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Анотація. Визначено основні тенденції запровадження карткових платіжних інструментів, описані про^
блеми їх функціонування, конкретизовані оптимальні шляхи удосконалення карткових платіжних інструментів,
на підставі чого запропонований елемент організаційно^управлінської структури банківських установ.
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Summary. In this article the main trends of the implementation of card payment instruments are given, the problem
of their functioning are described, the optimum ways ways of improvement of card payment instruments are specified
on the basis of which the element of organizational administrative structure of bank institutions is offered.
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Постановка проблеми. Ринок банківських
послуг останнім часом розвивається під значним
впливом передових технологій. Одним із на�
прямків банківської діяльності є карткові пла�
тіжні технології. Крім того, все більшого поши�
рення набувають операції з використанням пла�
тіжних карток. Для пересічного українця вже не
є новинкою банкомат, не дивує, що з його допо�
могою можна отримати не тільки заробітну пла�
ту, але і здійснити різного роду платежі.

Аналіз літературних джерел. Теоретичні, мето�
дичні, економіко�організаційні питання форму�
вання ринку сучасних карткових платіжних
інструментів стали провідними темами дослі�
дження відомих зарубіжних та вітчизняних еко�
номістів, зокрема Б. Вишивана, Н. Набоки, Є. Те�
рехова, В. Марченка, М. Шерстюк та ін.

Однак у сучасних умовах розвитку національ�
ної економіки проблеми впровадження нових та
удосконалення існуючих платіжних інструментів на
карткових носіях потребують подальшого вивчен�
ня, зокрема, існують певні проблеми з організацією
функціонування карткових платіжних інструментів.

Мета наукового дослідження полягає у: 1) ана�
лізі тенденцій, пов’язаних із запровадженням кар�
ткових платіжних інструментів; 2) огляді проблем
функціонування карткових платіжних інстру�
ментів; 3) конкретизації найбільш оптимальних
шляхів удосконалення процесу функціонування
карткових платіжних інструментів; 4) формулю�
ванні конкретних авторських пропозицій щодо
організації відділу інформування населення щодо
можливостей банківських карткових інструментів.

У науковому дослідженні використано за�
гальнонаукові методи дослідження: метод аналі�
зу і синтезу, метод узагальнення (для досліджен�
ня шляхів удосконалення запровадження картко�
вих платіжних інструментів в Україні) та систе�
матизації (для виявлення оптимальної організа�

ційно�управлінської структури банку, зокрема
відділу зв’язків із суспільством).

Викладення основного матеріалу. Ринок пла�
тіжних карток в Україні почав формуватися у 1996
році, коли вітчизняними банками було емітова�
но перші картки міжнародних платіжних систем
MasterCard International і Visa International. Ос�
новними економічними передумовами введення
карток в Україні стали: 1) зменшення витрат на
підтримку готівкового грошового обігу; 2) при�
єднання України до давно відомих механізмів
електронних платежів; 3) застосування безготів�
кових засобів платежу. Поряд з цим найбільші
українські банки розпочали емісію локальних
платіжних карток внутрішньобанківських (одно�
емітентних) платіжних систем [1, с. 12].

Відповідно до Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні» «платіжна
картка — це спеціальний платіжний засіб у ви�
гляді пластикової чи іншого виду картки, що ви�
користовується для ініціювання переказу коштів
з рахунка платника або з відповідного рахунка
банку з метою оплати вартості товарів і послуг,
перерахування коштів із своїх рахунків на рахун�
ки інших осіб, отримання коштів у готівковій
формі в касах банків через банківські автомати, а
також здійснення інших операцій, передбачених
відповідним договором» [2].

Важливе значення для потенційних утриму�
вачів платіжних карток має інформація про різно�
види карткових платіжних інструментів, які про�
понує банківська система держави. Адже обіз�
наність споживачів щодо різних видів банківсь�
ких послуг у цій сфері дає змогу обрати оптималь�
ний продукт відповідно до їхніх потреб, рівня
доходів та стилю життя.

За станом на 1 січня 2010 року 146 банків
(80 % від загальної кількості, які мають банківсь�
ку ліцензію) є членами вітчизняних внутрішнь�
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одержавних і міжнародних карткових платіжних
систем і здійснюють емісію та еквайринг платіж�
них карток. Загальний обсяг грошових ресурсів,
які отримані за платіжними картками, на
01.01.2010 р. складав 45 346 тис. грн.; з них
кількість платіжних карток, по яких була здійсне�
на хоч би одна операція протягом року, зменши�
лася на 2 586 тис. шт., або на 6 % (із 41 162 тис.
шт. до 38 576 тис. шт.).

