародних 

платіжних послуг. Слід зазначити, що весь ринок міжнародних платіжних 

послуг в залежності від кінцевих учасників платіжної операції можна умовно 

поділити на три великих сегмента: 

1) Транскордонні трансакції між підприємствами (B2B) (міжнародна 

торгівля, іноземні інвестиції та кредити, тощо); 

2) Транскордонні трансакції між фізичними особами (C2С) (в 

основному міжнародні перекази коштів, продажі товарів на аукціонах 

в інших країнах, тощо); 
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3) Транскордонні трансакції, де з одного боку є підприємство, а з іншого 

фізична особа (B2C, C2B) (транскордонна електронна торгівля 

товарами та послугами). 

Відповідно, для аналізу впливу інформатизації на ринок міжнародних 

платіжних послуг пропонується використати наступні показники ринку: 

Таблиця 3.2 

Показники розвитку ринку платіжних послуг країни для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу 

Показник  Країна 

П
о

зн
ач

ен

н
я
 

Ф
р

ан
ц

ія
 

Н
ім

еч
ч

и
н

а 

В
ел

и
к
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б
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и
та

н
ія

 

С
Ш

А
 

К
и

та
й

 

Я
п

о
н

ія
 

Структура ринку міжнародних послуг:        

- Обіг зовнішньої торгівлі товарами та послугами 

(розраховується як сума імпорту та експорту 

товарами та послугами за відповідний період) 

Y1 + + + н/д н/д н/д 

- Сумарний обсяг отриманих8 і відправлених9 

двосторонніх грошових переказів  

Y2 + + + н/д н/д н/д 

Обсяги операцій провідних платіжних систем 

країни 

Y3       

Джерело: складено автором 

 

В результаті були побудовані матриці кореляції по обраним показникам 

для кожної з аналізованих країн. Після отримання результатів важливим 

етапом є їх інтерпретація. Очевидно, що саме наявність сильної або дуже 

сильної кореляції є метою проведених ітерацій. Аналіз показав, що всі 

європейські країни мають великі обсяги міжнародних грошових переказів і їх 

щорічний приріст має позитивну динаміку. Найбільш тісний кореляційний 

зв’язок з обсягами переказів було зафіксовано з такими показниками як а) 

кількість домогосподарств з доступом до Інтернету, б) кількість науковців та 

випускників технологічних навчальних закладів в) кількість осіб, які часто 

використовують Інтернет (кожен день або майже кожен день), а також г) 

кількість осіб, які замовляють фізичні товари онлайн. 

                                           
8 Грошові перекази отримані від фізичних осіб, що знаходяться за кордоном 
9 Грошові перекази від фізичних осіб, надіслані в інші країни  
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Таблиця 3.3 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки та обсягом міжнародних грошових переказів 

Вимір / Показники інформатизації економіки Сумарний обсяг отриманих і відправлених 

двосторонніх грошових переказів (Y1) 

Німеччина Франція Англія 

Зв’язок    

Домогосподарства з доступом до Інтернету (X1) Сильна Сильна Сильна 

Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку (SIM-

карти) (X2) 
Сильна Дуже сильна Слабка 

Покриття  мобільного широкосмугового зв’язку – 

розширеного 3G (HSPA) (% домогосподарств) (X3) 
Середня Середня Дуже слабка 

Частка компаній, що мають фіксований широкосмуговий 

зв’язок, % (X4) 
Середня Дуже слабка Дуже сильна 

Людський капітал    

Наукові та технологічні випускники, кількість на 1000 

населення (X5) 
Дуже сильна Сильна Дуже сильна 

Особи, які мають доступ до Інтернету через мобільний 

телефон за допомогою UMTS (3G) (X6) 
Сильна Сильна Середня 

Особи, які написали комп’ютерну програму, 

використовуючи спеціалізовану мову програмування (X7) 
Середня Дуже слабка Дуже слабка 

Особи, які часто використовують Інтернет (кожен день 

або майже кожен день) (X8) 
Сильна Сильна Сильна 

Використання Інтернету    

Особи, що замовляють товари або послуги через Інтернет 

(X9) 
Сильна Дуже сильна Дуже сильна 

Особи, що замовляють товари або послуги через Інтернет 

від продавців з інших країн ЄС (X10) 
Дуже сильна Сильна Середня 

Особи, які замовляють фізичні товари онлайн (X11) Дуже сильна Дуже сильна Дуже сильна 

Особи, які продають товари або послуги в Інтернеті 

(наприклад, через аукціони) 
Середня Середня Сильна 

Особи, які шукають інформацію в Інтернеті про систему 

освіти, навчання або курси 
Дуже сильна Середня Сильна 

Особи, які шукають онлайн роботу або заповнюють 

заявку на роботу 
Сильна Середня Сильна 

Інтеграція цифрових технологій    

Компанії, що мають веб-сайт або домашню сторінку Сильна Слабка Слабка 

Цифрові громадські послуги    

Особи, які взаємодіяли онлайн з органами державної 

влади за останні 12 місяців 
Слабка Середня Слабка 

Джерело: складено автором 

Тобто такі виміри інформаційної економіки як «Зв'язок», «Людський 

капітал» та «Використання Інтернету» позитивно впливають на обсяги 

міжнародних грошових переказів, а отже і на збільшення міграційних потоків 

населення. Натомість показники таких вимірів як «Інтеграція цифрових 
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технологій» та «Цифрові громадські послуги» практично не впливають на 

грошові перекази у Франції, Німеччині та Великобританії. 

Щодо ринку міжнародних послуг (Додаток М), що обслуговують 

зовнішньоекономічні  відносини між підприємствами, то обраний показник 

обігу зовнішньої торгівлі товарами та послугами показав наявність сильної або 

дуже сильної кореляції з такими індексами інформатизації як: а) кількість 

науковців та випускників технологічних навчальних закладів б) кількість осіб, 

які часто використовують Інтернет (кожен день або майже кожен день), в) 

кількість осіб, що замовляють товари або послуги через Інтернет від продавців 

з інших країн ЄС, г) кількість осіб, які замовляють фізичні товари онлайн, д) 

кількість осіб, які продають товари або послуги в Інтернеті (наприклад, через 

аукціони). 

 Тобто обіг зовнішньої торгівлі країн показав більшу залежність від їх 

рівня інформатизації, ніж міжнародні грошові перекази. Також Франція 

продемонструвала, що усі 5 вимірів індексу цифрових економік позитивно 

впливають на рівень розвитку її експортно-імпортних операцій, а отже і обсягу 

міжнародних платіжних послуг. Високу кількість кореляцій показала і 

Великобританія, а от Німеччина навпаки продемонструвала відсутність 

зв’язку між обсягами торгівлі та рівнем розвитку мереж зв’язку. 

 Результати інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки та обсягом зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами країни, а також обсягом міжнародних грошових переказів по трьом 

іншим провідним країнам світу (США, Японія, Китай) представлені в таблиці 

нижче.  

Аналіз зазначених даних дає можливість зробити висновок, що 

зростання рівня інформатизації країни, зокрема розширення доступу до 

Інтернет, збільшення кількості підприємств, що мають веб-сторінку та 

користувачів фіксованого широкосмугового та мобільного зв’язку, а також 

соціальних мереж позитивно впливає на обсяги зовнішньої торгівлі країни та 

міграцію робочої сили, а отже і на ринок міжнародних платіжних послуг. 
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Таблиця 3.4 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки та обсягом зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами країни, а також обсягом міжнародних грошових переказів 

Вимір / Показники 

інформатизації економіки 

(X’) 

Сумарний обсяг отриманих і 

відправлених двосторонніх 

грошових переказів (Y1’) 

Обіг зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами (Y2’) 

США Японія Китай США Японія Китай 

Зв'язок       

Користувачі фіксованого 

широкосмугового зв’язку 

(на 100 осіб) (X1’) 

Дуже 

сильна 

Слабка Сильна Дуже 

сильна 

Середня Дуже 

сильна 

Користувачі бездротового 

широкосмугового 

мобільного зв’язку (X2’) 

Дуже 

сильна 

Середня Середня Дуже 

сильна 

Сильна Дуже 

сильна 

Доступ до Інтернету, % 

проникнення (X3’) 

Сильна Сильна Сильна Дуже 

сильна 

Сильна Дуже 

сильна 

Використання Інтернету       

Користувачі соціальних 

мереж, млн (X4’) 

Дуже 

сильна 

 Сильна Дуже 

сильна 

 Дуже 

сильна 

Інтеграція цифрових 

технологій 

      

Розмір ринку роздрібної 

торгівлі через Інтернет , 

млрд (X5’) 

Дуже 

сильна 

Середня Сильна Дуже 

сильна 

Середня Дуже 

сильна 

Витрати на рекламу в 

соціальних мережах, млн 

(X6’) 

  Сильна   Дуже 

сильна 

 

Ключовими елементами будь-якого міжнародної платіжної послуги є 

міжбанківські платіжні системи, що приймають участь у супровідних 

операціях. Як вже зазначалось вище в кожній країні є своя одна або декілька 

таких систем і цікавим є питання, яким чином інформатизація економіки 

впливає на них. Аналіз показав, що далеко не всі з них нарощують обсяги 

операцій, так англійська Cheque/credit, французька CORE (FR)2 та німецька 

TARGET2-BBk знизились протягом останніх чотирьох років в рейтингах за 

цим показником (Додаток Н). Щодо кореляційного зв'язку то різні системи 

показують залежність від різних показників інформатизації економіки. Однак, 

у розрізі вимірів всі вони продемонстрували наявність тісної кореляції 
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принаймні з одним показником з групи: «Зв'язок», «Людський капітал» та 

«Використання Інтернету». 

 Звертає увагу також те, що найбільшу кількість показників, що мають 

сильний або дуже сильний кореляційний зв'язок з обсягами платіжних 

операцій продемонструвала німецька міжбанківська система роздрібних 

платежів – RPS, що управляється Німецьким Федеральним Банком. До речі, 

вона обробляє велику частку безготівкових роздрібних платежів в Німеччині і 

фокусується великою мірою саме на наданні транскордонних платіжних 

послуг, використовуючи такі інструменти як кредитні перекази та прямий 

дебет рахунків. 

 Щодо провідних платіжних систем інших світових лідерів, то 

інтерпретація кореляційного аналізу представлена в таблиці нижче. 

Таблиця 3.5 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки та обсягами операцій провідних міжбанківських 

платіжних систем США, Китаю та Японії 

Вимір / Показники 

інформатизації економіки 

(X’) 

Обсяги операцій провідних платіжних систем США, Китаю та Японії (Y3’) 

CHIPS Fedwire HVPS BEPS 
BOJ-

NET  
FXYCS 

Zengin 

System 

Tokyo 

Clearing 

House 

Зв'язок         

Користувачі фіксованого 

широкосмугового зв’язку 

(на 100 осіб) (X1’) 

Дуже 

слабка  
Сильна 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 
Сильна Сильна Сильна Сильна 

Користувачі бездротового 

широкосмугового 

мобільного зв’язку (X2’) 

Дуже 

слабка  
Сильна 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 
Сильна Сильна Сильна Сильна 

Доступ до Інтернету, % 

проникнення (X3’) 
Слабка 

Середн

я 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 
Сильна Сильна Сильна Сильна 

Використання Інтернету         

Користувачі соціальних 

мереж, млн (X4’) 

Дуже 

слабка  
Сильна 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 
        

Інтеграція цифрових 

технологій 
        

Розмір ринку роздрібної 

торгівлі через Інтернет , 

млрд (X5’) 

Дуже 

слабка  
Сильна 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 
Сильна Сильна Сильна Сильна 

Витрати на рекламу в 

соціальних мережах, млн 

(X6’) 

    
Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 
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 Як видно, майже всі платіжні системи показують тісний кореляційний 

зв'язок з рівнем інформатизації в країні по таким напрямкам як «Зв'язок», 

«Використання Інтернету» та «Інтеграція цифрових технологій». 

Виключенням є американська приватна телекомунікаційна клірингова палата 

CHIPS, що призначена для великих переказів. Слід зазначити, що на відміну 

від електронної системи Fedwire, яка за період з 2011 по 2014 роки збільшила 

обсяг платіжних послуг на 33%, операційний потік CHIPS навпаки в цей же 

період часу просів на 3%.  

 Тобто ті системи, які активно розвиваються мають позитивний 

кореляційний зв'язок з рівнем інформатизації, натомість відсутність кореляції 

або обернена залежність, як правило, говорять про зменшення обігу в системі, 

втрачанні її позицій на ринку платіжних послуг. 

 Таким чином, у європейських провідних країн було зафіксовано 

наявність кореляційного зв’язку між рівнем інформатизації економіки та 

розвитком ринку міжнародних платіжних послуг. Особливо впливовими 

можна вважати такі виміри інформаційної економіки як «Зв'язок», «Людський 

капітал» та «Використання Інтернету». 

І дійсно більш детальний аналіз розвитку інформаційної економіки в 

країнах ЄС показав, що саме ці напрямки є найбільш розвинутими. Так, 

загальний індекс ІDESI у 2015 році зріс у порівняні з попереднім періодом по 

всьому Європейському Союзу і становив  0,47 бали (рис. 3.1).  

Щодо субіндексів цифрової економіки, які є в Звіті, то на основі аналізу їх 

зміни  слід констатувати, що в країнах Європи  успішно розвивається 

мобільний зв'язок та покращились показники, які характеризують якість 

людського капіталу. Динаміка інших субіндексів показує наявність проблем у 

розвитку громадських і суспільних цифрових послуг та інтеграції цифрових 

технологій у підприємницьку діяльність. 

Аналіз окремих параметрів, на основі даних Звіту про індекс DESI для 

країн за 2015 рік, дозволяє виокремити, ті сфери розвитку європейського 
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суспільства, які успішно розвиваються в процесі становлення основ цифрової 

економіки.  

 

Рис. 3.1. Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI) у 2014-2015 рр. 

[55] 

Це, по-перше, позитивні зміни у сфері мобільного зв’язку, які 

відбувалися  насамперед через покращення якості зв’язку та збільшення 

кількості абонентів, по-друге, розширення  високошвидкісного покриття 

(частка високошвидкісного Інтернету зросла з 18% до 22%  з усього покриття 

Інтернетом). По-третє, в європейських країнах  є ознаки поглиблення базових 

цифрових знань громадян (з 55% до 59% населення), проте є і певні проблеми, 

зокрема, обмеженість рівня практичного застосування знань окремих вікових 

верств населення  через низький рівень володіння необхідними навичками з 

метою ефективнішого застосування здобутків цифрової економіки [73, с. 32]. 

За індексом DESI країни Євросоюзу в цілому і окремі його члени мають 

позитивні зрушення на шляху до впровадження досягнень цифрової економіки 

та суспільства. Однак існує досить великий розрив між рівнем розвитку та 

швидкістю абсорбції технологій серед країн  Європи (рис. 3.2). 

Діапазон показника індексу DESI різниться  від 0,68 до 0,31, відповідно 

характеризує різну ступінь продуктивності цифрової економіки в різних 

країнах ЄС та інших країн Європи. 
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Рис. 3.2. Індекс DESI країн ЄС у 2014 році [55] 

 

Виокремимо три основні групи (кластери) країн за величиною показника 

DESI. До першої групи увійшло 5 країн з високим рівнем продуктивності сфер 

цифрової економіки, до другої групи з середніми показниками – 12 країн і до 

третьої групи віднесено 13 країн з низьким показником DESI (табл. 3.6). 

Данія, Швеція, Нідерланди і Фінляндія є самими високопродуктивними 

країнами. При цьому вони не тільки посідають перше місце в рейтингу , але є 

і світовими лідерами за розвитком цифрової економіки. Норвегія та Ісландія 

відносяться до країн, які не належать до 28 членів Євросоюзу, проте показали 

дуже високий рівень продуктивності, що дозволяє їм посідати місце в цій 

групі. 

До кластеру середньої продуктивності відносяться такі країни як 

Бельгія, Великобританія, Естонія, Люксембург, Ірландія, Німеччина, Литва, 

Іспанія, Австрія, Франція, Мальта та Португалія. Вони показують хороший 

рівень розвитку в деяких вимірах, проте все ще потребують суттєвих 

прогресивних змін в інших параметрах. 

Останній кластер об’єднує країни з низьким рівнем продуктивності і 

включає Чехію, Латвію, Словенію, Угорщину, Словаччину, Кіпр, Польщу, 

Хорватію, Італію, Грецію, Болгарію і Румунію. Згідно рекомендацій, які 



156 

 

додаються до Звіту ці країни повинні активізувати свою роботу щодо 

покращення якості людського капіталу і наздогнати інші країни ЄС [68, с. 16]. 

Таблиця 3.6 

Кластеризація країн ЄС за ознакою продуктивності інформаційної 

економіки за індексом DESI 

Кластер Країна DESI 

2014 

DESI 

2015 

Рівень 

розвитку 

(кластери) 

Висока 

продуктивність 

Данія 0,656353 0,684501 високий 

Ісландія 0,645867 0,678277 високий 

Швеція 0,640505 0,663321 високий 

Фінляндія 0,59908 0,637001 високий 

Нідерланди 0,612456 0,635532 високий 

Середня 

продуктивність 

Норвегія 0,61644 0,633298 високий 

Бельгія 0,558472 0,587962 середній 

Великобританія  0,53083 0,568505 середній 

Естонія 0,499267 0,55027 середній 

Ірландія 0,49262 0,534151 середній 

Люксембург 0,5095 0,531257 середній 

Німеччина 0,493047 0,518917 середній 

Литва 0,496502 0,517139 середній 

Мальта 0,47444 0,501842 середній 

Австрія 0,459304 0,49744 середній 

Іспанія 0,446809 0,4869 середній 

Франція 0,452615 0,47826 середній 

ЄС 0,447297 0,477947 середній 

Низька 

продуктивність 

Португалія 0,443844 0,476333 середній 

Чехія 0,425711 0,465633 низький 

Латвія 0,422328 0,440392 низький 

Словенія 0,403677 0,425213 низький 

Словаччина 0,402875 0,415033 низький 

Угорщина 0,378029 0,410498 низький 

Кіпр 0,364587 0,395209 низький 

Польща 0,355585 0,38592 низький 

Хорватія 0,374292 0,377958 низький 

Італія 0,333736 0,373208 низький 

Греція 0,308588 0,356113 низький 

Болгарія 0,297067 0,342915 низький 

Румунія 0,288639 0,315272 низький 

Джерело: складено автором на основі [55] 

На думку автора, такий підхід до градуювання країн за однією ознакою 

є досить спрощеним і не враховує інституційних змін та розвитку інноваційної 

інфраструктури суспільства, реформ які вони здійснюють у напрямку 
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перетворень на краще. Аналіз змін за індексом DESI протягом певного часу 

міг би показати, які з країн активно розвивають свої національні економіки у 

напрямку цифрового суспільства, а які практично нічого не змінюють для 

позитивних трансформацій. 

Для оцінки змін національних економік країн ЄС у детермінантах 

інформаційної економіки пропонується поділити країни ЄС на групи у 

залежності від темпу зростання індексу DESI (база порівняння 2013 та 2014 

роки). При цьому до групи з високим темпом зростання відносяться країни, які 

показали темп приросту і індексу DESI вище середнього по ЄС. Відповідно, 

до середньої групи – нижче середнього показника але вище  4 відсотків, і до 

групи з низьким темпом приросту – країни де він менше за даний параметр. 

В результаті застосування такого кількісного методу групування було 

сформовано нову класифікацію країн Європи, виокремивши сім кластерів з 

характерними ознаками продуктивності та темпів нарощування перетворень  в 

напрямку формування цифрової економіки і суспільства (Додаток О). 

Метод оцінки детермінант розвитку цифрової (інформаційної) 

економіки для країн Європи дозволяє обґрунтувати наступні висновки. 

По-перше, країни, які вже досягли високих показників розвитку 

інформаційної економіки, показують менші темпи подальших перетворень, 

аніж ті, що знаходяться на початковому рівні зростання. Тим не менш, навіть 

в кластері високої продуктивності чітко виділяється дві групи країн: перша з 

більш високим приростом показника DESI – Фінляндія, Ісландія, Данія; друга 

– з мінімальним – Нідерланди, Швеція та Норвегія. Слід зазначити, що 

показники першої групи практично в 2 рази перевищують індекси другої, що 

може означати, уповільнення темпів розвитку країн останньої.  

По-друге, країни із середньою продуктивністю поділилися на дві великі 

групи: ті, що активно розвиваються у напрямку цифрових трансформацій – це 

перш за все Естонія, Іспанія, Ірландія, Австрія, Португалія та Великобританія; 

та ті, що показують середні темпи розвитку – Мальта, Франція, Бельгія, 

Німеччина, Люксембург та Литва. 
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По-третє, країни з низькою продуктивністю умовно можна поділити на 

дві великі групи: ті країни, що знаходяться на порівняно низькому рівні 

розвитку цифрової економіки, проте намагаються прискореними темпами 

наздогнати інших, і ті, що суттєво відстають від середнього рівня і 

просуваються у розвитку середніми темпами або взагалі дуже повільно. До 

першої групи відносяться – Чехія, Угорщина, Кіпр, Польща, Італія, Греція, 

Болгарія та Румунія, до другої – Латвія, Словенія, Словаччина та Хорватія. 

Щодо останньої групи, то тут особливо звертає увагу на себе Хорватія, яка є 

аутсайдером за рівнем інформатизації економіки і суспільства і практично 

нічого не змінила за останній рік – темп приросту індексу менше 1%. 

Що стосується України, як потенційно нового члена Європейського 

Союзу, то тут поки не сформовано послідовної стратегії розбудови 

національного цифрового економічного бізнес-простору. Кризові явища, що 

проявилися в усіх сферах соціально-політичного та економічного життя 

країни, змусили суспільство та владу зосередитися на поточних проблемах, 

відклавши вирішення стратегічних питань, особливо в економічній політиці, 

на потім.  

Однак, слід зазначити, що вивчення кращих практик розвинутих країн 

світу, зокрема Європейського Союзу, які максимально акцентують зусилля на 

розвитку цифрової економіки, ще на первинних етапах реформування 

української економічної системи мають вагоме значення в контексті 

євроінтеграційних очікувань суспільства. 

Цікавим питанням постає перевірка гіпотези щодо взаємозв’язку між 

рівнем інформатиці економіки та розвитком ринку міжнародних платіжних 

послуг не тільки в ЄС та провідних країнах світу (США, Японія, Китай), а й в 

регіонах з так званою пострадянською економічною системою наприклад 

Україні. 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки України та обсягом зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами (Y1’), обсягом міжнародних грошових переказів (Y2’) та кількістю 
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операцій української провідної платіжної системи НСПЕП представлена в 

таблиці нижче.  

Таблиця 3.7 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки України та обсягом зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами (Y1’), обсягом міжнародних грошових переказів (Y2’) та 

кількістю операцій провідної платіжної системи НСМЕП 

Вимір / Показники інформатизації економіки Сумарний обсяг 

отриманих і 

відправлених 

двосторонніх 

грошових 

переказів (Y1’) 

Обіг зовнішньої 

торгівлі товарами 

та послугами 

(Y2’) 

НСМЕП 

(кількість 

операцій, млн.) 

(Y3’) 

Зв'язок    

Користувачі мобільного стільникового 

зв'язку, всього 

Сильна Слабка Сильна 

Користувачі мобільного стільникового 

зв'язку (на 100 осіб) 

Сильна Сильна Сильна 

Доступ до Інтернету, % проникнення Сильна Сильна Сильна 

Користувачі фіксованого широкосмугового 

зв’язку, всього 

Сильна Середня Сильна 

Користувачі фіксованого широкосмугового 

зв’язку (на 100 осіб) 

Сильна Сильна Сильна 

Людський капітал    

Кількість науковців, осіб Сильна Дуже сильна Дуже сильна 

Обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт, млн. грн. 

Сильна Дуже слабка  Слабка 

Використання Інтернету    

Обіг електронної комерції в Україні (B2C), 

млн. євро 

Дуже сильна Середня Сильна 

Інтеграція цифрових технологій    

Питома вага підприємств, що займалися 

інноваціями 

Слабка Середня Дуже слабка  

Загальна сума витрат підприємств на 

інноваційну діяльність 

Дуже слабка  Сильна Середня 

 

Як видно, найбільшу кількість тісних кореляційних зв’язків з усіма 

вимірами інформатизації економіки продемонстрував такий сегмент 

міжнародних платіжних послуг як транскордонні перекази між фізичними 

особами. І дійсно, завдяки досить високому рівню освіти і кваліфікації багато 

українців знаходять роботу за кордоном і надсилають перекази своїм рідним в 

Україну. Крім того, в 2013 році у зв’язку з подіями в Україні відбувся відтік 

робочої сили за кордон, що суттєво вплинуло на обсяг міжнародних переказів. 
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Рис. 3.3. Потоки міжнародних грошових переказів в Україні 

Джерело: [93] 

Проте для ринку платіжних послуг це означало збільшення цього 

сегменту. 

Що стосується зовнішньої торгівлі товарами та послугами, то як бачимо 

в цілому вона має тісний зв'язок з такими вимірами інформатизації як 

«Зв'язок», «Людський капітал» та «Інтеграція цифрових технологій». Однак, 

слабо пов’язана з обігом електронної комерції в Україні, що говорить про те, 

що поки наші підприємства майже не торгують з іноземними споживачами 

через Інтернет, а українці практично мало купують за кордоном онлайн.  

Аналіз обсягів діяльності провідної української Національної системи 

масових електронних платежів (НСМЕП) показав високу кореляцію з усіма 

вимірами інформатизації економіками, окрім «Інтеграція цифрових 

технологій». 

Таким чином, отримані результати обґрунтовують необхідність 

розвитку інформатизації суспільства для  країн з різним рівнем економічного 

розвитку як важливого фактору отримання конкурентних переваг на 

глобальному ринку  міжнародних платіжних послуг. 
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3.2. Методичні підходи до моделювання потенціалу розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг  

 

Важливим елементом ефективної конкурентної стратегії розвитку будь-

якого суб’єкту ринку є вміння оцінювати місткість ринку, на якому він оперує, 

та робить точні прогнози його подальшого розвитку. Актуальне це і для 

учасників ринку міжнародних платіжних послуг, адже від того наскільки 

правильно визначено загальний обсяг ринку та його перспективна динаміка 

залежить маркетингова політика, планування бюджету та інші ключові 

параметри функціонування компанії. 

Визначення місткості ринку передбачає аналіз і прогноз обсягу та 

структури попиту на продукцію. Знання місткості ринку дозволяє 

представникам галузі сформувати правильну стратегію завоювання ніші ринку 

або створити обґрунтовану програму для досягнення лідируючої позиції на 

даному ринку. Визначення місткості ринків країн необхідно для оцінки роботи 

філій і регіональних представництв, регіональної конкуренції, а також 

класифікувати регіони. Наразі немає чіткого визначення місткості ринку 

міжнародних платіжних послуг, не виявлені особливі фактори, що впливають 

на нього, а також не рекомендовані методи її розрахунку. 

У сучасній практиці економіко-статистичний метод прогнозування 

попиту є одним з основних методів, що застосовується для прогнозування 

місткості ринку. 

Цей метод заснований на інерційному характеру розвитку попиту. 

Виділяють три основні види моделей цього методу: а) трендові моделі оцінки 

і прогнозування попиту; б) факторні моделі прогнозування попиту; та в) 

прогнозування попиту з допомогою коефіцієнтів еластичності. Кожна з 

моделей має свої переваги та недоліки (табл. нижче). Існують і інші моделі та 

методи прогнозування; також можливо застосовувати комбінацію зазначених 

моделей. 
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Таблиця 3.8 

Порівняльні переваги і недоліки моделей прогнозування ринку на 

основі економіко-статистичного методу 

Модель прогнозування 

ринку 

Сутність  Переваги Недоліки 

трендові моделі оцінки і 

прогнозування попиту 

екстраполяція на 

прогнозований період 

тенденцій і 

закономірностей 

базисного періоду 

простота розрахунків надійність прогнозів 

при цьому залежить від 

стійкості тенденції 

зміни попиту, яка може 

порушуватися в умовах 

кризового розвитку 

економіки 

факторні моделі 

прогнозування попиту 

попит на товар 

виражається у вигляді 

функції одного або 

декількох факторів, що 

визначають розвиток 

попиту 

більш об'єктивні 

розрахунки, оскільки 

використовується 

кілька факторів, що 

формують попит 

не охоплюють у 

комплексі всі фактори, 

які формують попит на 

той чи інший товар 

прогнозування попиту за 

допомогою коефіцієнтів 

еластичності 

використання 

коефіцієнта еластичності 

попиту, що показує, 

наскільки відсотків 

змінюється попит на 

даний товар при зміні 

основних чинників 

попиту на 1% 

висока точність 

розрахунків при 

умові отримання 

детальних і повних 

даних про попит 

складність отримання 

детальних і повних 

даних про попит 

 

Для прогнозування розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 

автор пропонує застосувати комплексну модель, що передбачає п’ять  

послідовних етапів (рис. 3.4). 

На першому етапі необхідно визначити місткість ринку міжнародних 

платіжних послуг.  

Слід зазначити, що розрізняють два види місткості ринку [130]: реальну і 

потенційну. Потенційна місткість ринку – це максимально можливий обсяг 

продажів у ринковій ситуації, коли всі потенційні клієнти купують продукцію 

виходячи з максимального рівня споживання. Вона є недосяжною величиною 

у зв’язку з тим, що не всі потенційні клієнти купують продукцію, а ті, хто 

купує – мають бюджетні обмеження. Виходячи з цього, розрахунки 

потенційної місткості ринку проводяться з метою визначення стратегічних 

перспектив розвитку існуючого бізнесу, оцінки можливості виходу на новий 

ринок, аналізу ступеня насиченості ринку. 
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Рис. 3.4. Загальна схема моделювання розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг 

Вважаємо, що потенційна місткість ринку міжнародних платіжних послуг 

відображає максимально можливий обсяг реалізації платіжних послуг в 

ситуації максимального рівня особистих і суспільних потреб. 

Реальна місткість ринку – це фактичний обсяг продажів товарів чи послуг 

за певний проміжок часу. Відповідно, реальна місткість ринку міжнародних 

платіжних послуг відображає фактичний обсяг реалізації міжнародних 

платіжних послуг за аналізований проміжок часу. 

Автором пропонується методика оцінки реальної місткості ринку 

міжнародних платіжних послуг за алгоритмом, що може бути поданий у 

вигляді семи послідовних етапів (рис. 3.5). 

Математично місткість ринку міжнародних платіжних послуг 

пропонується визначити як: 

𝑃𝑀𝑡𝑗=∑ 𝑃𝑀𝑠𝑖
𝑁
𝑖=1   (1) 

Де: 

PM – загальна місткість ринку певної країни в період t; 

1. Оцінка реальної місткості ринку міжнародних 
платіжних послуг

2. Виявлення тенденцій і закономірностей 
розвитку ринку базисного періоду

3. Аналіз факторів, що впливали на попит в 
базисному періоді

4. Прогнозування факторів, що впливатимуть на 
попит міжнародних платіжних послуг в 
довгостроковому / середньостроковому / 
короткотроковому періоді;

5. Екстраполяція трендів розвитку ринку 
міжнародних платіжних послуг на прогнозований 
період з урахуванням виявлених факторів впливу
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si –джерело формування доходів від надання міжнародних платіжних послуг; 

tj– період часу, за який розраховується реальна місткість ринку; 

N – кількість джерел формування доходів від надання міжнародних платіжних 

послуг; 

Vsi− обсяг операцій по кожному із сегментів; 

PMsi − місткість сегменту ринку міжнародних платіжних послуг 

сформованого від джерела s.  

 

 

Рис. 3.5. Загальна схема оцінки місткості ринку міжнародних платіжних 

послуг 

На першому етапі важливо правильно ідентифікувати і сегментувати 

сегментація джерела формування доходів від надання міжнародних платіжних 

послуг. 

Ринок міжнародних платіжних послуг в залежності від кінцевих 

учасників платіжної операції можна умовно поділити на три великих сегмента: 

Розрахунок сумарної місткості ринку міжнародних платіжних послуг певної країни в період t:
𝑃𝑀𝑡𝑗=∑𝑖=1

𝑁 𝑃𝑀𝑠𝑖

Розрахунок місткості ринку міжнародних платіжних послуг як добуток середньої вартості на 
обсяг операцій у розрізі кожного із сегментів

Оцінка середньої вартості платіжних послуг у вигляді відсотка від загального обсягу  за 
сегментами

Оцінка вартості платіжних послуг по кожному із сегментів

Ідентифікація складових вартості міжнародних платіжних послуг 

Збір інформації про обсяги операцій (V) по кожному із сегментів (𝑉𝑠1,)...(𝑉𝑠𝑁)

Ідентифікація і сегментація джерел формування доходів від надання міжнародних платіжних 
послуг (s1, s2, ... sN)
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1) Транскордонні трансакції між підприємствами (B2B) (міжнародна 

торгівля, іноземні інвестиції та кредити, тощо); 

2) Транскордонні трансакції між фізичними особами (C2С) (в 

основному міжнародні перекази коштів, продажі товарів на аукціонах в інших 

країнах, тощо); 

3) Транскордонні трансакції, де з одного боку є підприємство, а з 

іншого фізична особа (B2C, C2B) (транскордонна електронна торгівля 

товарами та послугами, транскордонні послуги так званих фрілансерів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Сегментація джерел формування міжнародних платіжних 

послуг за кінцевими учасниками платіжної операції 

Джерело: складено автором 

 

Цікавим є останній сегмент, зокрема його напрямок, пов'язаний з 

послугами по моделі бізнесу C2B. Це найновіша модель, яка тільки починає 

активно розвиватися в світі завдяки тому, що люди отримали доступ до 

цифрових технологій, якими раніше володіли тільки великі компанії або 

Міжнаро

дні 

платежі 

B2B- Обмін товарами і 

послугами між 

бізнесами 

С2С - обмін активами, 

товарами та послугами 

між фізичними 

особами 

С2B - надання послуг 

компаніям фізичними 

особами з інших країн 

B2C - продажі 

бізнесом товарів та 

послуг фізичним 

особам в інших країнах 

 надання послуг 

фрілансерами з інших країн 

 написання рекламних 

відзивів на товари та 

послуги споживачами інших 

країн 

 експорт-імпорт товарів та 

послуг 

 міжнародний рух капіталу 

 транскордонна 

електронна торгівля 

 міжнародні перекази 

грошових коштів 

 продажі товарів на 

аукціонах в інших 

країнах 
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держава. Існує дві трохи різні точки зору щодо принципу роботи C2B. 

Перший, коли споживачі самі можуть формувати ціну на бажані товари, а 

продавці ж, вивчивши дані попиту, приймають рішення про те, чи готові вони 

віддати товари за таку ціну (приклад - американський сайт www.priceline.com).  

Згідно другої точки зору, C2B являє собою «перевернену» модель B2C, 

коли споживачі пропонують представникам бізнесу свої товари і послуги. В 

якості прикладів можна привести сайти Fotolia, Google AdSense, а також ті, що 

пропонують послуги так званих фрілансерів - вільнонайманців, які самі 

шукають собі проекти і можуть одночасно працювати на декілька фірм (Elance 

був одним з перших веб-сайтів, щоб запропонувати цей вид угод). 

В результаті першого етапу формується детальна таблиця ключових 

джерел формування доходів від надання міжнародних платіжних послуг. 

Автор пропонує формувати її на основі сегментації, описаної на рисунку вище. 

На другому етапі необхідно зібрати інформацію про обсяги операцій у 

грошовому вимірі по кожному із сегментів і заповнити відповідний стовпчик 

таблиці. 

Таблиця 3.9 

Ключова інформація по джерелам формування доходів від надання 

міжнародних платіжних послуг 

Модель взаємодії 

між учасниками 

платіжної операції 

Джерело формування доходу 

Позначення 

для 

сегменту 

Обсяг операцій у 

грошовому вимірі 

(V) 

B2B 

експорт-імпорт товарів s1 V1 

експорт-імпорт послуг s2 V2 

експорт капіталу (інвестиції за кордон) s3 V3 

імпорт капіталу (іноземні інвестиції) s4 V4 

B2C транскордонна електронна торгівля s5 V5 

C2C 

міжнародні перекази грошових коштів s6 V6 

продажі товарів на аукціонах в інших 

країнах 
s7 

V7 

C2B 

надання послуг фрілансерами з інших 

країн, написання рекламних відзивів на 

товари та послуги споживачами інших 

країн 

s8 

V8 

Джерело: складено автором 

 Далі необхідно визначити вартість міжнародних платіжних послуг по 

кожному із сегментів. Спочатку треба ідентифікувати ключові складові 

http://www.priceline.com/
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витрат, які виникають при здійснені платіжної операції. Як показали 

дослідження англійських дослідників [2] зазвичай сукупна вартість 

міжнародної платіжної послуги може бути розкладена на такі складові: 

1) плату за платіжне доручення (f) 

2) комісію у вигляді відсотка від обсягу операцій (r) 

3)  різницю (Спред) між ціною купівлі та продажу валюти (spr)  

В тому ж дослідженні говориться, що якщо плата за платіжне доручення 

та комісія за переказ мають відносно стабільні значення, то спред по валюті 

постійно змінюється.  

Отже, зрозуміло, що точно визначити вартість платіжних послуг у розрізі 

усіх сегментів досить складно і ресурсовитратно. Тому на цьому етапі 

доцільно використовувати оціночні методи та робить певні допущення, 

виходячи з обсягу наявної інформації. 

На наступному етапі необхідно зробити оцінку середньої вартості 

платіжних послуг у розрізі сегментів для чого пропонується застосувати 

наступну формулу: 

𝐴𝑠𝑁 =
𝑓𝑎+𝑠𝑝𝑟𝑎+𝑟𝑎

𝑉𝑠𝑁
 (2) 

Де: 

𝐴𝑠𝑁 – середня вартість міжнародних платіжних послуг сегменту sN 

𝑓𝑎- середня плата за платіжне доручення для сегменту sN 

𝑠𝑝𝑟𝑎 - середня різниця (Спред) між ціною купівлі та продажу валюти для 

сегменту sN 

𝑟𝑎 – середня комісія за переказ коштів для сегменту sN 

𝑉𝑠𝑁 – обсяг операцій сегменту sN 

 Таким чином, ми отримуємо середню вартість міжнародних послуг у 

вигляді відсотка від загального обсягу операцій у розрізі сегментів.  

 Далі ми можемо перейти до визначення місткості ключових сегментів 

ринку міжнародних платіжних послуг, для чого розрахуємо добуток середньої 

вартості послуг і обсягу відповідних операцій: 
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𝑃𝑀𝑠𝑁 = 𝐴𝑠𝑁 ∗ 𝑉𝑠𝑁 (3) 

Після розрахунку місткості сегментів ринку ми по суті отримаємо його 

структуру, а отже, щоб дізнатися про сумарну місткість ринку міжнародних 

платіжних послуг нам необхідно їх усіх просумувати згідно рівняння (1).  

На другому етапі прогнозування важливо розрахувати місткість 

міжнародних платіжних послуг для якомога більшої кількості періодів часу в 

минулому для того, щоб отримати якісні статистичні ряди, виявити трендові 

зміни, проаналізувати структуру в динаміці. 

Далі переходимо до третього етапу – виявлення факторів, що впливали на 

ринок платіжних послуг країни в аналізований період. Слід зазначити, що як 

показав кореляційний аналіз, поданий у пункті 3.1 цього дисертаційного 

дослідження, інформатизація економіки є одним із ключових факторів, що 

впливає на обсяг ринку міжнародних платіжних послуг. Також в пункті 2.3 

були визначені детермінанти розвитку ринку, зокрема, зовнішні фактори 

впливу: а) гео-політичні умови; б) рівень технологічного розвитку; в) рівень 

економічної стабільності; г) ініціативність операторів платіжного ринку; д) 

демографічні тренди. 

Зрозуміло, що не всі фактори впливу на ринок можна оцінити 

математичним шляхом, тому пропонується застосовувати кількісний і якісний 

їх аналізи. 

Слід зазначити, що вплив кожного з виявлених факторів може бути більш 

інтенсивним або менш інтенсивним в різні проміжки часу. Саме тому при 

прогнозуванні важливо якомога точніше оцінювати, які фактори будуть мати 

максимальний вплив в якому періоді в майбутньому. Тому на п’ятому етапі 

пропонується складати таблицю діючих і можливих факторів із визначенням 

рівня їх впливу на ринок міжнародних платіжних послуг у базисному періоді 

(статистика не менше ніж за останні 5 років), а також в короткостроковій / 

середньостроковій і довгостроковій перспективі (див. табл. нижче). 
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Кількісний аналіз впливу факторів на ринок міжнародних платіжних 

послуг можна проводити із застосуванням побудови кореляційних матриць, 

так як це було зроблено в пункті 3.1. 

Таблиця 3.10 

Приклад оформлення таблиці оцінки важливості ключових факторів, що 

впливатимуть на ринок міжнародних платіжних послуг в короткостроковій / 

середньостроковій і довгостроковій перспективі певної країни 

Фактори впливу / Важливість 

фактору 

Базисний період 

(статистика не 

менше ніж за 

останні 5 років) 

Короткост

роковий 

прогноз (1-

2 роки) 

Середньост

роковий 

прогноз (3-

5 роки) 

Довгостроко

вий прогноз 

(5-10 років) 

Рівень інформатизації економіки ДВ ДВ ДВ ДВ 

Технології     

Стандарти ДВ ДВ ДВ ДВ 

Легкість зв’язку ДВ ДВ ДВ ДВ 

Хмарні технології ДВ ДВ ДВ ДВ 

Розвиток онлайн банкінгу в країні ДВ ДВ ДВ ДВ 

Інновації ДВ ДВ ДВ ДВ 

Економічна нестабільність     

Нерівномірне зростання країн ДВ В В В 

Волатильність цін на товари ДВ В В В 

Передбачуваність ланцюга поставок В НВ НВ НВ 

Інфляція ДВ В В В 

Гео-політичні умови     

Торгова, податкова та інвестиційна 

політики 

ДВ ДВ ДВ ДВ 

Санкції В В В В 

Валютна політика ДВ ДВ ДВ ДВ 

Ініціативи операторів платіжного 

ринку 

    

Глобальні платіжні ініціативи системи  ДВ ДВ ДВ ДВ 

SWIFT (GPII) В В В В 

Транскордонні автоматичні клірингові 

дома (ACH) 

В В В НВ 

Регіональні платіжні мережі     

Альтернативні мережі НВ В ДВ ДВ 

Демографічні тренди     

Диспропорції у зростанні чисельності 

населення 

В В В В 

Міграція ДВ ДВ ДВ ДВ 

(ДВ) – дуже важливий 

(В) – важливий  

(НВ) – не важливий 

На останньому етапі необхідно зробити екстраполяцію трендів розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг на прогнозований період з урахуванням 

виявлених факторів впливу. 
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Проведемо апробацію запропонованих методичних підходів до 

моделювання потенціалу розвитку ринку міжнародних платіжних послуг на 

прикладі ринку України. В звязку з цим пропонується змоделювати прогноз 

розвитку такого динамічного сегменту ринку міжнародних платіжних послуг 

як обслуговування транскордонної електронної комерції.  

 На першому етапі необхідно сформувати масив статистичних даних, які 

містять інформацію про обсяги розвитку ринку електронної комерції. Єдиного 

масиву даних нами не виявлено, тому скористаємося звітами  двох 

міжнародних інституцій.  На основі даних за 2013 рік Асоціації 

електронної комерції Європи «Ecommerce Europe» [149] та з 2007 по 2012 роки 

- Кредитпромбанку [168] сформовано відповідний масив статистичного 

матеріалу та виявлені тенденції обсягів платежів електронної комерції в 

Україні (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка розвитку ринку електронної комерції України в період 

2007 - 2013 рр. 

На другому етапі аналізу виконаємо аналіз факторів, що впливають на 

розвиток ринку електронної комерції в Україні. 

По-перше, на потенційну кількість споживачів електронної комерції 
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зазначено було в попередньому розділі.  Україна має високі показники 

інформатизації суспільства і доступ населення до Інтернету постійно зростає.   