Що стосується кількості платіжних карток,
які емітовані українськими банками, тут теж
спостерігається тенденція зменшення — на 75 %
(з 38 576 тис. шт. до 29 104 тис. шт.). Однією з
основних причин спаду емісії платіжних карток
стала економічна криза, у зв’язку з якою вико�
ристання кредитної карти стало задоволенням
не з дешевих. Крім того, банки побоювалися, що
за рахунок цих коштів клієнти, що втратили ро�
боту, житимуть або розплачуватимуться по інших
кредитах.

Сума операцій із платіжними картками
прямо пропорційно залежить від кількості про�
ведених операцій. Так, за 2002–2008 рр. спос�
терігалося зростання загальної кількості опе�
рацій, а також збільшення обсягів безготівко�
вих і наявних готівкових розрахунків. У 2009
році відбулися деякі зміни в динаміці зміни
кількості операцій: загальна кількість операцій
скоротилася на 44 млн. шт., при цьому кількість
безготівкових платежів збільшилася на 10 млн.
шт. і складала 77 млн. шт., або 13 %, а кількість
операцій по зняттю готівки зменшилася на 54
млн. шт. і дорівнювала 513 млн. шт., або 87 %
від загальної кількості операцій [3].

Таким чином, утримувачі платіжних карток
українських банків в Україні використовували
їх в основному для отримання готівки. Сьогодні
вітчизняний картковий бізнес переживає етап
«завоювання довіри населення», що в умовах
глобальної фінансової кризи, яка відчутно тор�
кнулася й України, створює додаткові пробле�
ми та перешкоди для банківських установ. На�
самперед, це пов’язано з тим, що платіжні кар�
тки не виконують сповна покладені на них
функції, тобто не стають платіжним засобом, за
допомогою якого клієнт оплачує необхідні йому
товари і послуги. Пояснюється це тим, що кар�
тковий ринок виріс на хвилі зарплатних про�
ектів. Таким він, по суті, і залишається, оскіль�
ки переважна кількість утримувачів карток ви�
користовує їх двічі в місяць — для отримання
авансу і заробітної плати. Отже, значна части�
на карток залишається для їх власників вик�
лючно інструментом отримання готівки через
банкомат, і не більше.

Як уже зазначалося вище, однією з вад роз�
витку системи карткових платіжних інструментів
у нашій державі є недостатній рівень поінформова�

ності суспільства про різновиди платіжних карток,
їх характеристики та сфери використання. Саме
тому автори пропонують створити у кожному бан�
ку відділ, який би займався інформуванням насе�
лення, зокрема фізичних осіб, про існуючі та нові
можливості банківських карткових інструментів.
Створення такого відділу зв’язків із суспільством
передбачає не тільки роботу з рекламування бан�
ківських продуктів, але й безпосереднє спілкуван�
ня з потенційними клієнтами банку. Перевагою
такого спілкування є спокійне, зрозуміле доведен�
ня інформації щодо сфер застосування банківсь�
ких платіжних карток потенційному клієнту бан�
ка. Безумовно, послуги такого відділу повинні бути
безкоштовними, що забезпечить його попу�
лярність серед населення. На наш погляд,
організаційно�управлінська структура відділу зв’яз�
ків із суспільством повинна виглядати так, як по�
дано на рис. 1. Наведемо авторське бачення умов
функціонування зазначеного вище відділу. У відділі
зв’язків із суспільством є маркетолог, консультант з
юридичних питань та консультант із загальних
питань. Маркетолог виконує функції, пов’язані з
рекламуванням та просуванням нових та вже існу�
ючих банківських платіжних продуктів, тому фор�
ми роботи відповідають його функціям. Інший
представник відділу зв’язків із суспільством — кон�
сультант з юридичних питань — має зазначені межі
функцій, але виконує і ряд інших, таких як: роз�
робка документів правового характеру вдачі, що
стосуються банківських платіжних інструментів,
участь у розробці і здійсненні заходів щодо зміцнен�
ня договірної, фінансової і трудової дисципліни, за�
безпечення збереження майна банку та ін.