Для розрахунку кількісних показників бази даних потенційних клієнтів 

послуг електронної комерції скористаємося формулою: 

𝐶𝑜 = 𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝑖, 

де 𝐶𝑜 – кількість потенційних споживачів електронної комерції (онлайн 

сегмент населення); 𝑃𝑖 – чисельність населення в країні і; 𝐴𝑖 - відсоток 

населення, що має доступ до Інтернету. Результати обчислення по роках 

представлені у таблиці нижче (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Розрахунок бази даних потенційних споживачів послуг електронного бізнесу 

Показник 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Населення, млн. 45,5 45,6 45,7 45,9 46,1 46,3 46,5 

Доступ до інтернету, % 41,00% 35,27% 28,71% 23,30% 17,90% 11,00% 6,55% 

Онлайн сегмент 

населення, млн. 
18,7 16,1 13,1 10,7 8,2 5,1 3,0 

Темп приросту 

потенційних 

споживачів послуг 

електронного бізнесу 

15,98% 22,55% 22,77% 29,65% 62,01% 67,03% - 

Джерело: розраховано автором на основі даних Мінекономіки [145] та Світового банку 

[181] 

По-друге, доцільно враховувати відсоток користувачів Інтернет,  які в 

онлайн здійснюють покупки в Інтернеті. Згідно з дослідженням [168] станом 

на 2012 рік було визначено, що тільки 14% людей скористалися хоча б раз на 

рік послугами електронного бізнесу для купівлі товарів або послуг. Для 

порівняння у Великобританії цей показник становить 80%, Німеччині – 77%, і 

навіть Росії – 47,14% (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Частка онлайн покупців серед користувачів Інтернету в різних 

країнах світу [168] 

Порівняльний аналіз показників різних країн свідчить про значний 

потенціал приросту користувачів міжнародних платіжних послуг через 

мережу Інтернет в Україні і відповідно великий потенціал розвитку 

електронної торгівлі в країні. Але низький показник України на рівні 14 

відсотків свідчить, що потенціал Інтернет ресурсів не достатньо 

використовується бізнесом і необхідно проаналізувати причини такої ситуації 

та розробляти заходи задля зміни ситуації на позитивний тренд.  

На третьому етапі важливо визначити місце електронної торгівлі в 

загальному обігу роздрібної торгівлі України та  макроекономічний формат 

впливу на розвиток національної економіки (її вміст  у  ВВП країни) (табл. 

3.12). 
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менше, ніж середньосвітовий показник – 6,5% (на кінець 2012 року) та значно 

поступається значенню провідних країнах світу – США (10,15%), 

Великобританія (10,1%), Китай (5,1%) (рис. 3.9) 

Таблиця 3.12 

Динаміка основних показників електронної комерції України 

Показник 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Курс євро  10,6 10,3 11,1 10,5 10,9 7,7 6,9 

Обсяг роздрібної торгівлі 

в Україні, млн. грн. 

433 081 405 114 350 059 280 890 230 955 246 903 178 233 

Обсяг роздрібної торгівлі 

в Україні, млн. євро 

40 809,9 39 444,2 31 560,3 26 667,8 21 251,1 32 032,0 25 764,0 

ВВП, млрд. грн. 1 522 

657,0 

1 459 

096,0 

1 349 

178,0 

1 079 

346,0 

947 

042,0 

990 

819,0 

751 

106,0 

ВВП, млрд. євро 143,5 142,1 121,6 102,5 87,1 128,5 108,6 

Обіг електронної 

комерції (B2C), млн. 

євро 

1 850,0 1 237,1 790,2 550,0 394,3 410,0 292,0 

Частка електронної 

комерції в загальному 

обсягу роздрібної 

торгівлі України, % 

4,53% 3,14% 2,50% 2,06% 1,86% 1,28% 1,13% 

Внесок електронної 

комерції у ВВП, % 

1,29% 0,87% 0,65% 0,54% 0,45% 0,32% 0,27% 

Джерело: розраховано автором на основі даних НБУ, Держкомстату та 

Мінекономіки 

Щодо впливу розвитку електронної торгівлі на показник валового 

внутрішнього продукту, то за станом на 01.01.2014 року Україна досягла 

досить високого місця – 17-го серед 31 країни Європи (табл. 3.14). 

Звертає увагу той факт, що найбільша частка електронної торгівлі в ВВП 

характерна для країн з високим або середнім рівнем розвитку цифрової 

економіки (див. гр.3. Додатку П). 

Четвертий етап – розрахунок прогнозних показників розвитку 

електронної комерції в Україні  та макроекономічних наслідків. 

Для прогнозування ми можемо скористатися вже відомими даними щодо 

обсягу ВВП та прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. Скористаємося графічним інструментарієм Excel. 

Як видно, з попередніх даних показник частки Інтернет-комерції у ВВП 

постійно зростає кожен раз на більшу величину, тому логічно 

використовувати експонентну лінію тренду (рис. 3.10). 
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Рис. 3.9. Рівень проникнення електронної комерції у роздрібний 

товарообіг в окремих країнах світової економіки, % 

Правильність нашого вибору підтверджує високе значення показника 

𝑅2= 0,9858, який майже наблизився до одиниці. 

Загалом експонентна лінія тренду будується відповідно до рівняння: 

𝑦 = 𝑐𝑒𝑏𝑥, 

де коефіцієнти b, с - константи. 

В результаті побудови графіку отримуємо рівняння: 

𝑦 = 0,002𝑒0,2526𝑥, 

 

Рис. 3.10. Побудова прогнозу частки електронної комерції у ВВП на 

2014-2019 рр. (консервативний сценарій) 
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Тепер ми можемо перевірити значення тренду, а також побудувати 

прогнозні значення нашого показника (табл.3.13). 

Таблиця 3.13 

Побудова експоненціального прогнозу частки електронної комерції у ВВП на 

період з 2014 по 2019 роки 

Рік Частка електронної 

комерції у ВВП, % 

Експоненціальний 

прогноз частки 

електронної 

комерції у ВВП, 

% 

Відхилення від 

фактичного значення, 

% 

2007 0,27% 0,26% 4,26% 

2008 0,32% 0,33% -3,92% 

2009 0,45% 0,43% 5,69% 

2010 0,54% 0,55% -2,35% 

2011 0,65% 0,71% -8,87% 

2012 0,87% 0,91% -4,55% 

2013 1,29% 1,17% 9,10% 

2014  1,51%  

2015  1,94%  

2016  2,50%  

2017  3,22%  

2018  4,14%  

2019  5,34%  

Джерело: побудовано автором 

Доцільно зауважити, що середнє відхилення експоненціального 

значення від фактичного за період аналізу становить 0,04%, що є досить 

низьким рівнем. Складемо прогноз розвитку ВВП країни, базуючись на даних 

Міністерства економіки та розвитку і, застосовуючи результати отримані 

вище, вирахуємо прогнозну місткість ринку електронної комерції (табл.3.19). 

Далі спрогнозуємо розвиток сегменту платіжних послуг, що обслуговує 

ринок електронної комерції. Згідно даних вище згаданого дослідження [168], 

станом на початок 2013 року 85% усіх сплат по електронній торгівлі 

здійснювалося готівкою; 4% - сплачувалося за допомогою платіжних карток, 

а 2% - за допомогою електронних грошей. Це надзвичайно низький рівень 

довіри населення до платіжних засобів .  
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Таблиця 3.14 

Розрахунок прогнозних значень показника ємності ринка електронної 

комерції в Україні 

Рік Фактичні 

дані щодо 

ВВП, 

млрд. грн. 

Прогнозні дані 

Сценарій 

1 

Сценарій 

2 

Вірогідність 

сценарію 1 

Вірогідність 

сценарію 2 

Зважений 

прогноз 

ВВП, 

млрд. грн. 

Прогноз

на частка 

електрон

ної 

торгівлі 

Прогнозна 

місткість 

ринку 

електрон. 

комерції, 

млрд. грн. 

2014 1 567      1,51% 23,6 

2015 367,58  

(1 

квартал 

2015) 

    1 836,6 1,94% 35,7 

2016  2262 2245,7 50% 50% 2 253,9 2,50% 56,4 

2017  2572,1 2536,8 50% 50% 2 554,5 3,22% 82,2 

2018  2888,1 2854,6 50% 50% 2 871,4 4,14% 119,0 

2019  3183,1 3154,6 50% 50% 3 168,9 5,34% 169,1 

Джерело: розраховано автором 

В Україні, як показав аналіз, обсяги операцій з платіжними картками 

активно зростають, проте можна припустити можливість їх збільшення, якби 

більш активно застосовувались в електронній комерції. 

Взагалі, недовіра населення до інтернет-магазинів і особливо онлайн-

платежів в Україні призводить до низьких коефіцієнтів конверсії та високого 

відсотку людей, які платять готівкою після доставки товару, також це збільшує 

накладні витрати торговців. Проте, навіть за таких обставин, ринок швидко 

зростає і відповідно зростатиме обіг платіжних засобів, що його обслуговує. 

Навіть за умови відсутності системних заходів в Україні для  збільшення 

довіри до онлайн комерції і платіжних систем, і збереження структури і 

співвідношення методів платежу, обсяги торгівлі будуть зростати високими 

темпами (табл. 3.15). 

За виконаними розрахунками прогнозів, очікується що обіг сегменту 

платіжних карток до 2019 року досягне рівня 6,8 млрд. грн., тобто збільшиться 

майже в 5 разів. Доцільно особливо звернути увагу на те, який великий 

потенціал закладений при переорієнтації готівкових платежів у безготівкові – 
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143,7 млрд. грн. Впровадження системних дій щодо використання 

інноваційних інструментів платіжних послуг надало б банкам так необхідний 

додатковий ресурс та дохід одночасно, як і відкривало би нові напрямки 

розвитку для небанківської сфери. 

Таблиця 3.15 

Прогноз розвитку сегментів ринку платіжних послуг, що обслуговують 

електронну комерцію в Україні (сценарій розширення онлайн трансакцій). 

Показник Частка, 

% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прогноз обігу електронної 

комерції, млрд. грн. 

 23,6 35,7 56,4 82,2 119 169,1 

Методи оплати, %        

Готівка 85,00% 20,06 30,345 47,94 69,87 101,15 143,735 

Кредитні картки 4,00% 0,944 1,428 2,256 3,288 4,76 6,764 

Електронні гроші 2,00% 0,472 0,714 1,128 1,644 2,38 3,382 

Інші 9,00% 2,124 3,213 5,076 7,398 10,71 15,219 

Темп зростання, %   51,27% 57,98% 45,74% 44,77% 42,10% 

Джерело: розраховано автором на основі прогнозу (табл. 3.17) та даних 

[168] 

 На думку автора, у перспективі важливо, по-перше, законодавчо 

забезпечити відкриття ринку для міжнародних електронних платіжних систем, 

перш за все, таких як PayPal. Ця система пропонує зручний інтерфейс послуг 

для Інтернет-магазинів та інших торговців і головне – до неї звикли мільйони 

споживачів в усьому світові. Станом на серпень 2015 вона нараховує 153 млн. 

активних рахунків в 190 країнах та забезпечує розрахунки у 24 валютах. Те, 

що Україна досі не створила умови для входження платіжної системи PayPal 

на внутрішній ринок, що  перешкодою для розвитку експорту наших товарів і 

послуг за кордон, особливо, тих, що виробляються малим та середнім 

бізнесом.  

 Наші програмісти, художники, ремісники та інші версти підприємців 

змушені використовувати «сірі» схеми, за яких відкривають рахунки PayPal 

через Польщу, Росію та інші країни задля того, щоб отримати кошти від 

іноземних покупців, і в результаті Україна недотримує мільйони доларів у 

вигляді податків та зборів. Також необхідно створити умови, за яких наші 
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електронні торговці зможуть продавати товари і послуги онлайн в будь-якій 

валюті світу. Саме такі продвинуті системи як PayPal, Alibaba та інші надають 

вже такі сервіси торгівельним майданчикам в різних країнах світу, але не в 

Україні. 

В нашій країні закрито ринок «від всіх» з метою уникнення  шахрайства 

і конкуренції. Як результат ми маємо слабкі неконкурентоздатні в світовому 

масштабі платіжні системи та відсутність сервісу для онлайн торгівців (МСБ). 

Механізми регулювання ринку платіжних послуг мають полягати не в 

накладенні заборони, а ефективному аудиті відкритого для всіх ринку з метою 

виявлення зловживань і шахрайських дій з боку злочинців. В такому разі 

будуть розвиватися аналітичні і слідчі підрозділи відповідних регуляторів, а 

добросовісні учасники ринку зможуть примножувати доходи свого бізнесу, 

сплачуючи податки, на які зокрема і буде розвиватися інфраструктура вище 

згаданих служб. 

Проведемо елементарний розрахунок збільшення обсягів ринку 

електронної комерції та електронних платіжних систем унаслідок залучення 

на ринок України міжнародних платіжних систем і надання доступу до 

транскордонних операцій вітчизняним торговцям (B2C, B2B, C2C). 

Для цього, проілюструємо такий розрахунок на прикладі двох 

найбільших міжнародних платіжних систем: PayPal – найпопулярнішої на 

Заході і в Латинській Америці; Alipay – платіжної системи, створеної однією з 

найбільших платформ для азіатських торговців – Alibaba (Китай). 

В Додатку А (табл.А.1) узагальнено міжнародний досвід провідних 

країн світу у сфері  транскордонної  онлайн торгівлі,  які використовують 

PayPal. Переваги розвитку транскордонної  онлайн торгівлі полягають у 

збільшенні кількості споживачів послуг та доходів від експортно-імпортних 

операцій через систему онлайн. Для українських торговців перспектива 

розвитку транскордонної онлайн торгівлі є об’єктивно важливою для 

активізації ринку. Досвід Росії підтверджує, що завдяки впровадженню 

найбільш розвинених платіжних сервісів, в тому числі і представництв 
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компанії PayPal, частка якої зросла з 20% за підсумками 2013 до 30-35% у 2014 

і склала близько 7 млрд. доларів, ринок міжнародних електронних послуг 

активно розвивається. 

 В цілому, досить важко прогнозувати точні цифри обсягу 

транскордонного обігу електронної комерції в Україні після відкриття ринку 

платіжних послуг для міжнародних систем, таких як PayPal та Alipay. Проте, 

якщо орієнтуватися на досвід інших країн, зокрема російських даних, то у них 

внаслідок розвитку в тому числі і платіжних систем, ринок зростає щорічно 

майже у 2 рази. Отже маємо прогресію, і використовуючи вищенаведений 

прогноз автора, виконаємо розрахунки потенційних щорічних обсягів 

транскордонного обігу електронної комерції в Україні (рис. 3.11) 

 

Рис. 3.11. Прогноз розвитку транскордонної електронної торгівлі України за 

умови залучення провідних міжнародних платіжних систем (PayPal, Alipay, 

тощо) 

Джерело: розроблено автором 

Слід зазначити, що головною перевагою транскордонної торгівлі є те, 

що тут практично всі платежі здійснюються безготівковими засобами, що 

означає високу привабливість для банківських і небанківських установ. 

Так, зокрема, як бачимо, такий сценарій розвитку (рис. 3.11) як для 

емітентів платіжних карток, так і для операторів електронних грошей вже 

найближчим часом обіцяє приріст обігу грошових коштів у рази, значно 

перевищивши прогнозні показники сценарію згідно таблиці 3.15. 
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Зрозуміло, що високоякісні платіжні сервіси, це не єдиний фактор 

прийняття рішення про покупку закордонним покупцем українського сервісу 

чи товару; ефективна маркетингова стратегія просування товару/послуги 

Інтернет простором, привабливий дизайн, опція перекладу на іноземну мову, 

та багато інших параметрів також важливі. Проте дуже важливо внести зміни 

в концептуальні засади формування національної платіжної системи України 

в контексті забезпечення пріоритетного розвитку цифрової економіки. 

 

3.3. Організаційно-економічні засади розвитку міжнародних 

платіжних послуг в Україні 

 

В Україні як і в усьому світі спостерігається тенденція до зменшення 

обсягів готівкового обігу в економіці. Причинами цього є те, що організація та 

регулювання готівкового грошового обігу стають дедалі складнішими та 

дорожчими, що призводить до зростання витрат центрального банку та банків 

країни [137]. Зважаючи на це, центральні банки більшості країн світу 

приділяють значну увагу не лише питанням можливих шляхів зменшення 

витрат на організацію та обслуговування готівкового грошового обігу, а й 

сучасним підходам щодо забезпечення належного рівня розвитку 

безготівкових платежів. В Україні моніторинг розвитку електронних 

платіжних послуг донедавна не мав системних ознак: лише в останні роки НБУ 

почав аналізувати обсяги безготівкових платежів. 

Нині в Україні безготівкові розрахунки і платежі здійснюються 

переважно за допомогою платіжних карток, які є одним із найбільш 

динамічних сегментів ринку роздрібних платежів (табл. 3.16). Звертає увагу на 

себе той факт, що незважаючи на складні випробування, які переживала 

українська платіжна система [79, 114], упродовж 2014 року спостерігалося 

збільшення довіри суспільства до надання електронних платіжних послуг 

через збільшення використання платіжних карток та обсягів безготівкових 

платежів. 
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Таблиця 3.16 

Динаміка зростання обсягу та кількості операцій з використанням платіжних 

карток, емітованих українськими банкам  

Дані за: Сума операцій (млн. грн.) Кількість операцій (млн. шт.) 

Безготівкові 

платежі 

Отримання 

готівки 

Усього Безготівкові 

платежі 

Отримання 

готівки 

Усього 

2010 рік 29 463,0 421 189,0 450 652,0 121,0 571,0 692,0 

2011 рік 46 346,0 529 633,0 575 979,0 214,0 661,0 875,0 

2012 рік 91 582,7 649 897,1 741 480,0 348,0 725,0 1 073,0 

2013 рік 159 138,0 756 889,0 916 027,0 584,0 755,0 1 339,0 

2014 рік 255 194,0 763 840,7 1 019 034,7 879,2 693,4 1 572,7 

2015 рік 384 795,4 848 000,8 1 232 796,3 1 286,8 678,0 1 964,8 

Джерело: складено автором за даними НБУ [151] 

На ринку платіжних послуг України функціонують картки різних 

емітентів. «Віза» (VISA) – є найбільшою картковою платіжної системою, що 

обслуговує платіжні операції в Україні. За даними 2013 року обороти операцій 

на основі карток VISA становили 61,8% від загальних оборотів на ринку, а 

кількість операцій  - 59,6% від загального їх обсягу. Картки, емітентом яких є 

національна платіжна система України за кількістю та оборотами платіжних 

операцій на вітчизняному картковому ринку займає третю позицію (табл. 

3.17).  

Таблиця 3.17 

Структура операцій з використанням платіжних карток за платіжною 

системою 

на 01.01.2013 Сума операцій з використанням карток, 

тис. грн. 

Кількість операцій з використанням 

карток, тис. 

Платіжна система загальна операції з 

отримання 

готівки 

безготівкові 

платежі 

загальна операції з 

отримання 

готівки 

безготівкові 

платежі 

Віза 230 221,0 219 279,7 10 941,3 378 294,0 332 486,4 45 807,6 

МастерКард 99 455,0 94 101,0 5 354,0 193 115,4 174 624,9 18 490,5 

НСМЕП 22 585,6 22 487,1 98,5 24 417,7 23 958,6 459,1 

Одноемітентні 

(внутрішньо-

банківські) 

платіжні системи 

18 141,4 17 610,3 531,1 36 034,2 33 590,7 2 443,5 

УкрКарт 2 042,6 2 040,2 2,4 2 633,9 2 609,6 24,3 

Інші небанківські 

платіжні системи 

58,3 5,4 52,9 5,2 1,8 3,3 

Всього 372 503,9 355 523,7 16 980,2 634 500,3 567 272,1 67 228,3 

Джерело: складено автором на основі [173]  
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Характеризуючи сучасний стан організаційної структури української 

платіжної системи, доцільно виділити наступні основні блоки (рис. 3.12). 

Головним регулятором українських платіжних систем є Національний банк 

України, він також є платіжною організацією та розрахунковим банком для 

двох створених ним державних систем – Системи електронних платежів (СЕП) 

та Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) [111]. 

Національний банк України визначає порядок функціонування цих платіжних 

систем, прийняття і вилучення учасників, проведення переказу грошей за їх 

допомогою та інші питання, пов'язані з їх діяльністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Організаційна структура платіжної систем  України 

Складено автором на основі [151] 

Система масових платежів в Україні представлена національною 

системою масових електронних платежів (НСМЕП), з 2015 року - 

"Національна платіжна система "Український платіжний простір". 

ПРОСТІР – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна 

платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, 
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одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних 

смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України 

[58]. Дана система платежів призначена для обліку і здійснення фінансових 

операцій фізичних та юридичних осіб при використанні платіжних 

інструментів. 

Учасниками НСМЕП є банківські та небанківські установи. Згідно даних 

НБУ станом на серпень 2015 року в Україні було 52 банк-учасника  платіжної 

системи із загальної числа тих, що мають ліцензію, а також 23 небанківські 

установи, які займаються переважно еквайринговою діяльністю. Аналіз 

динаміки розвитку НСМЕП свідчить про зниження кількісних показників 

масових платежів на сучасному етапі (рис. 3.13). До 2013 року загальні обсяги 

операцій НСМЕП збільшувалися, проте в 2014 році, у зв’язку з негативним 

впливом кризових явищ в економіці та війною на Сході країни, ці індекси 

значно зменшилися. Крім того, база для розрахунків до 2013 включала нині 

окуповані території Криму та частин Луганської і Донецької областей. 

 

Рис. 3.13. Ключові показники діяльності НСМЕП 

Джерело: складено автором на основі [118,151, 173] 

Згідно класифікації українського законодавства, на ринку платіжних 

послуг України взаємодіють внутрішньодержавні та міжнародні платіжні 
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систем. За визначенням, внутрішньодержавна платіжна система – це, в якій 

платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує 

проведення переказу коштів виключно в межах України. Відповідно, 

міжнародна платіжна система відрізняється тим, що платіжна організація 

може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність 

на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у 

межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу [58]. 

Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем 

розрахунків [173], внесено 26 систем переказу коштів, створених резидентами, 

серед них 20 систем було створено банками України, з яких три системи 

міжнародні, а 6 – відповідно небанківськими установами (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Показники діяльності міжнародних платіжних систем, створених 

банками та небанківськими установами України (станом на 01.01.2015) 

Назва платіжної 

системи 

Тип 

платіжних 

систем 

Назва засновника 
Всього 

учасники 

Сума 

переказів 

в межах 

України 

Відправле

но за 

кордон 

Отримано 

з-за 

кордону 

AVERS 

Банківські / 

Міжнародні  

АТ "БАНК "Фінанси та 

Кредит" 

92 (20- 

нерезид.) 

7 642.7 

млн. грн. 

81.6 млн. 

дол. США 

295.9 млн. 

дол. США 

PrivatMoney ПАТ КБ "Приватбанк" 
25 (25 

нерезид.) 

Welsend АБ "Укргазбанк" 
21 (3 

нерезид.) 

Аваль-Експрес 

Банківські / 

Внутрішньо

-державні 

АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" 
7 

СОФТ ПАТ "Укрсоцбанк" - 

FLASHPAY 
ПАТ "Банк 

"Фамільний" 
- 

The Money 
ПАТ "КБ "Фінансова 

Ініціатива" 
- 

Внутрішньобанківські 11 
9 336,7 

млн. грн. 
  

Поштовий 

переказ 

Небанківськ

і 

УДППЗ “Укрпошта” - 

32 870,3 

млн. грн. 

64 млн. 

дол. США 

143 млн. 

дол. США 

Фінансовий світ 
ТОВ “Українська 

платіжна система” 
   

24NONSTOP ТОВ “АЙ ТІ ФІНАНС”    

ГлобалМані ТОВ “ГЛОБАЛМАНІ    

ІнтерПейСервіс 
ПАТ 

“Запоріжзв’язоксервіс” 
   

ОМП ТОВ “ФК “ОМП-2013”    

Джерело: складено автором на основі даних НБУ [173] 
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Загалом, за підсумками платіжних операцій внутрішньобанківських, 

внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених як 

резидентами, так і нерезидентами, в 2014 році було переказано: у межах 

України – 50 099.3 млн. грн.; в Україну – 3 884,9 млн. дол. США (в еквіваленті); 

за межі України – 644,6 млн. дол. США (в еквіваленті) [173]. Таке 

співвідношення грошових потоків свідчить про те, що Україна залишається 

країною-реципієнтом транскордонних переказів: сума коштів, отриманих в 

Україні з використанням систем переказу коштів, у сім разів перевищує суму 

коштів, відправлених за її межі. 

Найбільші суми коштів в Україну надходять з використанням таких 

міжнародних платіжних систем як “Western Union”, “Золотая Корона” та 

“MoneyGram”, при цьому ця трійка лідерів постійно зберігає свої конкурентні 

позиції (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Структура надходжень платежів в Україну у розрізі міжнародних 

платіжних систем, створених нерезидентами (2012-2014 рр.) 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ [151], [173] 
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практично в 2 рази більше послуг аніж усі банківські разом взяті: міжнародні, 

внутрішньодержавні та внутрішньобанківські. Натомість, у міжнародних 
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переказах в Україну і за її межі лідерство тримають банківські платіжні 

системи.  

Участь небанківських установ у транскордонних переказах 

забезпечується такою платіжною системою як “Поштовий переказ”, 

утвореною  УДППЗ “Укрпошта”, яка на підставі Угоди про поштові платіжні 

послуги Всесвітнього поштового союзу та угод з поштовими службами інших 

країн здійснює транскордонні перекази, але їх частка операцій не значна. На 

ринку платіжних послуг України здійснюють платіжні операції з переказу 

коштів близько 20 систем,  утворених нерезидентами.  Основні суми 

платіжних переказів надходять в Україну і відправляються за кордон через 

міжнародні платіжні системи (табл. 3.18). 

Щодо використання електронних грошей в Україні, то законодавством 

вони визначаються одиницями вартості, які зберігаються на електронному 

пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є 

грошовим зобов’язанням емітента [151]. Діяльність систем електронних 

грошей та їх регулювання регламентується статтями 7, 40, 56, 67 Закону 

України «Про Національний банк України» [103], статтями 9, 10, 12, 15 Закону 

України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [102], 

Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим Постановою НБУ 

№481 від 04.11.2010 [166] та іншими нормативно-правовими актами. 

В Україні, як і в світі, діють системи розрахунків електронними грошима 

як на програмній основі, так і на основі карток. Системи першого типу, це 

перш за все WebMoney Transfer, яку представляє «Українське гарантійне 

агентство» (м. Київ) і «Інтернет.Деньги» (на технології PayCash) [102]. 

Електронні гроші на основі карток представлені, зокрема, офлайновими 

інструментами Національної системи масових електронних платежів 

(НСМЕП) і наперед оплаченими картками міжнародних карткових платіжних 

систем. 
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Таблиця 3.19 

Показники діяльності міжнародних платіжних систем на ринку України, 

утворених нерезидентами (2014 р.) 

Країни Платіжні системи Кількість  Отримано  Відправлен

о 

В Україні 

РФ Блиц, Международные 

Денежные Переводы, ЛИДЕР, 

Анелик, BLIZKO, Interexpress, 

Migom, Золотая Корона- 

Денежные переводы, 

Юнистрим, CONTACT 

9    

США RIA Financial Services, Western 

Union, MoneyGram 

3    

Великобританія Coinstar Money Transfer, Xpress 

Money 

2    

Азербайджан ХАЗРИ, Caspian Money Transfer 2    

Грузія IntelExpress 1    

Іспанія MONEY EXCHANGE 1    

Казахстан Faster 1    

Канада MEEST 1    

Всього 20 3 445.9 

млн. дол. 

США  

498.6 млн. 

дол. США 

249.2 млн. 

грн. 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ 

 

Найважливішу роль у системах електронних грошей відіграє емітент. 

Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки і 

виражених лише в гривнях. Банківські установи зобов’язані визначити суму 

електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в 

розпорядженні користувача, з урахуванням таких вимог: 

- сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може 

поповнюватися, не повинна перевищувати 4000 гривень; 

- сума електронних грошей на електронному пристрої, який може 

поповнюватися, не повинна перевищувати 14000 гривень. 

Згідно законодавства України, користувачі мають право 

використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою 

електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні 

користувача в сумі до 62 000 гривень протягом календарного року. До 
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розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу 

користувача протягом календарного року [166]. 

У кінці липня 2015 р. Національний банк України прийняв ряд 

нормативних актів, що регулюють діяльність платіжних систем, у тому числі 

з використанням електронних грошей. Згідно з внесеними змінами, громадяни 

України тепер отримали можливість розраховуватися з торговцями-

нерезидентами електронними грошима, випущеними емітентами-

нерезидентами. Зокрема, передбачена можливість здійснення розрахунків 

електронними грошима, випущеними за межами України, для їх використання 

в міжнародній системі інтернет-розрахунків за умови, що в такій системі 

введення / виведення коштів здійснюються виключно через банківські 

установи. Нововведення також торкнулися лімітів та обмежень по операціях - 

було прийнято рішення збільшити ліміт електронного гаманця з 8000 до 14000 

гривень, та підвищити межу обмежень за операціями з використанням 

електронних грошей з 35 000 до 62 000 гривень протягом календарного року. 

Також, НБУ заявив про намір адаптувати законодавчі норми для спрощення 

виходу на український ринок міжнародних платіжних сервісів, таких як 

PayPal, Apple Pay [156], Google Wallet та ін. 

Враховуючи збільшення популярності застосування електронних грошей 

під час проведення трансакцій в сфері електронної комерції, доречно 

припустити, що частка транскордонних платіжних операцій в загальних 

потоках Інтернет грошей у майбутньому збільшиться. 

Нова політична ситуація в Україні є передумовою змін  і потребує нових 

стратегій і рішень практично в усіх сферах соціального-економічного і 

політичного устрою в державі. В економічній площині основним завданням 

для української спільноти має стати стратегія розвитку інформаційної 

(цифрової) економіки. 

Важливою складовою формування інформаційного суспільства та 

цифрової економіки в Україні має стати використання можливостей сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій для створення сукупності нових 
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знань населення країни, формування секторів високотехнологічних товарів і 

сфери послуг для ефективного обміну ними, сприяючи сталому розвитку 

країни в глобальному вимірі [183]. Інтенсифікація міжнародних економічних 

відносин в системі онлайн позитивно впливатиме на розвиток інтеграційних 

процесів та може стати важелем розвитку ринку міжнародних платіжних 

послуг. 

Базуючись на системному підході до вирішення стратегічно важливих 

питань економічного розвитку, виокремимо основні етапи впровадження 

заходів щодо формування ефективного ринку міжнародних платіжних послуг 

як необхідної умови забезпечення конкурентоздатності національної 

економіки. 

На основі узагальнення проведених досліджень кращого міжнародного 

досвіду, виявлених тенденцій на глобальному ринку міжнародних платіжних 

послуг, факторного аналізу детермінант його розвитку та виявленого 

суттєвого рівня зв’язку з рівнем інформатизації економіки доцільно виділити 

наступні ключові параметри (рівні) відповідності для формування 

національної стратегії щодо розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 

(рис. 3.15). 

Забезпечення конкуренції на ринку платіжних послуг – це важлива 

умова розвитку міжнародних і національних сервісів та інструментів 

розрахунку. Національний банк не повинен обмежувати доступ на ринок 

міжнародних платіжних систем, обґрунтовуючи це різними приводами щодо 

безпеки та відсутності можливості контролювати ринок. Якщо ми прагнемо в 

короткі строки стати провідною економікою, ми маємо діяти швидко і 

нестандартно. В даному випадку доцільно  надати доступ до національного 

ринку усім платіжним системам, які відповідають вимогам законодавства. 

Процедура реєстрації не повинна тривати більше календарного місяця, для 

цього важливо усунити всі бюрократичні необґрунтовані перепони. Також 

необхідно забезпечити невтручання держави в діяльність усіх учасників 

платіжного ринку, зробити його привабливим для інвесторів. Перевірки мають 
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проводитися тільки за фактами порушення законодавства і в рамках слідчих 

дій. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК 

РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

 

Рис. 3.15. Основні напрями заходів, спрямованих на розвиток ринку 

міжнародних платіжних послуг в Україні 

Джерело: складено автором 
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основ впровадження інноваційних інструментів цифрової економіки. Проте в 

державі відсутня послідовна стратегія щодо розвитку цифрової економіки на 

кшталт Європейського Плану заходів Підприємництво 2020, недостатньо 

приділяється уваги розробці механізмів непрямого стимулювання цифрового 

підприємництва [38] та інвестицій в людський капітал. 

Потреба в електронних засобах розрахунку, як вже зазначалося раніше, 

тісно пов’язана з рівнем розвитку електронної комерції в країні. Для того, щоб 

реалізувати торгівельний потенціал української економіки в сфері 

міжнародних платіжних послуг (згідно проведених розрахунків в п. 3.2), 

доцільно розширити інфраструктуру платіжних сервісів для наших 

підприємств і залучити суб’єкти малого і середнього підприємництва 

(рис.3.16). 

 

Рис. 3.16. Першочергові заходи для покращення умов розвитку для 

роздрібних електронних платіжних сервісів  

Джерело: Складено автором 

Безперечно,  національні платіжні сервіси повинні розвиватися поряд з 

міжнародними системами, а суб’єкти ринку повинні мати можливість 

використовувати не тільки вітчизняні платіжні системи а й міжнародні, такі як 

наприклад PayPal. Ця система працює практично у всьому світі, іноземні 
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покупці довіряють її засобам безпеки, більш того, вони звикли оплачувати 

товари і послуги електронними грошима цієї системи, а тому якщо наші 

торговці приєднаються вони в рази збільшать свої обсяги платіжних операцій 

у сфері міжнародної торгівлі. 

На наше переконання, в основу алгоритму розвитку національної 

економіки України має бути закладений кращий міжнародний досвід задля 

покращення якості людського капіталу, адже як показали дослідження, саме 

він є ядром цифрового суспільства. Ми поділяємо висновки більшості 

українських науковців  щодо місця людського капіталу в економічній системі. 

Зокрема, В. В. Ільїн, доктор філософських наук Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, відзначає що сучасний фінансовий світ 

належить людині, а проблема інтелекту в найширшому сенсі – це проблема 

способу мислення [109].  На його переконання, невідповідність способу 

мислення вимогам часу є причинами криз, тому суть кризи, не стільки в нових 

деструктивних явищах, скільки у інерції мислення, що, у свою чергу, 

породжує нестабільність людини і суспільства. Можна погодитись з 

висновком науковця, що окремі існуючі теорії та підходи в силу їх 

традиційним принципам мислення, не можуть адекватно пояснити нових явищ 

і процесів. 

Згідно з думкою доктора економічних наук Л. В. Кривенко,  людський 

капітал, втілений у досягненнях освіти, науки, професійного досвіду, збільшує 

економічні ефекти завдяки реалізації інтелектуальної складової і виступає 

важливим фактором інноваційного та соціального розвитку країни, що є 

передумовою формування конкурентоспроможної економіки інноваційного 

типу [120].  

Підґрунтям можливого підйому України є, головним чином, наш 

людський капітал – саме в його традиційній, укоріненій в глибинах 

східнохристиянської ментальності, формі – з ціннісною орієнтацією на працю 

заради самореалізації та здобуття поваги і авторитету серед своїх близьких і 

співробітників, стверджує доктор філософських наук Павленко Ю.В [157]. Він 
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обґрунтовує, що за всіх негативних тенденцій останніх років у нашому 

суспільстві зберігається ще великий запас накопиченого у попередні 

десятиліття науково-освітньо-культурного потенціалу, а також орієнтація 

багатьох людей на цінності професійної відповідальності, освіченості тощо. 

Масова швидка комп’ютеризація продемонструвала можливість поєднання 

наявних у нашому суспільстві знань і професійних навиків з останніми 

інформаційними досягненнями. 

Приведені наукові обґрунтування авторитетних науковців 

підтверджують важливість і актуальність отриманих нами висновків в 

дослідженні заявленої теми і слугують науково-теоретичним підґрунтям щодо 

узагальнення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-економічних 

умов розвитку національного ринку міжнародних платіжних послуг та рівня 

інформатизації суспільства України. 

Міжнародний досвід свідчить, що в процесі формування державної 

політики регулювання ринку електронних грошей виникає дві основі 

проблеми [66]. З одного боку, практика використання електронних грошей 

свідчить про те, що системи розрахунків, які включають останні досягнення 

науково-технічного прогресу, стають дедалі складнішими, відтак деталізовані 

правила та інструкції виявляються обтяжливими і неефективними, а іноді 

виявляються  стримуючим  фактором  подальшого  розвитку.   

З іншого боку, не чіткі положення у законодавстві, що регулює обіг 

електронних грошей, створює передумови для використання міжнародних 

систем електронних грошей з метою шахрайства, кримінального 

використання коштів.  Як наслідок, є вірогідність посилення ризику 

неплатоспроможності або банкрутства емітентів, що може вплинути на 

недовіру користувачів до електронних грошей взагалі.  

Для подолання проблем та негативних факторів в економіці, фінансах і 

суспільстві необхідно розробити  нові механізми державного управління 

заснованого на широкому використанні інструментів цифрової економіки: 
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- внести зміни в нормативно-правові акти України щодо розвитку 

міжнародних платіжних систем з метою імплементації норм 

європейського права; 

- розробити методи прямого та непрямого стимулювання впровадження 

безготівкових розрахунків на внутрішньому ринку, реалізуючи досвід 

провідних країн Європи; 

- скласти інвестиційну програму впровадження мережі швидкісного 

Інтернету для забезпечення цифрового середовища розвитку МСБ; 

- створити реально діючу електронну систему державної реєстрації 

суб’єктів МСБ, видачі ліцензій, довідок, витягів з державних реєстрів 

тощо; 

- спростити умови ліцензування освітніх послуг, які надаються вищими 

навчальними закладами для дорослого населення через систему Інтернет з 

метою підвищення рівня цифрової грамотності.    

Вище перелічені заходи передбачають макроекономічні  механізми 

регулювання, а їх реалізація можлива через розробку відповідних програм у  в 

державній стратегії  соціально-економічного розвитку, яку необхідно 

розробити на період до 2020 року.  

Зазначений підхід дозволить, по-перше, створити відповідне 

інституційне середовище шляхом внесення змін в нормативно-правові акти 

України щодо розвитку електронних платіжних систем з метою імплементації 

норм європейського права.  

По-друге, запровадити нові організаційно-правові механізми сприяння 

розвитку сучасного підприємництва в Україні. На наше переконання - це 

першочергове завдання національного масштабу, адже воно сприяє 

вирішенню нагальних питань щодо зменшення безробіття шляхом створення 

нових робочих місць, розв’язання соціально-економічних проблем пов’язаних 

із пенсійним забезпеченням населення та перспективою отримання якісних 

умов для розвитку молодого покоління українців. Адже загально відомою є 
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теза, що майбутнє країни лежить в площині відносин, які забезпечують 

достойну старість і перспективну молодість.  

Важливим напрямом для розвитку цифрової економіки в Україні є 

поліпшення доступу до фінансів та сприяння цифровим інвестиціям. Як було 

обґрунтовано, в епоху прискореного науково-технічного прогресу, цифрові 

технології мають прямий або опосередкований вплив на всі процеси в 

економіці, в тому числі і на розвиток бізнесу [73, с. 448].  Системи електронних 

платежів, електронні гроші вже давно використовуються компаніями по 

всьому світу і ввійшли в повсякденність. Проте, з появою нових, 

альтернативних фінансів ( або як ще їх називають, альтернативних фінансових 

сервісів) глобальна фінансова система знову переживає значні зміни. 

Інтенсифікація розвитку ринку електронних платіжних послуг, 

міжнародна інтеграція роздрібної платіжної інфраструктури України, де 

економія від розширення масштабів і конкуренція в галузі надання платіжних 

послуг знизять витрати на утримання платіжної системи, повинні надати 

прямий позитивний вплив на розвиток конкурентоспроможності фінансового 

сектора та економіки України в цілому [63].  

Позитивний вплив альтернативного фінансування на розвиток бізнесу 

виявляється у багатьох аспектах і напрямках (рис. 3.17): 

Загалом використання альтернативних фінансів на основі онлайн 

ресурсів можливе на всіх стадіях життєвого циклу компаній МСБ. 

Використання донорського або заснованого на винагороді краудфандінгу 

добре підходить на етапі розробки ідеї, створення та перевірки концепції і 

прототипування. Це дозволяє широкій спільноті користувачів соціальних 

мереж вирішувати, які ідеї варті існування та фінансування, а які ні. Після 

схвалення ідеї проекту, більш доречним є використання краудінвестінгу. 

Даний інструмент  альтернативних фінансів допомагає бізнесу, що 

зароджується, вирішити проблеми  фінансування з моменту запуску проекту 

до його реалізації. На пізніших стадіях компанії малого та середнього бізнесу 
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можуть залучати кошти вже для поповнення оборотного капіталу за 

допомогою інших інструментів, таких як краудлендінг та інвойс трейдінг. 

 

Рис. 3.17. Прояв альтернативних фінансів в розвитку бізнесу  

Джерело: побудовано автором на основі [59] 

Несприятлива ситуація на ринку кредитних ресурсів України посилює 

актуальність альтернативного фінансування для розвитку місцевих 

підприємств, зокрема МСБ. Після скорочення кредитування бізнесу з 

настанням фінансової кризи 2008 року, обсяги фінансування МСБ так і не 

відновились. Українськими банками було запроваджено більш жорсткі вимоги 

до позичальників, включаючи заставне майно; направлено великі зусилля на 

зменшення ризикованості кредитного портфеля, обмежуючи надання позик 

підприємцям. Згідно з даними онлайн ресурсу «Національна платформа 

малого та середнього бізнесу», на кінець 2013 року сукупний обсяг кредитів 

МСБ склав 35 млрд грн., а отримати кредит на розвиток бізнесу можна було в 

40 банках. В 2014 році ситуація ще більше погіршилась: кількість кредиторів 

зменшилась до 17 банків, а частка кредитів МСБ в загальному портфелі 

кредитів юридичним особам складала всього лише 6 відсотків [139].  

Проте, не дивлячись на значний попит на інструменти альтернативного 

фінансування українського бізнесу, існує ряд перешкод, які проявляються 

через недосконалість вітчизняної нормативно-правової бази та її 
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непідготовленість таким інноваціям. Усі моделі альтернативних фінансів, крім 

донорського краудфандінгу, мають характерний ступінь ризику. Захист прав 

кожної сторони, а особливо особи чи організації, що надає кошти, має бути 

забезпечений на законодавчому рівні. Аналізуючи досвід інших країн в цьому 

питанні варто зазначити, що більшість з них знаходяться в процесі пошуку 

рішення, а деякі вже мають певний успіх. 

Незважаючи на те, що перспективи розвитку для міжнародних 

платіжних систем в Україні виглядають досить яскравими та прогнозуються 

позитивні тренди, існує необхідність додатково дослідити середу 

функціонування конкретних міжнародних платіжних систем в країнах з різним 

рівнем інформатизації суспільства, а також виявити специфічні риси для 

локальних і глобальних платіжних сервісів у Інтернеті, що і планує зробити 

автор у своїх подальших дослідженнях. Цифрові технології мають стати 

рушійною силою інновацій і для української економічної системи. 

 

 

 

Висновки до третього розділу  

 

Глобальна інформатизація, прояви якої спостерігаються в останні 

десятиліття, стала підґрунтям до формування нової моделі економіки – 

цифрової, яка ввійшла в стратегії розвитку найбільш розвинених країн світу. 

Одним із головних надбань інформатизації є прискорення виконання усіх 

торгово-економічних операцій в системі, що призвело до збільшення кількості 

платежів, а отже сприяло підвищенню попиту на ринку платіжних послуг. 

Проведений кореляційний аналіз зв’язку між рівнем інформатизації економіки 

країни та розвитком ринку міжнародних платіжних послуг дав позитивні 

результати і показав наявність кореляції між зазначеними параметрами. 

Причому тісна кореляція була виявлена в побудованих матрицях кореляції як 
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для таких провідних країн світу таких як США, Японія, Китай, Німеччина, 

Франція та Великобританія, так і для України – країни, що відноситься до так 

званих трансформаційних економік.  