Рис. 1. Організаційно^управлінська структура банку
(Відділ зв’язків із суспільством)

Що стосується консультанта із загальних
питань, то він є помічником маркетолога, у його
функціональні обов’язки входить виконання про�
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сфер. Нині можна інтегрувати на одному платіж�
ному інструменті можливості щодо оплати цілої
низки послуг: комунальних, за користування
електроенергією та зв’язком; поштових і фінан�
сових послуг УДППЗ «Укрпошта»; сплати проїзду
в метрополітені, залізничному транспорті (через
автоматизовані каси продажу квитків), міському
транспорті й таксі; вартості паркування; штрафів
ДАІ; оплати заправки автомобіля в декількох
мережах АЗС; послуг при страхуванні цивільної
відповідальності та ін.

Удосконаленню операцій з пластиковими кар�
тками сприятиме розвиток національної системи
масових електронних платежів (НСМЕП). Необ�
хідно запровадити економічні методи залучення
банків до участі у НСМЕП. Важливо створити на
базі НСМЕП справді національну систему масо�
вих безготівкових розрахунків. Для цього ставить�
ся завдання розширити інфраструктуру прийому
платіжних карток. Асоціація українських банків
(АУБ) поставила мету поступово зменшити готів�
ковий обіг у державі до 10 % (таку частку він має
у розвинутих західних країнах). Всі банки, що є
гравцями на ринку карткових платіжних систем,
мають стати членами НСМЕП, здійснювати при�
наймні емісію карток НСМЕП [6, с. 35].

Крім того, важливим завданням є створення
кобрендових карток (НСМЕП + Visa / Master Card).
На базі платіжної картки НСМЕП потрібно запу�
стити інші (неплатіжні) проекти (транспортні,
соціальні, ідентифікаційні, дисконтні тощо).

Удосконаленню операцій з пластиковими кар�
тками слугуватиме також створення єдиної інфра�
структури прийому карток міжнародних та націо�
нальних платіжних систем. Платіжні трансакції в
межах України за емітованими українськими бан�
ками картками мають авторизуватися в Україні.

Тож для того, щоб протистояти гальмуванню
розвитку фінансового ринку, банкам необхідно і
далі пропонувати клієнтам нові можливості, як,
наприклад, електронні банківські послуги (елек�
тронний банкінг, мобільний банкінг), платіжні
картки з неплатіжними додатками (студентські
картки, соціальні картки), при відкритті депози�
ту пропонувати і кредитну картку. Деякі автори
пропонують поширити функціональні можли�
вості банківських платіжних інструментів [7,
с. 129]. Перспективним є розвиток платіжних
карток з неплатіжними додатками, як, наприклад,
соціальні картки, студентські картки. Альтерна�
тивним варіантом розвитку українського картко�
вого ринку може бути побудова Єдиного націо�
нального платіжного простору, який забезпечить
зниження вартості внутрішньодержавних опе�
рацій з використанням платіжних карток та
об’єднання термінальних мереж різних платіжних
систем в єдину еквайрингову мережу. Створення
Єдиного національного платіжного простору за�
безпечить зменшення комісійних платежів бан�

цедури обслуговування клієнтів щодо банківсь�
ких платіжних карток, а саме: оформлення доку�
ментів, заповнення з клієнтами угоди та ін.

Звісно, у роботі відділу, між маркетологом,
консультантом з юридичних питань та консуль�
тантом із загальних питань простежується тісний
взаємозв’язок, згідно з їх функціями і формами
роботи. На наш погляд, така налагоджена робо�
та усіх функціональних одиниць відділу зв’язків
із суспільством і буде сприяти популяризації
банківських продуктів.

Припускаємо, що може скластися думка про
нераціональність створення у банку додаткового
відділу. Але у кожному банку існує відділ роботи
з фізичними особами, який займається їх обслу�
говуванням, майже у кожному — є юрисконсульт,
тому, якщо чітко визначити та сформулювати
функціональні обов’язки, виходить, що праців�
ники банку й виконують функції відділу зв’язків
із суспільством, але іноді це носить непостійний
та непослідовний характер.

Таким чином, створення відділу зв’язків із
суспільством у банку сприятиме:

1) збільшенню ефекту роботи (банк отримує
додатковий приплив капіталу);

2) покращенню якості обслуговування клієнтів;
3) інформуванню та популяризації банківсь�

ких продуктів серед населення. Перераховане
вважається місією відділу зв’язків із суспільством.