Також виявлено, що інформатизація по різному вплинула на розвиток 

різних платіжних систем країн – є ті, що активно використовують нові 

можливості і збільшили свої обсяги операцій (усі китайські ПС: HVPS, BEPS; 

німецька RPS, американська Fedwire); а є ті, що, навпаки, покази обернену 

кореляційну залежність, зменшуючи об’єми трансакцій (англійська 

Cheque/credit, французька CORE (FR)2, німецька TARGET2-BBk,). Також є 

такі платіжні системи, що взагалі не продемонстрували наявність 

кореляційного зв’язку з жодним із показників інформатизації - американська 

CHIPS. Виявлені тренди дають змогу з певною мірою вірогідності говорити, 

що в розвинутих країнах активно розвиваються саме роздрібні платіжні 

системи, які і демонструють максимальну кореляцію з рівнем інформатизації 

економіки і суспільства, а ПС великих сум в основному переживають некращі 

часи через глобальні кризи та уповільнення розвитку міжнародної торгівлі. 

Однак, в країнах, що розвиваються, особливо азійських, зростають обсяги 

операцій практично усіх платіжних систем.  

Оцінка розвитку міжнародних платіжних послуг на основі критеріїв 

розвитку засад цифрової економіки в країнах Європи дозволяє зробити 

висновок, що якість людського капіталу є вагомим фактором  

конкурентоздатності країни на європейському ринку. Роль електронної 

комерції продовжуватиме зростати як в економічній, так і соціальній площині, 

і, в зв’язку з цим розвиток цифрової економіки є важливим напрямком в 

стратегічних програмах ЄС. Доведено, що висока частка електронної торгівлі 

у структурі ВВП характерна для країн з високим або середнім рівнем розвитку 

цифрової економіки.  

Прогнозування місткості ринку міжнародних платіжних послуг є одним 

із ключових елементів вироблення конкурентної стратегії для усіх його 
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учасників: банків, міжнародних платіжних систем, держави як регулятора, 

інших фінансових та нефінансових установ. Запропоновані автором методичні 

підходи до моделювання потенціалу розвитку ринку міжнародних платіжних 

послуг дають змогу: а) визначити реальну місткість ринку міжнародних 

платіжних послуг певної країни; б) оцінити вклад в загальний обсяг послуг 

кожного із його ключових сегментів; в) ідентифікувати фактори, що вливають 

на ринок в базисному періоді та будуть впливати в майбутньому; г) зробити 

короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий прогноз розвитку 

ринку. До основних сегментів ринку міжнародних платіжних послуг 

відносяться: а) транскордонні операції між підприємствами (B2B) 

(міжнародна торгівля, іноземні інвестиції, тощо); б) міжнародні грошові 

перекази між фізичними особами (C2С); в) транскордонна електронна торгівля 

товарами та послугами (B2C); г) транскордонні послуги так званих 

фрілансерів (C2B). 

Побудовано прогноз розвитку сегментів платіжних послуг, що 

обслуговують електронну комерцію в Україні,  на основі якого доведено, що 

електронна комерція є швидко зростаючим сегментом споживання платіжних 

послуг і для фінансових посередників є надзвичайно важливим проведення 

заходів спрямованих на зменшення рівня готівковості та розробка 

привабливих електронних сервісів оплати. Обґрунтовано, що розвиток 

транскордонної складової електронної комерції відкриває нові можливості для 

ринку платіжних послуг, так як апріорі передбачає безготівковість розрахунку, 

а також підвищення стандартів якості надання послуг за рахунок підвищення 

рівня конкуренції внаслідок залучення міжнародних платіжних систем. На 

основі аналізу досвіду країн  щодо відкриття ринку для міжнародних 

платіжних систем, таких як PayPal, розраховано потенційний щорічний обсяг 

транскордонного обігу електронної комерції в Україні. 

Сформовано організаційні заходи, впровадження яких в стратегічні 

програми розвитку національної економіки позитивно можуть вплинути на 

розвиток ринку платіжних послуг в Україні: відкриття ринку для міжнародних 
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електронних платіжних систем, перш за все, таких як PayPal; системне 

сприяння програмам розвитку підприємництва в Україні особливо із 

застосуванням елементів електронної комерції; регуляція ринку платіжних 

послуг на основі адаптації нормативно-правових норм ЄС і впровадження 

механізму ефективного постаудиту операційних потоків.   

Особливої актуальності набувають питання аналізу міжнародних 

економічних відносин, які виникають при застосуванні новітніх платіжних 

засобів, конструктивна роль яких полягає в розробленні цілісного підходу до 

оптимізації управління ними на всіх рівнях глобальної економічної системи. 

Принципово нові фінансово-кредитні відносини в глобального фінансового 

ринку суттєво змінюють роль і місце національної електронної платіжної 

системи, що виявляється, передусім, у посиленні її макроекономічного  та 

конкуренто-забезпечуючого аспекту.  

Важливим напрямком для розвитку цифрової економіки в Україні є 

розширення доступу до міжнародних фінансів та сприяння цифровим 

інвестиціям. Процес формування нової цифрової екосистеми фінансування, з 

одного боку можна розглядати як перспективну альтернативу фінансування 

оборотного капіталу для малого та середнього бізнесу, а з іншого боку він 

містить системні ризики, які можуть зруйнувати традиційні схеми 

фінансування, що використовуються банками та кредитними спілками. Аналіз 

цих тенденцій дуже важливий для розуміння стратегічних підходів до 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в країнах, що розвиваються, а 

поява нових моделей фінансування суб'єктів господарювання не повинна 

притискатися встановленням штучних обмежень регуляторними органами. 

Конкретні наукові результати, які розкривають особистий внесок автора 

у розробку досліджуваної проблеми і характеризують наукову новизну роботи 

наведені в наступних публікаціях: [72, 73, 74, 77, 79]. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації вирішено важливе наукове завдання вдосконалення 

методології дослідження розвитку ринку міжнародних платіжних послуг, 

виявлення причин і характеру його трансформації в умовах глобальної 

інформатизації та обґрунтування напрямів вдосконалення інституційних засад 

розвитку національної платіжної системи з метою побудови інформаційної 

економіки в Україні,  що дозволило зробити наступні висновки. 

1. Інформаційне, економічне, технологічне об’єднання світу як нова фаза 

глобальної інформатизації є об’єктивними передумовами трансформацій в 

системі міжнародних розрахунків. Ринок міжнародних платіжних послуг набув 

глобальних масштабів, а цифрові технології забезпечили спрощений перетин 

національного платіжного простору, створивши умови для вільного здійснення 

платіжних послуг у просторі і часі та їх дифузії в інші сегменти глобального 

фінансового ринку. Економічну природу глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг засвідчують масштаби попиту і пропозиції, процеси 

інтеграції та лібералізації національних та регіональних ринків міжнародних 

платіжних послуг.  

2. Ринок міжнародних платіжних послуг є цілісним системним 

утворенням, організаційно-економічний механізм якого регулюється складною 

ієрархією інституцій глобального, транснаціонального, міжнародного та 

національного рівнів. Міжнародні економічні відносини між суб’єктами ринку 

трансформуються під впливом ефектів глобальної інформатизації. До 

сукупності причино-наслідкових явищ інноваційно-технологічного характеру 

належать: впровадження новітніх технологічних платформ комунікації і 

зв’язку, створення нових організаційно-правових форм взаємодії учасників 

ринку, розвиток інноваційних платіжних інструментів; глобального характеру: 

дифузія міжнародних  платіжних послуг в інші сегменти фінансового ринку, 

інтеграція роздрібних  сегментів національних платіжних систем у межах 
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регіональних ринків, консолідація національних платіжних систем країн на 

регіональному рівні; соціально-економічного характеру: формування 

інформаційного суспільства, розширення світового соціального простору; 

збільшення обсягів транскордонної електронної торгівлі та інші. 

3. Об’єднання центральних банків і провідних фінансових інститутів 

світу в інтегровану систему електронних розрахунків у режимі реального часу 

(RTGS) забезпечило формування глобального розрахункого сервісу для 

здійснення міжнародних платіжних послуг. У сучасній структурі глобального 

ринку домінують платіжні системи великих сум, які акумулюють і 

обслуговують найбільші грошові потоки та зростає кількість роздрібних 

міжнародних платіжних систем з великою кількістю учасників і відповідно 

високим рівнем конкуренції. В більшості країн світу високовартісні платіжні 

системи є головними елементами механізму проведення платежів у 

банківському секторі, на фондових і валютних ринках, при здійсненні заходів 

монетарної політики. 

4. Міжнародні тенденції виявлені у збільшенні кількісних показників  

глобального ринку міжнародних платіжних послуг (доходів, кількості клієнтів 

і трансакцій). Зменшується середня вартість операцій окремих платіжних 

систем на фоні збільшення їх кількості: HVPS (Китай), STR (Бразилія), CHIPS 

(США), ін. Спостерігається децентралізація управління розрахунковими 

послугами та перехід від «платіжних систем раннього періоду», заснованих на 

банківських рахунках, до «нового покоління» платіжних систем із 

застосуванням клірингового центру; збільшується вплив міжнародних 

платіжних систем, що мають власні клірингові центри. Характерним трендом 

розвитку ринку є «соціалізація» фінансової інфраструктури цифрової 

економіки. Новими сервісами для користувачів платіжних послуг стали форми 

електронного фінансування, опції перевірки і контролю фінансових витрат та 

фінансового планування, що пропонують фінансово-технічні компанії. Можна 

з високою ймовірністю прогнозувати, що цифрові сервіси для платіжної 
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інфраструктури у найближчому майбутньому будуть найбільш зростаючим 

сегментом на ринку ІТ-інновацій. Виявлені локальні диспропорції у розвитку 

національних ринків міжнародних платіжних послуг, що пов’язані з 

посиленням впливу  платіжних систем «багатих країн» і проблемами 

економічного розвитку «бідних країн». Доведено, що стримуючим фактором 

розвитку транскордонних платіжних послуг з використанням Інтернету та 

мобільного зв’язку є низька ділова активність небанківських установ та 

недостатня  кількість операторів, що працюють з міжнародними системами 

електронних грошей на платіжному ринку. 

5. Під впливом інноваційно-технологічних ефектів глобальної 

інформатизації в глобальному платіжному просторі формуються нові елементи 

та сегменти ринку міжнародних платіжних послуг, створюються нові 

організаційно-правові форми взаємодії учасників ринку, нові технологічні 

платформи (віртуальні банки, фінансово-технічні компанії, міжнародні системи 

електронних грошей, інструменти ринку цифрових валют), активно 

розвивається мобільний банкінг. Виявлена  тенденція до стратегічної 

спеціалізації банківських установ за двома типами сервісів: традиційними і 

новітніми. Обґрунтовано, що розвиток мобільного зв'язку відкриває перед 

банками нову можливість увійти в сегмент роздрібних платежів глобального 

ринку. 

6. У глобальному платіжному просторі сформувалися мегарегіони з 

інтенсивним рівнем використання Інтернету і послуг мобільного зв’язку для 

цілей електронної торгівлі. Доведено, що формування інформаційної 

(цифрової) економіки є головною детермінантою інноваційних трансформацій 

у бізнесі та основою створення нових цінностей суспільства. Розвиток 

міжнародних платіжних послуг із застосуванням інструментів цифрової 

економіки є передумовою розширення транскордонної онлайн-торгівлі. Зростає 

конкуренція за сфери впливу на розвиток електронних грошей, доведено, що за 
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показником обсягів продажів США є світовим лідером імпорту та експорту  в 

сфері електронної комерції. 

7. В країнах світу інтенсивність процесу формування цифрової 

економіки під впливом глобальної інформатизації проявляються через 

ефективність платіжних систем на ринку міжнародних платіжних послуг. 

Виявлено три групи країн: перша група - країни, що активно використовують 

інструменти цифрової економіки  і збільшили свої обсяги операцій на ринку (усі 

китайські платіжні системи: HVPS, BEPS; німецька RPS, американська 

Fedwire), друга група - ті, що, мають обернену кореляційну залежність, тобто 

зменшили об’єми трансакцій (англійська Cheque/credit, французька CORE 

(FR)2, німецька TARGET2-BBk,). Третя група - платіжні системи, що взагалі не 

продемонстрували наявність кореляційного зв’язку з жодним із показників 

інформатизації – зокрема  американська платіжна система CHIPS. 

Обґрунтовано, що в розвинених країнах роздрібні платіжні системи 

демонструють високу кореляцію з рівнем інформатизації економіки і 

суспільства і показують максимальний приріст грошових потоків за останні 

роки, а платіжні системи великих сум в основному переживають спад обсягів 

операцій через глобальні кризи та уповільнення розвитку міжнародної торгівлі. 

В країнах, що розвиваються, особливо азійського регіону, майже усі платіжні 

системи показують зростання обігу трансакцій. Платіжні системи в країнах з 

перехідною економікою, як правило, є не достатньо розвиненими.  

8. Прогнозування місткості ринку міжнародних платіжних послуг є 

одним із ключових елементів формування конкурентної стратегії для усіх його 

учасників: банків, міжнародних платіжних систем, держави як регулятора, 

інших фінансових та нефінансових установ. Запропонований автором 

методичний підхід до моделювання потенціалу розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг дає можливість визначити його реальну місткість для певної 

країни, оцінити вклад кожного із його ключових сегментів в загальний обсяг 

послуг, ідентифікувати фактори, що вливають на ринок в базисному періоді та 
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будуть впливати в майбутньому, сформувати коротко-, середньо- і 

довгостроковий прогноз ринку. До основних сегментів ринку міжнародних 

платіжних послуг відносяться: транскордонні операції між підприємствами 

(B2B) (міжнародна торгівля, іноземні інвестиції, тощо), міжнародні грошові 

перекази між фізичними особами (C2С), транскордонна електронна торгівля 

товарами та послугами (B2C), транскордонні послуги так званих фрілансерів 

(C2B). 

9. На основі запропонованих методичних підходів побудовано 

консервативний та альтернативний прогнозні сценарії розвитку транскордонної 

електронної торгівлі як одного із активно зростаючих сегментів ринку 

міжнародних платіжних послуг України. Доведено, що в разі залучення на 

ринок провідних міжнародних платіжних систем (PayPal, Alipay та ін.) обсяг 

транскордонної електронної комерції суттєво збільшиться, також підвищяться 

стандарти якості надання послуг через посилення конкуренції. Обґрунтовано, 

що електронна комерція є швидко зростаючим сегментом споживання 

платіжних послуг і відкриває нові можливості для фінансових посередників, у 

зв’язку з чим надзвичайної актуальності набувають усунення перешкод на 

шляху вільного транскордонного переказу коштів, зменшення рівня 

готівковості та розробка привабливих електронних сервісів оплати.  

10. Встановлено, що левова частина ринку міжнародних платіжних 

послуг в Україні контролюється банківськими установами, при цьому рівень 

конкуренції збоку провідних міжнародних платіжних систем мінімальний, тому 

що через законодавчі та нормативні обмеження на ринку не представлені такі 

світові лідери як: PayPal, Apple Pay, Google Wallet, Alipay та ін. Для розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг в Україні необхідне проведення низки 

заходів, спрямованих на позитивні зрушення в політичній, економічній, 

соціально-демографічній та техніко-технологічній площині. Для того, щоб 

реалізувати торгівельний потенціал української економіки в сфері міжнародних 

платіжних послуг доцільно розширити інфраструктуру платіжних сервісів для 
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підприємств та проводити політику стимулювання інвестицій в цю сферу, в 

тому числі у вигляді розвитку схем альтернативного фінансування 

(краудфандінг, краудінвестинг, ін.). 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Систематизація науково-теоретичних підходів до визначення категорії 

«цифрова економіка» 
Джерело Визначення 

Комітет з питань 

конкуренції Організації 

економічного 

співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) [44] 

Цифрова економіка складається з ринків, заснованих на цифрових технологіях, які 

полегшують торгівлю товарами і послугами за допомогою електронної комерції. 

Розвиток цифрового сектора був ключовим фактором економічного зростання в 

останні роки, і вплив цифрового світу на суспільство не обмежується лише 

цифровими технологіями. 

Уряд Австралії [14] 

 

Цифрова економіка це - глобальна мережа економічної і соціальної діяльності, яка 

можлива завдяки інформаційним і комунікаційним технологіям, таким як 

Інтернет, мобільний зв'язок або сенсорні мережі 

Це поняття включає в себе комунікації, фінансові операції, освіту, розваги і бізнес, 

які використовують комп'ютери, телефони та інші пристрої. Австралія взяла на 

себе зобов'язання стати провідною цифровою економікою, незважаючи на 

жорстку конкуренцію збоку інших країн, що також у фокус свого розвитку 

ставлять цифрову економіку. 

Томас Л. Мезенбург  

«Вимірюючи цифрову 

економіку» [43] 

 

Цифрова економік має три основні компоненти: підтримуючу 1) інфраструктуру 

(обладнання, програмне забезпечення, телекомунікації, мережі і т.д.), 2) 

електронний бізнес (бізнес, який організація здійснює із залученням 

комп'ютеризованих мереж), 3) електронну комерцію (продаж товарів і послуг за 

допомогою Інтернет). 

Мохамд І. Гумаха та 

Зулікха Джамалуддін [30] 

Цифрова економіка заснована на використанні інформаційних технологій для 

більшості своїх основних процесів, таких, як планування, управління та 

маркетинг. 

 

Strategy Dynamics Global 

SA [7] 

 

Цифрова економіка це соціально-економічна діяльність, яка має наступні 

характеристики: використовує технологічні платформи через Інтернет / 

мобільний зв'язок або датчики електронної глобалізації; пропонує інформаційно 

насичене середовище; побудована на глобальних, дистанційних інформаційних 

потоках в режимі реального часу; забезпечує доступ 24/7 в будь-якому місці; 

підтримує підключення до багатоканальних, віртуальних мереж. 

Європейська Комісія [8] Цифрова економіка стрімко розвивається у всьому світі. Це найважливіший 

драйвер інновацій, конкурентоспроможності та зростання, і вона має величезний 

потенціал розвитку для європейського бізнесу, а також малих і середніх 

підприємств (МСП). 

Юрій Бажал [10] Інформаційна економіка - це знання для розвитку. Цей тип економіки потребує 

значних фінансових ресурсів. Сьогодні важливим критерієм оцінювання 

ефективності економічної політики є її вимір за допомогою індикаторів 

глобальних структурних змін. 

Шаргородська В.А., 

Поліщук Ю.А. [11] 

Інформаційна економіка характеризується введенням інформаційних технологій 

у виробництво, торгівлю та послуги, а також розвиток комп'ютерної мережі 

Інтернет, що є базою для створення мережних підприємств й мережного 

інтелекту. Інформаційні та мережні технології визначають технологічний спосіб 

виробництва, який формується техніко-економічними відносинами разом з 

виробничими силами 

Ніколаєв Є.Б. [12] Предметом теорії інформаційної економіки є, з одного боку, процес відтворення 

інформації та інформаційних ресурсів в економіці, з іншого – вплив інформації на 

відтворення інших елементів економічної системи та, з третього, - суспільно-

економічні відносини, що при цьому виникають. Її предмет можна визначити й 

тавтологічно. Предметом інформаційної економіки є всі аспекти участі інформації 

в економічних процесах або її впливу на перебіг цих процесів. 

Джерело: складено автором 
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Додаток Б 

Характеристика окремих платіжних засобів за класифікацією «матрьошки» 

А. Блеєн 

Платіжний 

засіб 

Загальний 

спосіб оплати 

Форма випуску/доступу 

- Пристрій 

аутентифікації 

Канал – Мережа 
Механіз

м 
Вид грошей 

1. БАНКНОТИ / МОНЕТИ 

Банкнота 50 

дол. сплачена 

через POS 

Банкноти та 

монети 
Паперова - Немає 

Немає - 

Центральний 

банк 

Push Валюта 

Linden dollars 
Банкноти та 

монети 

Серверний гаманець -  

ім'я та пароль 

Інтернет - 

Небанківська 
Push 

Приватна 

валюта 

e-gold 
Банкноти та 

монети 

Серверний гаманець - 

Ім'я користувача і 

пароль 

Інтернет - 

Небанківська 
Push 

Приватна 

валюта 

2. ЧЕКИ 

Паперовий 

чек 
Чеки 

Паперова - Підписання 

та перевірка карти 

Немає - банк 

або схема 
Pull Жиро-гроші 

PayByCheck Чеки 

Електронна форма - 

SSL-захисний цифровий 

підпис 

Інтернет - 

Небанківська 
Pull Жиро-гроші 

3. КРЕДИТНІ ПЕРЕКАЗИ 

Паперовий 

кредитний 

трансфер 

Кредитні 

перекази 

Паперова - Номер 

рахунку банку та підпис 

Немає - банк 

або схема 
Push Жиро-гроші 

Кредитний 

переказ в 

банкоматі 

(АТМ) 

Кредитні 

перекази 

Електронна форма - 

карта та ПІН-код 

Контактний - 

банк або схема 
Push Жиро-гроші 

Кредитний 

переказ через 

телефонний 

банкінг 

Кредитні 

перекази 

Номер банківського 

рахунку - ПІН-код 

Фіксований або 

мобільний 

телефонний 

звязок - Банк 

або схема 

Push Жиро-гроші 

Кредитний 

переказ через 

iDEAL 

Кредитні 

перекази 

Номер банківського 

рахунку - Одноразова 

код 

Інтернет - 

Схема 
Push Жиро-гроші 

4. ПРЯМИЙ ДЕБЕТ 

Прямий дебет 

через банк 

KBC 

Прямий дебет 
Номер банківського 

рахунку - Немає 

Банки - Банк або 

схема 
Pull Жиро-гроші 

5. КРЕДИТНІ КАРТИ 

Кредитна 

карта Visa, що 

використовує

ться в 

торгових 

точках 

Кредитні 

картки 

Карта або інший 

пристрій - ПІН-код або 

підпис або немає 

Контактний або 

безконтактний - 

VisaNet схема 

або 

небанківська 

Pull Жиро-гроші 

Bankpass в 

Італії 

Кредитні або 

дебетові 

картки 

ID користувача - код і 

пароль 

Інтернет - 

Схема 
Pull Жиро-гроші 

MasterCard 

PayPass 

Кредитні (або 

дебетові 

картки) 

Карта або інший 

пристрій - Немає 

RFID - МС  

схема або 

небанківська 

Pull Жиро-гроші 

6. ДЕБЕТОВІ КАРТКИ 
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Платіжний 

засіб 

Загальний 

спосіб оплати 

Форма випуску/доступу 

- Пристрій 

аутентифікації 

Канал – Мережа 
Механіз

м 
Вид грошей 

BC/MC 

дебетова 

картка на 

Інтернет 

Дебетові 

картки 

Номер картки - 

Одноразова код 

Інтернет - BC / 

MC схема 
Pull Жиро-гроші 

7. ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ 

PayPal 

Електронні 

гроші, 

дебетові чи 

кредитні 

картки 

Адреса електронної 

пошти - Пароль (+ 

шестизначний код 

безпеки через SMS) 

Інтернет або 

мобільний 

телефон  - Банк 

в  ЄС, 

небанківські 

установи в 

інших місцях 

Push or 

pull 

Електронні 

гроші або 

жиро-гроші 

eCash 
Електронні 

гроші 

Жорсткий диск - 

серійний номер монети 

Інтернет - 

Схема 
Push E-money 

Proton 
Електронні 

гроші 

Чіп на дебетову карту - 

немає 

Контакт - Схема 

(Атос Worldline) 
Push E-money 

Moneo 
Електронні 

гроші 

Чіп на дебетову карту - 

немає 

Зв'язатися, 

Інтернет, 

мобільний, 

інтерактивне 

телебачення - 

Схема 

Push E-money 

Octopus 
Електронні 

гроші 

Картка, годинник, 

наклейки, мобільний 

пристрій - Немає 

Безконтактна - 

Схема 

(громадський 

транспорт 

компанії) 

Push E-money 

Paysafecard 
Електронні 

гроші 

Серверверний 

електронний гаманець - 

PIN-код і можливість 

для користувача 

визначати пароль 

Інтернет - 

небанківських 
Push E-money 

Wallie-card 
Електронні 

гроші 

Серверний  

електронний гаманець - 

PIN 

Інтернет - 

Небанківські 

(ELMI в 

контексті ЄС) 

Push E-money 

Dexit 
Електронні 

гроші 
RFID - Немає 

RFID - 

Небанківська 
Push E-money 

Tunz 
Електронні 

гроші 

Серверний електронний 

гаманець - ПІН-код 

Мобільні 

телефонні лінії 

або Інтернет - 

Небанківська 

(ELMI в 

контексті ЄС) 

Push E-money 

Джерело: складено на основі [9] 
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Додаток В 

Особливості міжбанківських платіжних систем деяких країн світу 
Країна Міжбанківська ПС Тип ПС (1) Тип розрахунку (2) 

Австралія  RITS L RTGS 

Бельгія TARGET2-BE L RTGS 

 Clearing house R MN 

 CEC R MN 

Бразилія STR L RTGS 

 SITRAF R MN, BN, G 

 BmfBovespa-FX FX MN 

 SILOC R MN 

 COMPE R MN 

Канада LVTS L MN 

 ACSS R MN 

Китай HVPS L RTGS 

 BEPS R MN 

Франція TARGET2-BDF L RTGS 

 CORE (FR) R BN/RTGS 

Німеччина TARGET2-BBk L MN 

 RPS R RTGS 

Гонконг HKD CHATS L, FX BA 

 USD CHATS L, FX RTGS 

 EUR CHATS L, FX RTGS 

 RMB CHATS L, FX RTGS 

Індія RTGS L RTGS 

 Clearing House  RTGS 

 -Cheque Clearing R MN 

 -ECS / NECS R MN 

 -NEFT  R MN 

Італія TARGET2-BDI L RTGS 

 BI-COMP R MN 

Японія BOJ-NET  L RTGS 

 FXYCS L RTGS 

 Zengin System R MN 

 Tokyo Clearing House R MN 

Корея BOK-Wire+ L RTGS 

 Check Clearing System R MN 

 Interbank Shared Networks R MN 

(1) – L - ПС для великих сум (large value payment system); R - роздрібні ПС (retail payment 

system), FX – ПС, що здійснюють обмінні операції  

Джерело: складено автором на основі [8] 
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Додаток Г 

Динаміка обсягів операцій роздрібних платіжних систем у розрізі країн світу 

за період 2010-2014 рр. 
Країна/Роздрібна 

платіжна система 

2010 2014 

млрд. дол. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

млрд. дол. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

Японія 31 384,1 18,54% 29 650,1 15,96% 

Zengin System 28 266,8 16,69% 27 397,1 14,75% 

Tokyo Clearing House 3 117,3 1,84% 2 253,0 1,21% 

Корея 14 285,9 8,44% 17 447,1 9,39% 

Interbank Shared Networks 9 286,2 5,48% 14 513,2 7,81% 

Check Clearing System 4 999,7 2,95% 2 933,9 1,58% 

Європейський Союз 3 153,7 1,86% 12 458,5 6,71% 

STEP2 SCT Service 1 254,9 0,74% 12 368,9 6,66% 

STEP2 ICT Service5 1 628,6 0,96% 89,6 0,05% 

STEP2 XCT Service4 270,1 0,16% 0,0 0,00% 

Великобританія 7 530,8 4,45% 9 651,0 5,19% 

BACS 6 266,5 3,70% 7 278,3 3,92% 

Faster Payment Service 0,0 0,00% 1 488,1 0,80% 

Cheque/credit 1 264,3 0,75% 884,6 0,48% 

Франція 6 773,4 4,00% 7 127,3 3,84% 

CORE (FR)2 6 773,4 4,00% 7 127,3 3,84% 

CREIC 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

CH Paris 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

CH Province 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Німеччина 3 042,8 1,80% 4 614,3 2,48% 

RPS 3 042,8 1,80% 4 614,3 2,48% 

Китай 2 394,8 1,41% 3 593,7 1,93% 

BEPS 2 394,8 1,41% 3 593,7 1,93% 

Бразилія 4 813,1 2,84% 3 519,2 1,89% 

SITRAF 3 581,8 2,12% 1 647,2 0,89% 

SILOC 605,0 0,36% 1 403,0 0,76% 

COMPE 626,3 0,37% 469,1 0,25% 

Туреччина 225,6 0,13% 3 314,8 1,78% 

EFT - retail 0,0 0,00% 3 030,3 1,63% 

Interbank Clearing House 152,0 0,09% 184,6 0,10% 

Interbank Card Center 73,7 0,04% 99,9 0,05% 

Індія 2 476,9 1,46% 2 441,7 1,31% 

Cheque Clearing 2 215,7 1,31% 1 400,1 0,75% 

NEFT 205,3 0,12% 980,0 0,53% 

ECS / NECS 55,8 0,03% 61,6 0,03% 

Нідерланди 2 652,5 1,57% 2 101,3 1,13% 

Equens 2 652,5 1,57% 2 101,3 1,13% 

Італія 4 032,2 2,38% 1 960,3 1,06% 

BI-COMP 4 032,2 2,38% 1 960,3 1,06% 

Швеція 1 381,5 0,82% 1 796,7 0,97% 

Bankgirot 1 045,2 0,62% 1 368,7 0,74% 
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Країна/Роздрібна 

платіжна система 

2010 2014 

млрд. дол. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

млрд. дол. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

Dataclearing 336,2 0,20% 428,1 0,23% 

Бельгія 1 120,5 0,66% 1 154,8 0,62% 

CEC 1 120,5 0,66% 1 154,8 0,62% 

Clearing house 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Південна Африка 915,3 0,54% 863,1 0,46% 

SAMOS - retail 915,3 0,54% 863,1 0,46% 

Сінгапур 667,0 0,39% 817,2 0,44% 

SGDCCS 443,2 0,26% 500,4 0,27% 

IBG 180,8 0,11% 264,3 0,14% 

USDCCS 43,0 0,03% 52,5 0,03% 

Мексика 293,9 0,17% 253,2 0,14% 

CECOBAN 293,9 0,17% 253,2 0,14% 

Джерело: складено автором на основі [8] 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1. Структура загального обсягу коштів на рахунках станом на 

грудень за період 2010 – 2014 рр. 
Країна Установа Частка в структурі загального обсягу залишків на 

рахунках станом на грудень кожного року 

2010 2011 2012 2013 2014 

Японія ЦБ 63,32% 78,63% 87,80% 91,31% 94,85% 

Банки 36,56% 21,29% 12,13% 8,65% 5,12% 

Небанки 0,12% 0,08% 0,07% 0,04% 0,03% 

Німеччина Банки 55,05% 39,83% 35,73% 52,09% 57,96% 

ЦБ 44,91% 60,14% 64,25% 47,87% 42,01% 

Небанки 0,04% 0,03% 0,02% 0,04% 0,04% 

Франція Банки 89,47% 85,87% 63,67% 71,34% 79,49% 

ЦБ 10,52% 14,11% 36,30% 28,62% 20,48% 

Небанки 0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,04% 

Італія Банки 80,80% 73,29% 75,42% 82,01% 86,16% 

ЦБ 19,18% 26,69% 24,56% 17,97% 13,81% 

Небанки 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 

Нідерланди Банки 60,16% 67,56% 27,26% 55,92% 52,96% 

ЦБ 39,81% 32,41% 72,73% 44,06% 47,02% 

Небанки 0,03% 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 

Бельгія Банки 83,04% 85,66% 88,57% 88,25% 85,31% 

ЦБ 16,94% 14,32% 11,41% 11,73% 14,65% 

Небанки 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 

Туреччина Банки 50,73% 46,47% 56,23% 57,50% 56,53% 

ЦБ 48,92% 53,16% 43,33% 42,02% 42,99% 

Небанки 0,35% 0,38% 0,44% 0,48% 0,48% 

Росія ЦБ 79,80% 79,25% 78,17% 80,30% 82,16% 

Банки 18,10% 18,96% 20,02% 17,99% 15,24% 

Небанки 2,10% 1,79% 1,81% 1,71% 2,60% 

Мексика ЦБ 96,26% 95,98% 95,06% 95,36% 96,42% 

Банки 3,43% 3,66% 4,56% 4,25% 3,20% 

Небанки 0,32% 0,37% 0,38% 0,39% 0,38% 

Джерело: складено автором на основі [8] 

 

 

Таблиця Д.2. Обсяги операцій роздрібних платіжних систем у розрізі країн 

світу 
Країна / Платіжна 

система великих сум 

2010 2014 

млрд. долл. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

млрд. долл. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

США 973 422,2 28,01% 1 275 247,1 33,96% 

Fedwire 608 325,9 17,50% 884 551,9 23,56% 

CHIPS 365 096,3 10,51% 390 695,2 10,40% 

Європейський Союз 917 683,2 26,41% 716 928,8 19,09% 
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Країна / Платіжна 

система великих сум 

2010 2014 

млрд. долл. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

млрд. долл. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

TARGET 835 383,6 24,04% 662 216,4 17,64% 

EURO1 / STEP1 82 299,6 2,37% 54 712,5   1,46% 

Китай 163 126,7 4,69% 382 056,0 10,17% 

HVPS 163 126,7 4,69% 382 056,0 10,17% 

Японія 324 354,9 9,33% 317 360,5 8,45% 

BOJ-NET  291 495,9 8,39% 288 490,0 7,68% 

FXYCS 32 859,0 0,95% 28 870,5 0,77% 

Німеччина 342 118,9 9,84% 224 347,9 5,97% 

TARGET2-BBk 342 118,9 9,84% 224 347,9 5,97% 

Франція 124 455,7 3,58% 115 098,6 3,07% 

TARGET2-BDF1 124 455,7 3,58% 115 098,6 3,07% 

PNS1 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Бразилія 75 211,1 2,16% 113 277,2 3,02% 

STR 75 211,1 2,16% 113 277,2 3,02% 

Великобританія 87 560,5 2,52% 111 893,6 2,98% 

CHAPS Sterling 87 560,5 2,52% 111 893,6 2,98% 

CHAPS Euro 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Нідерланди 102 476,3 2,95% 78 164,8 2,08% 

TARGET2-NL 102 476,3 2,95% 78 164,8 2,08% 

Корея 43 729,9 1,26% 56 971,1 1,52% 

BOK-Wire+ 43 729,9 1,26% 56 971,1 1,52% 

Італія 43 726,6 1,26% 54 938,4 1,46% 

TARGET2-BDI 43 726,6 1,26% 54 938,4 1,46% 

Гон Конг 20 551,9 0,59% 50 421,9 1,34% 

RMB CHATS 185,6 0,01% 27 601,5 0,74% 

HKD CHATS 17 449,9 0,50% 17 383,7 0,46% 

USD CHATS 2 724,5 0,08% 5 245,9 0,14% 

EUR CHATS 191,9 0,01% 190,8 0,01% 

Австралія 39 176,0 1,13% 36 612,8 0,98% 

RITS 39 176,0 1,13% 36 612,8 0,98% 

Канада 36 562,0 1,05% 34 996,8 0,93% 

LVTS 36 562,0 1,05% 34 996,8 0,93% 

Швейцарія 37 911,9 1,09% 32 496,6 0,87% 

SIC 37 911,9 1,09% 32 496,6 0,87% 

Росія 21 551,6 0,62% 31 742,6 0,85% 

VER 14 656,1 0,42% 16 006,3 0,43% 

BESP System 4 193,0 0,12% 12 525,3 0,33% 

MER 2 678,8 0,08% 3 210,9 0,09% 

Payments using letters of 

advice 

23,7 0,00% 0,1 0,00% 

Бельгія 26 723,9 0,77% 21 550,7 0,57% 

TARGET2-BE 26 723,9 0,77% 21 550,7 0,57% 

Туреччина 16 620,7 0,48% 18 315,5 0,49% 

EFT1 - large 16 620,7 0,48% 18 315,5 0,49% 

Швеція 19 062,8 0,55% 17 124,7 0,46% 
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система великих сум 

2010 2014 

млрд. долл. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

млрд. долл. 

США 

% від 

загального 

обсягу 

RIX 19 062,8 0,55% 17 124,7 0,46% 

E-RIX 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

Мексика 12 115,2 0,35% 16 796,9 0,45% 

SPEI 12 115,2 0,35% 16 796,9 0,45% 

Саудовська Аравія 14 789,4 0,43% 14 513,6 0,39% 

SARIE 14 789,4 0,43% 14 513,6 0,39% 

Індія 10 601,3 0,31% 12 356,5 0,33% 

RTGS 10 601,3 0,31% 12 356,5 0,33% 

Сінгапур 12 090,9 0,35% 12 027,3 0,32% 

MEPS+(IFT) 12 090,9 0,35% 12 027,3 0,32% 

Південна Африка 9 781,8 0,28% 9 682,7 0,26% 

SAMOS - large 9 781,8 0,28% 9 682,7 0,26% 

Джерело: складено автором на основі [8] 
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Додаток Е 

Досвід країн у розвитку транскордонної онлайн торгівлі 
Країна Потенціал транскордонної онлайн торгівлі 

Німеччина - Німеччина займає третє місце по показникам експорту та імпорту в 

розрізі онлайн торгівлі (електронної комерції) після США і 

Великобританії. 

- Естонія та Німеччина мають між собою розвинену торгівельну систему 

та займає найбільшу частку електронних покупок. В результаті, Eesti 

Post і Deutsche Post DHL домовилися розвивати додаткові послуги для 

полегшення і розвитку прикордонної електронної комерції. 

- Основними партнерами Німеччини з онлайн продажу є: Франція (5,9 

млн доларів), Австрія (5,5 млн доларів), Італія (5млн доларів), Іспанія 

(3,9 млн доларів) та Скандинавія (3,5 млн доларів). 

- Німецькі споживачі, в основному, купують закордону, в ціннісному 

виражанні найбільше покупок з Великобританії (11,1 млн доларів), 

США (8,6 млн доларів) і Китаю (6,2 млн доларів) 

 

Австралія - В Австралії більше 80% споживачів замовили товари закордону. Це 

набагато більше, ніж середній показник по світу – 51,2 % 

- Частка витрат на внутрішньому ринку зростає, якщо порівнювати з 

витратами транскордонної електронної комерції. Вітчизняні ритейлери 

більш успішно обслуговують австралійський ринок. 

- Транскордонні продажі досягають 75% від загальних онлайн витрат у 

2013 році.  

- Australia Post підписала угоду з китайською Alibaba Group для 

полегшення і зростання транскордонної онлайн торгівлі між 

Австралією і Китаєм. 

- 8,4 млн австралійців витратять 14,9 млрд (16, 6 млрд AUD), як 

прогнозується до 2018 року. 

 

Бразилія - Бразильський ринок електронної комерції є одним з найбільших у світі. 

Відповідно до eMarkete, роздрібні онлайн продажі в Бразилії займають 

10 місце серед світу. 

- Бразилія є найбільшим ринком електронної комерції в Латинській 

Америці. Дана тенденція, як очікується, залишиться незмінною у 

найближчі роки. Країна займає більше половини загального обсягу 

продажів на ринку. У 2015 році прогнозується, що об’єм комерції може 

досягти 37 млрд доларів. 

- Бразилія виступає найбільшим ринком в Латинській Америці в розрізі 

не тільки макроекономічних показників (населення, економіка, т.д.), 

але й одним із найрозвиненіших ринків електронної комерції. 

- Займає 42% загальної ринкової частки, відповідно, Бразилія є сильним 

ринком транскордонної комерції у Латинській Америці. Об’єм 

продажів становив 9,6 млн. доларів у 2013 році, прогнозується 

зростання в середньому на 13,6% з 2013 по 2018 рік. 

- Повернення товарів в Бразилії трапляються мало - лише 15,6% клієнтів 

в Бразилії повернули товар, що майже на 10% нижче середнього 

світового показника 27,5%. 

- Незважаючи на те, що США залишається основним місцем для 

здійснення онлайн покупок, виявлено тенденцію зменшення обсягу 

купівлі бразильськими споживачами з американського ринку: 71,7% 
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(2014 рік) порівняно з 79% (2013 рік). Частка Китаю, як місця 

здійснення онлайн покупок, зросла з 48% в 2013 році до 55,1% в 2014 

році. 

- У першу п'ятірку ринків здійснення онлайн покупок входить: США 

(71,7%), Китай (55,1%), Гонконг (18%), Японія (15%) і Канада (9,5%). 

- Ціни в Бразилії традиційно високі враховуючи вартість показників, 

відомих як Custo Brasil (Brazil cost). Як вказав економіст, Custo Brasil 

складається з декількох компонентів, включаючи високі податки, 

високе мито і жорстке трудове право. 

- Міжнародні торговці зуміли скоротити свої витрати, отримали 

конкурентну перевагу - значно вигіднішу цінову позицію поряд з 

місцевими торговцями. 

 

Канада - У Канаді значна частка онлайн витрат здійснюється на неканадських 

сайтах, цей показник становить 45%. Одна третину загальних витрат 

займають США, далі місце займають Азія і Європа. 

- Тенденція здійснення онлайн покупки закордону обумовлена більш 

низькими цінами і кращим вибором на інших ринках, 41% і 23% 

відповідно, вказали важливими респонденти дослідження. 

- Канадські споживачі можуть придбати продукти на веб-сайті Amazon 

США зі знижкою 50% або вище. Ціни залишаються сприятливими, 

навіть враховуючи вплив підвищення податків. 

 

Китай - Переважно здійснення міжнародних онлайн покупок відбувається на 

порталі Alipay (третя онлайн платформа при Alibaba), обсяг виріс на 

117%, в порівнянні із зростанням на вітчизняному ринку на 64,7%. 

- Китайський ринок електронної комерції складається, в основному, з 

закордонних покупок (90%). 

- Основними країнами експорту онлайн товарів виступають: США 

(17,2%), Великобританія (16,3%) Гонконг (15,8%), а також Бразилія, 

Індія, Німеччина, Франція, Росія, Японія і Південна Корея. 

 

ОАЕ - Більшість споживачів ОАЕ (60%) купують онлайн на зарубіжних 

ресурсах. 

- Найбільший обсяг міжнародних електронних покупок розподіляється 

між США (35%), Азією (30%), Європою (25%) і 10% усередині регіону 

MENA 

- Топ країни, де ОАЕ онлайн-покупці схильні купувати товари, 

являються США (30%), Великобританія (18%) і Індія (18%) 

- Найбільш популярними категоріями продукції є: туристичні і 

транспортні товари (43%), далі одяг/текстиль, взуття та аксесуари 

(40%) 

- Основними чинниками, що сприяють покупці з іноземних сайтів 

виступають безкоштовна доставка, а також безпечних спосіб оплати. 

Продукти недоступні всередині країни знаходиться лише на третьому 

місці в пріоритеті для покупки. 

 

США - США є світовим лідером імпорту та експорту електронної комерції 

- Найпопулярнішими товарними категоріями для американського 

споживання є одяг і аксесуари, далі продукти для краси і здоров'я. Це 
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означає, що міжнародний ринок краще відповідає їх потребам, ніж 

товари на внутрішньому ринку. 

- Обсяг покупців іноземної онлайн комерції становить 34.1 млн осіб, що 

витратили 40,6 млрд доларів на 2013 рік. 

- Американські споживачі, в основному, купують з магазинів 

Великобританії (49%), Китаю (39%), Канади (34%), Гонконгу (20%) і 

Австралії (18%). 

 

Великобритані

я 

- 71% інтернет-магазинів Великобританії пропонують доставку за межі 

країни, що підвищує міжнародну купівельну привабливість. 

- 48% британських онлайн-споживачів здійснюють покупки на 

закордонних електронних ресурсах. 

- Великобританія є одним з найбільших міжнародних експортерів B2C 

електронної комерції по всьому світу, завдяки популярності 

англійських марок по всьому світу і широкого використання 

англійської мови. Найбільш інтенсивний потік торгівлі відбувається 

між Великобританії і США. 

- Великобританія стала найпопулярнішим місцем покупки серед 

європейських інтернет покупців в 2013 році, далі місце займають 

Німеччина та Франція. 

- Глобальний ринок електронних покупок з Великобританії зростатиме 

на 28 мільярдів фунтів стерлінгів до 2020 року, становитиме 60% 

частки всього ринку, як очікується. 

 

Туреччина - Онлайн замовлення в Туреччині сфокусовані на внутрішньому ринку. 

Лише кожне п’яте замовлення здійснюється закордону. Тим не менш, 

існує потенційно високий інтерес на міжнародні інтернет покупки у 

наступні роки.  

- В 2013 році обсяг цінового вираження міжнародних операцій е-

комерції в Туреччині досягає більше 1 млрд євро, що збільшується 

третій рік поспіль. 