Продовжуючи думку щодо проблем розвит�
ку системи карткових платіжних інструментів у
нашій державі, треба назвати проблеми, пов’язані
з нормативно�правовою базою, що визначає по�
рядок емісії та операції із застосуванням платіж�
них карток в Україні, яка не приділяє належної
уваги питанням їх функціонуванню. Ці пробле�
ми носять об’єктивний характер і пов’язані, в
першу чергу, не власне з картками, а із загальною
ситуацією на вітчизняних ринках фінансових і
торгових послуг [4, с. 125].

Серед проблем функціонування платіжних
інструментів дослідники відзначають загрозу, по�
в’язану з підробкою пластикових карт. У 2009 р.
число шахрайських операцій в українських банках
збільшилося у шість з половиною разів порівняно
із позаторішніми даними і складає 30 млн. грн. [5].
Слід відзначити, що карткові злочинці — це, як
правило, чітко організовані злочинні угруповання,
які складаються з досвідчених фахівців вузької
спеціалізації. Тому для удосконалення протидії
цим видам злочинів необхідна чітка організація та
взаємодія правоохоронних органів.

Продовжуючи думку щодо захисту банківсь�
ких платіжних карток від підробки перспектив�
них його напрямків, є використання голографіч�
них захисних елементів. Для нашого ринку відомі
науковці також пропонують організацію спеціа�
лізованої приймальної мережі банківських карт,
адаптованих під обслуговування різноманітних
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ків�членів міжнародних платіжних систем, ско�
рочення гарантійних депозитів банків�членів
міжнародних платіжних систем, запровадження
національної системи моніторингу шахрайських
операцій та контролю ризиків. Тому створення
цієї системи має здійснюватися виважено, комп�
лексно, з урахуванням усіх позитивних і негатив�
них факторів і наслідків та із залученням коштів
усіх суб’єктів системи з тим, щоб іміджеві інте�
реси окремих із них не передували економічним
інтересам усього суспільства.

Висновки. Результати проведеного досліджен�
ня дають можливість сформулювати наступні
висновки:

1. Виявлено, що, незважаючи на стрімке зро�
стання ринку платіжних карток протягом чотир�
надцяти років, популярність платіжних карток в
Україні залишається на невисокому рівні. Сьо�
годні вітчизняний картковий бізнес переживає
етап «завоювання довіри населення», що в умо�
вах глобальної фінансової кризи, яка відчутно
торкнулася й України, створює додаткові пробле�
ми та перешкоди для банківських установ.

2. Аналіз сучасних тенденцій функціонуван�
ня карткових платіжних інструментів указує на
існування таких основних проблем, як: недо�
статній рівень поінформованості суспільства про
різновиди платіжних карток, їх характеристики та
сфери використання, недостатньо розвинута нор�
мативно�правова база та шахрайство при викори�
станні карткових платіжних інструментів. Визна�
чено, що найбільшу загрозу для фінансових ус�
танов складають підроблені пластикові картки.

3. Оскільки прояви деяких проблем із за�
провадженням платіжних карток залишаються на
сьогодення досить відчутними, то є актуальними
питання щодо їх вирішення. Виходячи із зазна�
ченого, авторами конкретизовано шляхи удоско�
налення процесу функціонування карткових пла�
тіжних інструментів в Україні, серед яких основ�
ними є: використання голографічних захисних
елементів для захисту банківських платіжних кар�
ток від підробки, створення кобрендових карток
(НСМЕП + Visa/Master Card), єдиної інфраструк�
тури прийому карток міжнародних та національ�
них платіжних систем, побудова Єдиного націо�
нального платіжного простору та ін.

4. З’ясовано, що найбільш гострою є пробле�
ма слабкої поінформованості населення щодо
платіжних карток, наслідком якої стало форму�
вання у населення упередженого ставлення до
цих фінансових інструментів. Саме ці обставини

спонукають багатьох дослідників до пошуку но�
вих форм ефективної комунікації. У зв’язку з цим
авторами статті було запропоновано удосконали�
ти організаційно�управлінську структуру банкі�
вської установи шляхом створення нового або
виокремлення існуючого інформаційного підроз�
ділу, що і складає наукову новизну дослідження.

Результати проведеного дослідження набува�
ють практичного значення при використанні їх
банківськими працівниками щодо обслуговуван�
ня фізичних осіб та побудови організаційно�уп�
равлінської структури банку.

Автори планують продовжувати наукові дос�
лідження щодо функціонування фінансового
ринку України та діяльності його суб’єктів.
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