- Туреччина є сприятливим місцем для електронної комерції, маючи 

високі кредитні і дебетові показники проникнення, розвинуту 

інфраструктури та логістику, що полегшить доставки. 

- 22% споживачів здійснивши доставку, повернули замовлений товар, 

що нижче середнього світового показника 27,5%. 

- Турецькі споживачі реалізовують покупки із США (49%), Китаю 

(40,4%), Гонконгу (18,5%) Великобританії (15,4%) і Німеччини 

(12,1%). 

 

Іспанія - В Іспанії кількість операцій на іноземних сайтах складає 56,5% від 

загальної електронної торгівлі, їх об’єм становить 43,2% від всієї 

вартості на онлайн ринку. 

- Іспанські онлайн-продавці експортують невелику частку від загальної 

міжнародної торгівлі. Експорт становить близько 7 млн європейським 

споживачам у 2013 році, в порівнянні з 46 млн експорту з 

Великобританії. 

- Меблі для дому є популярним вибором для зарубіжних закупівель, далі 

категорія одягу та взуття. 
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- Іспанські споживачі, в основному, купують з Великобританії (14,2%), 

Китаю (12,5%), США (10,3%) і Німеччини (9,9%) (у відсотках від 

загального обсягу іспанських закордонних покупок). 

- Іспанські онлайн-оператори, в основному, продають у Великобританію 

(3,9%), Італію (3,5%) і Францію (3,9%), (у відсотках від закордонних 

продажів з відповідних країн). 

 

Південна 

Африка 

- Південноафриканські споживачі купують переважно з внутрішніх 

сайтів (84,3%), 27,1% покупки з США, і 14,6% з веб-сайтів Європи. 

- Третій по відвідуванню сайт онлайн покупок в Південній Африці 

Amazon.com, американська версія сайту. 

- 30% нігерійських споживачів здійснили покупку з Південної Африки в 

останні 12 місяців. 

- Найпопулярніші місця експорту товарів з Південної Африки: Китай 

(8,3%), США (8,1%), Індія (7,8%) і Великобританія (7,2%) 

 

Сінгапур - Сінгапур має найвищу частку реалізації міжнародної B2C електронної 

комерції серед Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 2013 році. 

- Населення Сінгапуру складається з майже 40% постійних іноземних 

резидентів (робочих або студентів), 23% сінгапурських громадян, що 

народилися за кордоном. Цим пояснюється, що 55% транзакцій 

електронної торгівлі проводяться зарубіжжя. 

 

Росія - У Росії, 3 мільярди доларів США було витрачено на іноземні 

електронні покупки в 2013 році. 

- Обсяг імпортних посилок зріс з 21,5 млн в 2012 році до 40,3 млн в 2013 

році; Тенденція зростання на 90%. 

- У 2013 році eBay локалізувався повністю російською мовою для 

забезпечення зв’язку с покупцями, що знаходяться за межами Росії. У 

вересні 2014 року, російські оператори почали продавати через  eBay 

платформу. 

- Основний трафік покупок російськими споживачами здійснюється з 

Китаю (65,6%). 

 

Південна 

Корея 

- В Південній Кореї ритейлери мають угоди з виробниками, що 

дозволяють їм стягувати надбавку з іноземних та вітчизняних товарів. 

В результаті, онлайн-споживачі платять до дев'яти разів вище на 

місцевому ринку, ніж за кордоном. 

- Імпорт електронної комерції через сайти виріс на 47% в 2013 році, 

майже до 1 млрд доларів. 

- В 2013 році витрати кредитних карток на зарубіжну продукцію зросли 

на 15,4%, що значно більше, ніж збільшення внутрішніх витрат на 

3,2%. 

- За даними “Reserve Direct Global Shopping” прогнозується, що в галузі 

роздрібної торгівлі іноземні клієнти отримають доступ до корейських 

онлайн центрів. Обсяг покупок становитимуть 955,4 доларів в 2016 

році, що зросте з показника 191 млн доларів США в 2013 році. 
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Франція - 25% французьких сайтів працюють у режимі експорту, які генерують 

10% міжнародних продажів, завдяки міжнародному попиту на 

французьку моду і бренди. 

- Французькі споживачі середньо активні по Європі, особливо коли 

здійснюють покупки товарів і послуг через сайти на іншій мові ЄС; 19% 

користувачів купують на іноземних ресурсах, у порівнянні з середнім 

показником 15%. 

- Франція займає третє місце популярності інтернет-магазинів серед 

європейських покупців, поступаючись лише Великобританії та 

Німеччини. 

- Найбільший обсяг торгівельних операції відбувається з Бельгією/ 

Люксембургом (42%), Іспанією (27%), Італією (26%), Великобританією 

(17%) і США (6,9%). 

- Французькі споживачі в основному купують в Німеччині (41%), 

Великобританії (29%), Бельгії (15%), США (9%) і Китаю (7,9%). 

 

Італія - Враховуючи обставину вузької наявності товарів на внутрішньому 

ринку, близько 30% населення Італії, у кількісному вираженні 16,8 

мільйона чоловік, придбали товар або послугу не використовуючи 

італійські сайти. 

- Італійські споживачі переважно купують товари з Великобританії та 

Німеччини. 

- Близько 4,2 млн італійців купують на веб-сайтах США, 2,8 млн 

здійснюють покупки з Китаю 

- Обсяг експорту не рівноважний обсягу імпорту, так як, тільки один з 

чотирьох операторів здійснює онлайн продажі закордон, основними 

партерами є Німеччина, Іспанія і Великобританія. 

- Одяг та взуття, продукти харчування та туризм – найпотужніші 

експортні товарні категорії електронної комерції Італії в 2013 році. 

 

Індія - Левову частку закордонної електронної торгівлі Індії займає експорт. 

Індія вважається найскладнішим місцем для імпорту. Це пов'язано з 

обмеженою інфраструктурою і урбанізацією. 

- Shopify, канадська торгівельна мережа, розраховує подвоїти кількість 

магазинів, що працюють на її платформі в Індії з 5.000 до 10.000 в 

наступному році, показує потенціал для індійської електронної 

комерції. 

- Індійські купці генерують 1,8 млрд доларів США в експорті етнічного 

одягу, ремесел, шкіряних аксесуарів і напівкоштовних ювелірних 

виробів в 2013 році. 

- США, Великобританія, Індія, Росія та Ізраїль є основними напрямками 

експорту індійських купців, що торгують онлайн, в той час як Китай, 

Німеччина, Малайзія і Сінгапур є основними імпортними вузлами. 

Справді, 2.3% експорту електронної торгівлі Китаю був в Індію. 

 

Польща - У Польщі до трійки найпоширеніших категорії іноземної покупки 

входить одяг та взуття, предмети інтер'єру та аксесуари для 

автомобілів. 
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Країна Потенціал транскордонної онлайн торгівлі 

- Проаналізувавши прогнози на 2015 рік, виявлено, що польський ринок 

електронної комерції досягне 18,2 млрд євро (77 млрд злотих), що 

становить 4,9% від ВВП. 

- Польські онлайн-споживачі віддають перевагу магазинам із США 

(32,2%) і Німеччини (32,1%). 

- Польські споживачі звертаються в іноземні магазини через відсутність 

вибору продукту всередині країни; майже 78% споживачів вказують це 

основною причиною закордонної покупки. Більш низька ціна є 

значущим фактором для близько 50% споживачів. 
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Додаток Є 

Таблиця З.1. Таблиця показників, на основі яких розраховується індекс 

DESI 

Субіндекс  Показники 

Зв'язок - 

Можливості 

мережевої взаємодії 

(Connectivity) 

- Фактична швидкість завантаження фіксованою широкосмугового зв'язку, 

по кабельному модему 

- Фактична швидкість завантаження фіксованою широкосмугового зв'язку, 

за допомогою оптичного кабелю до х 

- Фактична швидкість завантаження фіксованою широкосмугового зв'язку, 

за технологією XDSL 

- Частка компаній, що мають швидкий фіксований широкосмуговий 

зв'язкок, % 

- Частка компаній, що мають фіксований широкосмуговий зв'язок, % 

- Індекс Херфіндаля для оцінки рівня конкуренції на ринку 

широкосмугових послуг  

- Домашні господарства, які мають широкосмугове з'єднання  

- Домогосподарства з фіксованим широкосмуговим зв'язком 

- Нові покоління широкосмугового покриття / доступність (% 

домогосподарств) 

- Сільський стандарт фіксованого широкосмугового покриття (% 

домогосподарств) 

- Стандарт фіксованого широкосмугового покриття / доступність (% 

домогосподарств) 

- Покриття мобільного широкосмугового зв’язку 3G  

- Покриття фіксованого широкосмугового зв’язку  

- Домогосподарства з доступом до Інтернету  

- Покриття  мобільного широкосмугового зв’язку 4G (LTE) (% 

домогосподарств) 

- Покриття  мобільного широкосмугового зв’язку - розширеного 3G (HSPA) 

(% домогосподарств) 

- Використання мобільного зв’язку - активні SIM-карти для передачі голосу 

або даних, кількість на 100 жителів 

- Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку (SIM-карти) 

Людський капітал 

(Human Capital) 

- Індикатор цифрових навичок (інтернет-користувачі) 

- Особи, які отримали навички в сфері ІКТ в рамках офіційних навчальних 

закладів 

- Особи, які написали комп'ютерну програму, використовуючи 

спеціалізовану мову програмування 

- Особи з основними або розширеними цифровими навичками 

- Особи, що працюють з використанням комп'ютерів та мають доступ до 

мережі на роботі (бізнес-сектори) 

- Наукові та технологічні випускники, кількість на 1000 населення 

- Особи з середніми або розширеними навичками роботи з комп'ютером (3 

або більше 6 комп'ютерних напрямків) 

- Особи, що працюють як спеціалісти  з навичками в сфері ІКТ  

- Особи, яким роботодавцем надані портативні пристрої для роботи (бізнес-

сектор) 

- Особи, які використовують ноутбук / планшет, щоб отримати доступ в 

Інтернет, знаходячись далеко від дому або роботи 

- Особи, які часто використовують Інтернет (кожен день або майже кожен 

день) 

- Особи, які мають доступ до Інтернету через мобільний телефон за 

допомогою UMTS (3G) 

Використання 

Інтернету (Use of 

Internet) 

- Особи, що замовляють товари або послуги через Інтернет від продавців з 

інших країн ЄС 

- Особи, що замовляють товари або послуги через Інтернет 

- Особи, які замовляють фізичні товари онлайн 

- Особи, що замовляють послуги онлайн 
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- Особи, які продають товари або послуги в Інтернеті (наприклад, через 

аукціони) 

- Особи, які шукають в Інтернеті інформацію про здоров'я 

- Особи, які проходять навчання за допомогою онлайнового курсу (з будь-

якого предмету) 

- Особи, які шукають інформацію про товари і послуги в Інтернеті 

- Особи, які шукають онлайн роботу або заповнюють заявку на роботу 

- Особи, які шукають інформацію в Інтернеті про систему освіти, навчання 

або курси  

- Особи, які приймали участь в соціальних мережах через Інтернет за 

останні 3 місяці 

- Особи, які здійснюють телефонування або відеодзвінки (через веб-

камери) в Інтернеті 

- Особи, які здійснюють платежі за допомогою онлайн-банкінгу 

Інтеграція цифрових 

технологій 

(Integration of Digital 

Technology) 

- Компанії, які взаємодіють онлайн з органами державної влади 

- Компанії, що повертають заповнені форми до органів державної влади 

через Інтернет 

- Компанії, що відправляють або отримують електронні рахунки-фактури в 

форматі, придатному для автоматичної обробки 

- Підприємства, що подають пропозиції на тендер в електронній системі 

торгів (електронні закупівлі) 

- Компанії, які мають внутрішній електронний обмін інформацією про 

купівлі / продажі 

- Підприємства, що використовують будь-яку комп'ютерну мережу для 

здійснення покупок (принаймні 1%) 

- Підприємства, що купують хмарні обчислення середнього рівня 

складності 

- Підприємства, що купують хмарні обчислення для використання в 

Інтернеті 

- Компанії, що мають веб-сайт або домашню сторінку 

- Компанії, що мають веб-сайт із деякими елементами складного 

функціоналу  

- Компанії, що платять за рекламу в Інтернеті 

- Компанії, що забезпечують зайнятим особам віддалений доступ до 

системи електронної пошти підприємства, документів або програм 

- Підприємства, що забезпечують портативні пристрої більше ніж для 20% 

своїх працівників 

- Компанії, що відправляють електронні рахунки-фактури (похідний 

показник) 

- Підприємства, що діляться електронними повідомленнями про ланцюг 

поставок 

- Компанії, які діляться внутрішньо електронною інформацією з 

Електронною Системою Планування Ресурсами (ERP) 

- Підприємства, що використовують програмне забезпечення для 

управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) 

- Підприємства, що використовують соціальні медіа 

- Підприємства, що використовують два або більше соціальних медіа 

- Підприємства, що використовують "Businees для споживачів" можливості 

веб-продажів 

- Компанії, що здійснили електронні продажі в інші країни ЄС за останній 

календарний рік, 

- Підприємства, що використовують будь-яку комп'ютерну мережу з 

продажів (принаймні 1%) 

- Всього електронних продажів на підприємствах, у % від їх загального 

обороту 

- Компанії, що забезпечують портативні пристрої для деяких своїх 

працівників 

Цифрові громадські 

послуги (Digital 

Public Services) 

- Основні державні послуги для громадян, які повністю доступні в Інтернеті 

- Основні державні послуги для підприємств, які повністю доступні в 

Інтернеті 

- Підприємства, що обмінюються діловими документами, придатними для 

автоматичної обробки 
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- Підприємства, що відправляли заповнені форми до органів державної 

влади, через Інтернет, за останні 3 місяці 

- Особи, які взаємодіяли онлайн з органами державної влади за останні 12 

місяців 

- Особи, які подавали заповнені форми органам державної влади, через 

Інтернет, за останні 12 місяців 

Джерело: [55] 
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Додаток Ж 

Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та ринку 

платіжних послуг у Великобританії 

 Вимір Показник Змінна 2011 2012 2013 2014 

Зв'язок 

Домогосподарства з 

доступом до Інтернету  X1 82,7 86,8 88,4 89,9 

Зв'язок 

Загальна кількість 

абонентів мобільного 

зв’язку (SIM-карти) X2 85 207 069 82 983 300 83 431 200 88 343 918 

Зв'язок 

Покриття  мобільного 

широкосмугового 

зв’язку - розширеного 

3G (HSPA) (% 

домогосподарств) X3 98,8 98,4 98,5 99,0 

Зв'язок 

Частка компаній, що 

мають фіксований 

широкосмуговий 

зв'язок, % X4 92,2 92,5 94,7 95,0 

Людський 

капітал 

Наукові та технологічні 

випускники, кількість 

на 1000 населення X5 19,7 19,8 23,0 22,7 

Людський 

капітал 

Особи, які мають 

доступ до Інтернету 

через мобільний 

телефон за допомогою 

UMTS (3G) X6 23,0 41,9 46,9 52,6 

Людський 

капітал 

Особи, які написали 

комп'ютерну програму, 

використовуючи 

спеціалізовану мову 

програмування X7 11,2 13,2 11,3 14,1 

Людський 

капітал 

Особи, які часто 

використовують 

Інтернет (кожен день 

або майже кожен день) X8 69,7 73,3 78,0 81,5 

Використання 

Інтернету 

Особи, що замовляють 

товари або послуги 

через Інтернет X9 81,8 82,0 84,7 85,2 

Використання 

Інтернету 

Особи, що замовляють 

товари або послуги 

через Інтернет від 

продавців з інших країн 

ЄС X10 11,9 15,1 15,1 19,7 

Використання 

Інтернету 

Особи, які замовляють 

фізичні товари онлайн X11 67,5 70,6 76,2 75,9 

Використання 

Інтернету 

Особи, які продають 

товари або послуги в 

Інтернеті (наприклад, 

через аукціони) X12 27,2 24,2 30,7 34,0 

Використання 

Інтернету 

Особи, які шукають 

інформацію в Інтернеті 

про систему освіти, 

навчання або курси X13 30,3 26,6 31,6 34,1 

Використання 

Інтернету 

Особи, які шукають 

онлайн роботу або 

заповнюють заявку на 

роботу X14 25,0 22,1 26,2 25,9 
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Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Компанії, що мають 

веб-сайт або домашню 

сторінку X15 78,5 81,4 82,0 79,7 

Цифрові 

громадські 

послуги 

Особи, які взаємодіяли 

онлайн з органами 

державної влади за 

останні 12 місяців X16 39,6 43,3 40,9 51,4 

Структура 

ринку 

міжнародних 

послуг 

Обіг зовнішньої 

торгівлі товарами та 

послугами 

(розраховується як 

сума імпорту та 

експорту товарами та 

послугами за 

відповідний період) Y1 

1 635 

161,6 

1 638 

685,5 

1 683 

244,0 

1 746 

741,2 

  

Суммарний обсяг 

отриманих і 

відправлених 

двосторонніх грошових 

переказів  Y2 31 237,8 31 933,1 25 629,3 26 916,7 

Обсяги 

операцій 

провідних 

платіжних 

систем країни CHAPS Sterling Y3 102 392,6 113 606,6 109 636,9 111 893,6 

  Cheque/credit Y4 1 166,1 1 023,3 900,5 884,6 

  BACS Y5 6 994,1 6 514,2 6 594,3 7 278,3 

 

Джерело: [55, 8] 
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Додаток З 

Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та ринку 

платіжних послуг у Франції 

Вимір Показник Змінна 2011 2012 2013 2014 

Зв'язок 
Домогосподарства з 

доступом до Інтернету  
X1 75,9 80,0 81,7 83,0 

Зв'язок 

Загальна кількість 

абонентів мобільного 

зв’язку (SIM-карти) 

X2 65 059 600 68 987 300 72 739 057 76 149 822 

Зв'язок 

Покриття  мобільного 

широкосмугового 

зв’язку - розширеного 

3G (HSPA) (% 

домогосподарств) 

X3 97,0 99,7 99,8 99,8 

Зв'язок 

Частка компаній, що 

мають фіксований 

широкосмуговий зв'язок, 

% 

X4 92,3 96,8 97,7 93,5 

Людський 

капітал 

Наукові та технологічні 

випускники, кількість на 

1000 населення 

X5 22,1 22,9 22,9 23,4 

Людський 

капітал 

Особи, які мають доступ 

до Інтернету через 

мобільний телефон за 

допомогою UMTS (3G) 

X6 15,8 27,5 37,4 43,7 

Людський 

капітал 

Особи, які написали 

комп'ютерну програму, 

використовуючи 

спеціалізовану мову 

програмування 

X7 9,4 10,9 10,2 10,9 

Людський 

капітал 

Особи, які часто 

використовують 

Інтернет (кожен день або 

майже кожен день) 

X8 61,7 65,0 66,3 67,8 

Використання 

Інтернету 

Особи, що замовляють 

товари або послуги через 

Інтернет 

X9 67,1 68,6 70,2 72,6 

Використання 

Інтернету 

Особи, що замовляють 

товари або послуги через 

Інтернет від продавців з 

інших країн ЄС 

X10 18,1 20,2 21,3 24,3 

Використання 

Інтернету 

Особи, які замовляють 

фізичні товари онлайн 
X11 52,4 52,6 55,4 56,7 

Використання 

Інтернету 

Особи, які продають 

товари або послуги в 

Інтернеті (наприклад, 

через аукціони) 

X12 23,7 27,8 32,4 29,0 

Використання 

Інтернету 

Особи, які шукають 

інформацію в Інтернеті 

про систему освіти, 

навчання або курси 

X13 22,8 20,9 20,4 30,6 

Використання 

Інтернету 

Особи, які шукають 

онлайн роботу або 

заповнюють заявку на 

роботу 

X14 13,2 15,8 15,0 17,8 
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Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Компанії, що мають веб-

сайт або домашню 

сторінку 

X15 60,1 64,5 65,3 63,6 

Цифрові 

громадські 

послуги 

Особи, які взаємодіяли 

онлайн з органами 

державної влади за 

останні 12 місяців 

X16 56,8 61,4 60,2 63,8 

Структура 

ринку 

міжнародних 

послуг 

Обіг зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами 

(розраховується як сума 

імпорту та експорту 

товарами та послугами 

за відповідний період) 

Y1 2 499,6 2 104,5 1 766,5 1 628,1 

Суммарний обсяг 

отриманих і 

відправлених 

двосторонніх грошових 

переказів  

Y2 39 567,7 38 734,3 43 805,8 46 239,7 

Обсяги 

операцій 

провідних 

платіжних 

систем країни 

TARGET2-BDF1 Y3 142 241,4 141 546,4 116 252,2 115 098,6 

CORE (FR)2 Y4 7 470,9 6 940,6 7 138,1 7 127,3 

 

Джерело: [55] 
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Додаток И 

Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та ринку 

платіжних послуг у Німеччині 

Вимір Показник Змінна 2011 2012 2013 2014 

Зв'язок Домогосподарства з 

доступом до Інтернету  

X1 83,3 85,5 87,7 89,5 

Зв'язок Загальна кількість 

абонентів мобільного 

зв’язку (SIM-карти) 

X2 99 020 

000,0 

101 657 

000,0 

104 118 

975,0 

110 294 

129,0 

Зв'язок Покриття  мобільного 

широкосмугового 

зв’язку - розширеного 

3G (HSPA) (% 

домогосподарств) 

X3 88,5 90,4 92,2 92,5 

Зв'язок Частка компаній, що 

мають фіксований 

широкосмуговий зв'язок, 

% 

X4 87,8 87,6 86,2 93,0 

Людський 

капітал 

Наукові та технологічні 

випускники, кількість на 

1000 населення 

X5 16,5 16,2 17,2 18,7 

Людський 

капітал 

Особи, які мають доступ 

до Інтернету через 

мобільний телефон за 

допомогою UMTS (3G) 

X6 9,0 17,1 29,8 40,8 

Людський 

капітал 

Особи, які написали 

комп'ютерну програму, 

використовуючи 

спеціалізовану мову 

програмування 

X7 9,0 8,8 7,5 11,6 

Людський 

капітал 

Особи, які часто 

використовують 

Інтернет (кожен день або 

майже кожен день) 

X8 63,0 64,6 68,6 72,1 

Використанн

я Інтернету 

Особи, що замовляють 

товари або послуги через 

Інтернет 

X9 76,8 77,2 80,0 80,3 

Використанн

я Інтернету 

Особи, що замовляють 

товари або послуги через 

Інтернет від продавців з 

інших країн ЄС 

X10 10,4 10,8 12,6 13,6 

Використанн

я Інтернету 

Особи, які замовляють 

фізичні товари онлайн 

X11 70,2 69,2 71,9 72,8 

Використанн

я Інтернету 

Особи, які продають 

товари або послуги в 

Інтернеті (наприклад, 

через аукціони) 

X12 28,9 24,6 27,6 27,9 

Використанн

я Інтернету 

Особи, які шукають 

інформацію в Інтернеті 

про систему освіти, 

навчання або курси 

X13 28,5 26,3 36,2 36,4 

Використанн

я Інтернету 

Особи, які шукають 

онлайн роботу або 

X14 17,8 16,6 18,2 18,1 
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Вимір Показник Змінна 2011 2012 2013 2014 

заповнюють заявку на 

роботу 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Компанії, що мають веб-

сайт або домашню 

сторінку 

X15 81,3 82,0 84,4 85,8 

Цифрові 

громадські 

послуги 

Особи, які взаємодіяли 

онлайн з органами 

державної влади за 

останні 12 місяців 

X16 50,0 51,1 49,1 52,7 

Структура 

ринку 

міжнародних 

послуг 

Обіг зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами 

(розраховується як сума 

імпорту та експорту 

товарами та послугами 

за відповідний період) 

Y1 3 185 

001,6 

3 043 

507,1 

3 188 

228,2 

3 289 

553,7 

Суммарний обсяг 

отриманих і 

відправлених 

двосторонніх грошових 

переказів  

Y2 36 655,0 34 686,3 38 532,7 41 038,6 

Обсяги 

операцій 

провідних 

платіжних 

систем країни 

TARGET2-BBk Y3 351 

658,5 

353 

929,2 

297 

820,6 

224 

347,9 

RPS Y4 3 354,2 3 224,1 3 639,5 4 614,3 

Джерело: [55, 8] 
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Додаток І 

Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та ринку 

платіжних послуг у Японії 

Вимір Показник Змінна 2011 2012 2013 2014 

Зв'язок 

Користувачі 

фіксованого 

широкосмугового 

звязку (на 100 осіб) Х1(1) 27,63 27,68 28,1 28,79 

Зв'язок 

Користувачі 

бездротового 

широкосмугового 

мобільного зв"язку Х2(1) 81,94 85,41 111,98 124,21 

Людський 

капітал 

Доступ до Інтернету, 

% проникнення Х3(1) 0,791 0,795 0,897 0,906 

Використання 

Інтернету 

Користувачі 

соціальних мереж, 

млн Х4(1)     

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Розмір ринку 

роздрібної торгівлі 

через Інтернет , млрд Х4(1) 83,04 93,46 113,01 136 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Витрати на рекламу в 

соціальних мережах, 

млн Х4(1)     

Структура 

ринку 

міжнародних 

послуг 

Обіг зовнішньої 

торгівлі товарами та 

послугами Y1(1) 1 900 865 1 928 427 1 785 805 1 854 552 

Обіг переказів Y2(1) 13 289 13 977 10 765 12 432 

Обсяги 

операцій 

провідних 

платіжних 

систем країни 

BOJ-NET  Y3(1) 311 549 341 479 292 331 288 490 

FXYCS Y4(1) 35 399 30 848 29 840 28 871 

Zengin System Y5(1) 32 204 33 252 29 253 27 397 

Tokyo Clearing House Y6(1) 3 522 3 416 2 763 2 253 

Джерело: [8] 
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Додаток Й 

Таблиця Й.1. Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та 

ринку платіжних послуг у США 

Вимір Показник Змінна 2011 2012 2013 2014 

Зв'язок 

Користувачі 

фіксованого 

широкосмугового 

звязку (на 100 осіб) 

Х1(1) 77,6 86,1 94,1 104,7 

Зв'язок 

Користувачі 

бездротового 

широкосмугового 

мобільного зв"язку 

Х2(1) 28,3 29,4 30,3 31,4 

Зв'язок 
Доступ до Інтернету, 

% проникнення 
Х3(1) 0,7 0,8 0,8 0,9 

Використання 

Інтернету 

Користувачі 

соціальних мереж, 

млн 

Х4(1) 0,5 0,6 0,6 0,7 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Розмір ринку 

роздрібної торгівлі 

через Інтернет , млрд 

Х4(1) 308,6 351,8 395,3 442,0 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Витрати на рекламу в 

соціальних мережах, 

млн 

Х4(1)     

Обсяги операцій 

провідних 

платіжних 

систем країни 

CHIPS Y1(1) 403 349,0 364 818,6 379 984,8 390 695,2 

Fedwire Y2(1) 663 837,6 599 200,6 713 310,4 884 551,9 

Структура ринку 

міжнародних 

послуг 

Обіг переказів Y3(1) 125 614,8 127 795,6 130 166,8 136 834,6 

Обіг зовнішньої 

торгівлі товарами та 

послугами 

Y4(1) 4 802 667 4 974 749 5 038 268 5 194 727 

 

Джерело: [8] 

 

Таблиця Й.2. Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та 

ринку платіжних послуг у Китаї 

Вимір Названия строк Змінна 2011 2012 2013 2014 

Зв'язок 

Користувачі 

фіксованого 

широкосмугового 

звязку (на 100 осіб) 

Х1(1) 11,4 12,7 13,6 14,4 

Зв'язок 

Абоненти мобільного 

стільникового зв'язку 

(на 100 осіб) 

Х2(1) 72,1 80,8 88,7 92,3 

Людський капітал 
Доступ до Інтернету, 

% проникнення 
Х3(1) 0,383 0,423 0,458 0,493 

Використання 

Інтернету 

Користувачі 

соціальних мереж, 

млн 

Х4(1) 265 329 395 447 
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Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Розмір ринку 

роздрібної торгівлі 

через Інтернет , млрд 

Х4(1) 57 110 182 275 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Витрати на рекламу в 

соціальних мережах, 

млн 

Х4(1) 233,1 405,1 612,8 789,5 

Обсяги операцій 

провідних 

платіжних систем 

країни 

HVPS Y1(1) 209 750 280 712 332 746 382 056 

BEPS Y2(1) 2 842 2 938 3 280 3 594 

Структура ринку 

міжнародних 

послуг 

Сумарний обсяг 

отриманих і 

відправлених 

двосторонніх 

грошових переказів  

Y3(1) 61 365 60 246 61 929 64 960 

Обіг зовнішньої 

торгівлі товарами та 

послугами 

Y4(1) 
3 835 

801 

4 118 

339 

4 475 

810 

4 785 

790 

Джерело: [8] 
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Додаток К 

Вихідні дані щодо рівня розвитку інформаційної економіки та ринку 

платіжних послуг в Україні 

Вимір Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зв'язок 
Кількість абонентів 

мобільного зв"язку 
53 928 

830 

55 576 

481 

59 343 

693 

62 458 

800 

61 170 

229 

60 720 

073 

Зв'язок 

Кількість абонентів 

мобільного зв"язку на 100 

жителів 

117,1 121,3 130,3 138,1 144,1 144,0 

Зв'язок 
Частка користувачів 

Інтернетом 
23,3 28,7 35,3 41,0 46,2 49,3 

Зв'язок 
Абоненти фіксованою 

широкосмугового зв'язку 
2 955 

862,0 

3 170 

384,0 

3 644 

976,0 

3 996 

550,0 

3 945 

575,0 

4 978 

813,0 

Зв'язок 

Кількість абонентів 

фіксованою 

широкосмугового зв'язку 

на 100 жителів 

6,4 6,9 8,0 8,8 9,3 11,8 

Людський 

капітал 
Кількість науковців, осіб 89 654,0 84 969,0 82 032,0 77 853,0 69 404,0 63 864,0 

Людський 

капітал 

Обсяг виконаних 

наукових та науково-

технічних робіт, млн. грн. 

9 867,1 10 349,9 11 252,7 11 781,1 10 950,7 12 611,0 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Питома вага підприємств, 

що займалися 

інноваціями, 5 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Інтеграція 

цифрових 

технологій 

Загальна сума витрат 

підприємств на 

іноваційну діяльність 

8 045,5 14 333,9 11 480,6 9 562,6 7 695,9 13 813,7 

Структура 

ринку 

міжнародн

их послуг 

Отримані грошові 

перекази 
2 398,6 2 698,4 2 585,5 4 106,4 4 460,6  

Відправлені грошові 

перекази 
5 607,0 6 716,0 6 500,3 9 667,0 7 354,0  

Сумарний обсяг 

отриманих і відправлених 

двосторонніх грошових 

переказів  

8 005,6 9 414,4 9 085,8 13 773,4 11 814,6  

Обіг зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами 
 184 431 188 536 178 514 134 813 96 092 

 

Джерело: [8] 
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Додаток Л 

Показники інформатизації економіки на основі індексу DESI для проведення 

кореляційно-регресійного аналізу 

Вимір / Показник інформатизації економіки 

Країна 

Ф
р

ан
ц

ія
 

Н
ім

еч
ч

и
н

а 

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
ія

 

С
Ш

А
 

К
и

та
й

 

Я
п

о
н

ія
 

Зв'язок:       

- Покриття  мобільного широкосмугового зв’язку - 

розширеного 3G (HSPA) (% домогосподарств) 
+ + + н/д н/д н/д 

- Частка компаній, що мають фіксований 

широкосмуговий зв'язок, % 
+ + + н/д н/д н/д 

- Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку 

(SIM-карти) 
+ + + н/д н/д н/д 

- Домогосподарства з доступом до Інтернету + + + н/д н/д н/д 

- Користувачі фіксованого широкосмугового зв’язку 

(на 100 осіб) 
   + + + 

- Користувачі бездротового широкосмугового 

мобільного зв’язку 
   + + + 

- Доступ до Інтернету, % проникнення    + + + 

Людський капітал:       

- Особи, які мають доступ до Інтернету через 

мобільний телефон за допомогою UMTS (3G) 
+ + + н/д н/д н/д 

- Особи, які часто використовують Інтернет (кожен 

день або майже кожен день) 
+ + + н/д н/д н/д 

- Особи, які написали комп'ютерну програму, 

використовуючи спеціалізовану мову програмування 
+ + + н/д н/д н/д 

- Наукові та технологічні випускники, кількість на 

1000 населення 
+ + + н/д н/д н/д 

Використання Інтернету:       

- Особи, що замовляють товари або послуги через 

Інтернет 
+ + + н/д н/д н/д 

- Особи, що замовляють товари або послуги через 

Інтернет від продавців з інших країн ЄС 
+ + + н/д н/д н/д 

- Особи, які замовляють фізичні товари онлайн + + + н/д н/д н/д 

- Особи, які продають товари або послуги в Інтернеті 

(наприклад, через аукціони) 
+ + + н/д н/д н/д 

- Особи, які шукають онлайн роботу або заповнюють 

заявку на роботу 
+ + + н/д н/д н/д 

- Особи, які шукають інформацію в Інтернеті про 

систему освіти, навчання або курси 
+ + + н/д н/д н/д 

- Користувачі соціальних мереж, млн    + + + 

Інтеграція цифрових технологій       

- Компанії, що мають веб-сайт або домашню сторінку + + + н/д н/д н/д 

- Розмір ринку роздрібної торгівлі через Інтернет , 

млрд 
   + + + 

- Витрати на рекламу в соціальних мережах, млн    + + + 

Цифрові громадські послуги    н/д н/д н/д 

- Особи, які взаємодіяли онлайн з органами державної 

влади за останні 12 місяців 
+ + + н/д н/д н/д 

Джерело: побудовано автором на основі [55] 
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Додаток М 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки та обсягом зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами країн 
Вимір / Показники інформатизації економіки Обсяг зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами (Y2) 

Німеччина Франція Англія 

Зв'язок    

Домогосподарства з доступом до Інтернету (X1) Середня Дуже сильна Сильна 

Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку (SIM-

карти) (X2) 

Середня Дуже сильна Сильна 

Покриття  мобільного широкосмугового зв’язку - 

розширеного 3G (HSPA) (% домогосподарств) (X3) 

Слабка Сильна Середня 

Частка компаній, що мають фіксований широкосмуговий 

зв'язок, % (X4) 

Середня Слабка Дуже сильна 

Людський капітал    

Наукові та технологічні випускники, кількість на 1000 

населення (X5) 

Сильна Дуже сильна Сильна 

Особи, які мають доступ до Інтернету через мобільний 

телефон за допомогою UMTS (3G) (X6) 

Середня Дуже сильна Сильна 

Особи, які написали комп'ютерну програму, 

використовуючи спеціалізовану мову програмування (X7) 

Середня Середня Середня 

Особи, які часто використовують Інтернет (кожен день 

або майже кожен день) (X8) 

Сильна Дуже сильна Дуже сильна 

Використання Інтернету    

Особи, що замовляють товари або послуги через Інтернет 

(X9) 

Середня Дуже сильна Дуже сильна 

Особи, що замовляють товари або послуги через Інтернет 

від продавців з інших країн ЄС (X10) 

Сильна Дуже сильна Дуже сильна 

Особи, які замовляють фізичні товари онлайн (X11) Дуже сильна Дуже сильна Сильна 

Особи, які продають товари або послуги в Інтернеті 

(наприклад, через аукціони) 

Сильна Сильна Дуже сильна 

Особи, які шукають інформацію в Інтернеті про систему 

освіти, навчання або курси 

Сильна Слабка Сильна 

Особи, які шукають онлайн роботу або заповнюють 

заявку на роботу 

Сильна Сильна Середня 

Інтеграція цифрових технологій    

Компанії, що мають веб-сайт або домашню сторінку Сильна Сильна Дуже слабка 

Цифрові громадські послуги    

Особи, які взаємодіяли онлайн з органами державної 

влади за останні 12 місяців 

Слабка Сильна Сильна 

Джерело: складено автором 
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Додаток Н 

Матриця інтерпретації показників кореляцій між показниками 

інформатизації економіки та обсягами операцій провідних міжбанківських 

платіжних систем Німеччини, Франції та Великобританії 
Вимір / Показники 

інформатизації економіки 

Обсяги операцій провідних міжбанківських платіжних систем Німеччини, 

Франції та Великобританії (Y3) 

RPS TARGET

2-BBk 

TARGET

2-BDF1 

CORE 

(FR)2 

CHAPS 

Sterling 

Cheque / 

credit 

BACS 

Зв'язок        

Домогосподарства з 

доступом до Інтернету (X1) 

Сильна Дуже 

сильна 

Сильна Середня Сильна Дуже 

сильна 

Дуже 

слабка 

Загальна кількість абонентів 

мобільного зв’язку (SIM-

карти) (X2) 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Середня Дуже 

слабка 

Дуже 

слабка 

Дуже 

сильна 

Покриття  мобільного 

широкосмугового зв’язку - 

розширеного 3G (HSPA) (% 

домогосподарств) (X3) 

Сильна Сильна Середня Сильна Дуже 

слабка 

Дуже 

слабка 

Дуже 

сильна 

Частка компаній, що мають 

фіксований 

широкосмуговий зв'язок, % 

(X4) 

Сильна Сильна Дуже 

слабка 

Сильна Слабка Дуже 

сильна 

Слабка 

Людський капітал        

Наукові та технологічні 

випускники, кількість на 

1000 населення (X5) 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Сильна Сильна Слабка Сильна Дуже 

слабка 

Особи, які мають доступ до 

Інтернету через мобільний 

телефон за допомогою 

UMTS (3G) (X6) 

Сильна Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Середня Сильна Дуже 

сильна 

Дуже 

слабка 

Особи, які написали 

комп'ютерну програму, 

використовуючи 

спеціалізовану мову 

програмування (X7) 

Сильна Середня Слабка Дуже 

сильна 

Сильна Слабка Слабка 

Особи, які часто 

використовують Інтернет 

(кожен день або майже 

кожен день) (X8) 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Сильна Середня Середня Дуже 

сильна 

Слабка 

Використання Інтернету        

Особи, що замовляють 

товари або послуги через 

Інтернет (X9) 

Сильна Сильна Сильна Слабка Слабка Дуже 

сильна 

Слабка 

Особи, що замовляють 

товари або послуги через 

Інтернет від продавців з 

інших країн ЄС (X10) 

Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Сильна Слабка Сильна Сильна Слабка 

Особи, які замовляють 

фізичні товари онлайн (X11) 

Сильна Дуже 

сильна 

Дуже 

сильна 

Дуже 

слабка 

Середня Дуже 

сильна 

Дуже 

слабка 

Особи, які продають товари 

або послуги в Інтернеті 

(наприклад, через аукціони) 

(X12) 

Слабка Слабка Сильна Середня Дуже 

слабка 

Середня Середня 

Особи, які шукають 

інформацію в Інтернеті про 

Сильна Сильна Слабка Дуже 

слабка 

Дуже 

слабка 

Середня Сильна 
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систему освіти, навчання 

або курси (X13) 

Особи, які шукають онлайн 

роботу або заповнюють 

заявку на роботу (X14) 

Середня Середня Середня Середня Слабка Слабка Середня 

Інтеграція цифрових 

технологій 

       

Компанії, що мають веб-

сайт або домашню сторінку 

(X15) 

Сильна Дуже 

сильна 

Середня Сильна Середня Середня Сильна 

Цифрові громадські 

послуги 

       

Особи, які взаємодіяли 

онлайн з органами 

державної влади за останні 

12 місяців (X16) 

Середня Середня Середня Сильна Середня Середня Середня 
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Додаток О 

Кластери продуктивності та темпів розвитку цифрової економіки країн 

Європи  за індексом DESI 

Кластер Країна 
Рівень 

розвитку  

Темп зростання 

показника DESI 

(2014/2015)  

Темп 

інформаційних 

(цифрових)( 

перетворень 

Перший: 

висока продуктивність із 

середнім темпом цифрових 

перетворень  

Фінляндія високий 6,33% середній  

Ісландія високий 5,02% середній  

Данія високий 4,29% середній  

Другий: 

висока продуктивність із 

повільним темпом 

цифрових перетворень  

Нідерланди високий 3,77% повільний  

Швеція високий 3,56% повільний  

Норвегія високий 2,73% повільний  

Третій: 

середня продуктивність із 

високим темпом цифрових 

перетворень 

Естонія середній 10,22% високий  

Іспанія середній 8,97% високий  

Ірландія середній 8,43% високий  

Австрія середній 8,30% високий  

Португалія середній 7,32% високий  

Великобританія  середній 7,10% високий  

Четвертий: 

середня продуктивність із 

середнім темпом цифрових 

перетворень 

Мальта середній 5,78% середній  

Франція середній 5,67% середній  

Бельгія середній 5,28% середній  

Німеччина середній 5,25% середній  

Люксембург середній 4,27% середній  

Литва середній 4,16% середній  

П’ятий: низька 

продуктивність із високим 

темпом цифрових 

перетворень 

Чехія низький 9,38% високий  

Угорщина низький 8,59% високий  

Кіпр низький 8,40% високий  

Польща низький 8,53% високий  

Італія низький 11,83% високий  

Греція низький 15,40% високий  

Болгарія низький 15,43% високий  

Румунія низький 9,23% високий  

Шостий: низька 

продуктивність із середнім 

темпом цифрових 

перетворень 

Латвія низький 4,28% середній  

Словенія низький 5,34% середній  

Сьомий: низька 

продуктивність із повільним 

темпом цифрових 

перетворень 

Словаччина низький 3,02% повільний  

Хорватія низький 0,98% повільний  

ЄС середній 6,85% середній 

Джерело: складено автором на основі [55] 
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Додаток П 

Розрахунок місця України у рейтингу країн Європи за часткою електронної 

торгівлі у ВВП (станом на 01.01.2014 р.) 

Рейти

нг 
Країна 

Рівень 

розвитку 

цифрової 

економіки 

за індексом 

DESI 

ВВП, млрд. 

дол. США 

ВВП, млрд. 

євро 

Обіг 

електронної 

комерції 

(B2C), млн. 

євро 

Частка 

електронної 

торгівлі в 

ВВП, % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)/(5)*1000 

1 Великобританія  середній 2 678,2 2 097,0 127190 6,07% 

2 Данія високий 335,9 263,0 9886 3,76% 

3 Австрія середній 428,3 335,4 11685 3,48% 

4 Фінляндія високий 268,2 210,0 7290 3,47% 

5 Ірландія середній 232,1 181,7 5300 2,92% 

6 Франція середній 2 810,2 2 200,4 56800 2,58% 

7 Норвегія високий 522,3 409,0 10300 2,52% 

8 Німеччина середній 3 730,3 2 920,8 71200 2,44% 

9 Швеція високий 579,5 453,8 9938 2,19% 

10 Нідерланди високий 853,5 668,3 13961 2,09% 

11 Ісландія високий 15,4 12,1 250 2,07% 

12 Греція низький 242,2 189,7 3850 2,03% 

13 Чехія низький 208,8 163,5 2874 1,76% 

14 Португалія середній 224,9 176,1 2945 1,67% 

15 Польща низький 526,1 411,9 6541 1,59% 

16 Іспанія середній 1 393,0 1 090,8 16900 1,55% 

17 Україна  183,3 143,5 1850 1,29% 

18 Литва середній 46,4 36,3 410 1,13% 

19 Люксембург середній 60,1 47,1 531 1,13% 

20 Бельгія середній 524,8 410,9 4368 1,06% 

21 Кіпр низький 24,1 18,8 170 0,90% 

22 Угорщина низький 133,4 104,5 930 0,89% 

23 Латвія низький 30,9 24,2 200 0,83% 

24 Румунія низький 189,6 148,5 1200 0,81% 

25 Італія низький 2 136,9 1 673,2 13278 0,79% 

26 Естонія середній 24,9 19,5 150 0,77% 

27 Болгарія низький 54,5 42,7 254 0,60% 

28 Словенія низький 48,0 37,6 216 0,57% 

29 Словаччина низький 97,7 76,5 402 0,53% 

30 Мальта середній 9,6 7,6 28 0,37% 

31 Хорватія низький 133,4 104,5 280 0,27% 

Джерело: складено автором на основі даних Світового банку,  

Асоціації електронної торгівлі Європи  

 


