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CASHLESS ECONOMY IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS 
 
В статті проаналізовано сучасний стан безготівкових розрахунків в Україні, досліджено 
тенденції зміни їх кількості, які сприяють прозорості та зниженню рівня корупції; 
розглянуто сильні та слабкі сторони безготівкових розрахунків, проаналізовано світові 
тенденцій щодо видів розрахунків. Метою статті є вивчення перспектив розвитку 
безготівкової форми розрахунку та позитивні й негативні аспекти в Україні. Особлива 
увага приділена вивченню загроз, які з’являються з переходом до безготівкового обороту 
та шляхи їх мінімізації.  
 
The article analyzes the current state of cashless payments in Ukraine, explored their trends, 
which promote transparency and reduce corruption; examined the strengths and weaknesses of 
cashless payments, analyzed global trends in types of calculations. The aim of the article is to 
study the prospects of non-cash forms of payment and the positive and negative aspects in 
Ukraine. Particular attention is paid to the threats that emerge from the transition to cashless 
sales and ways to minimize them. 
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Актуальність проблеми на сучасному етапі спостерігаються світові тенденції до переходу до 
безготівкових розрахунків. Україна також поступово переходить до цієї форми розрахунку проте значно 
повільніше, адже спостерігається недостатній рівень обізнаності стосовно переваг безготівкових 
розрахунків, а також значний рівень недовіри щодо їх використання.  

Актуальність дослідження обумовлена тим, що загрози стосовно переходу до безготівкової 
економіки, а також її переваги ще не досліджені в повному обсязі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань про формування та забезпечення 
ефективності безготівкових розрахунків займалися багато вчених і економісти, серед них:, Л. Гончаренко 
[7], В. Кравець [5], В. Харченко [10], Р. Капралов [10], І. Новак [7] та інші, але на сучасному етапі не існує 
чіткої думки щодо переваг чи недоліків безготівкового розрахунку, отже тема є актуальною. 

Метою статті є вивчення перспектив розвитку безготівкової форми розрахунку та позитивні й 
негативні аспекти в Україні.  

Виклад основного матеріалу В період з 2006 по 2015 рр. спостерігається значне збільшення долі 
безготівкових розрахунків у загальній масі платіжних операцій в Україні. Середній темп приросту 
безготівкових розрахунків щорічно складав майже 61%. Починаючи з 2014 року кількість безготівкових 
платежів перевищує над кількість готівкових. У 2015 році кількість безготівкових операцій склала 1287 млн. 
од., що майже у два рази більше ніж кількість готівкових операцій.  
 

 
Рис. 1. Структура видів грошових платежів 

*Побудовано автором за даними Національного банку України [3] 
 

Однак не дивлячись на стрімке збільшення кількості безготівкових операцій, їх середній розмір не 
перевищує середній розмір готівкових операцій, станом на 2015 рік середня сума однієї готівкової операції 
майже у 4 рази більше ніж сума безготівкової операції. 
 



 
Рис. 2. Структура видів операцій 

*Побудовано автором за даними Національного банку України [3] 
 

У сучасному світі на долю готівкових розрахунків припадає 85% від усіх споживчих розрахунків. 
Даний відсоток відзначається і в деяких країнах, в яких велика частина населення має доступ до 
безготівкових платежів. Проте спостерігається тенденція до відмови від готівкових розрахунків. 

 

 
Рис. 3. Структура грошових розрахунків у світі (Топ-10 країн за кількістю безготівкових розрахунків) 

*Побудовано автором за даними MasterCard [1] 
 

Станом на 2014 р. перше місце за кількість безготівкових розрахунків у світі посідає Сінгапур. Доля 
безготівкових розрахунків складає 61% від усіх споживчих розрахунків, а кількість кредитних карток на 
одного мешканця складає 3,9 од. Безготівкова економіка в Сінгапурі починається з власного транспорту – 
електронним способом сплачується використання парковок  та платних доріг. Така ж ситуація 
спостерігається і щодо громадського транспорту. Зчитувачами безконтактних карток обладнані автобуси, 
поїзди, таксі, це значно полегшує повсякдення життя громадян. Станом на 2015 р. 38% мешканців Сінгапуру 
мали та активно використовували кредитні картки. Даний рівень був досягнутий за допомогою активних 
маркетингових стратегій місцевих банків. 



Другою країною з великою долею безготівкових споживчих розрахунків є Нідерланди. В даній 
країні уряд на власному прикладі показав як можна обходитись без  готівки. У 2013 р. мери міст Альмера, 
Роттердам і Маастрихт прийняли участь у рекламній кампанії, націленій на заохочення відмови населення 
від готівки. Вони провели тиждень без готівки, користуючись тільки дебетовими картками. Кампанія є 
частиною довгострокової тенденції відходу від готівки в сторону карткових і цифрових розрахунків в 
торгових мережах та інших підприємствах по всій країні. [9] 

Франція входить до трійки країн з найбільшою кількістю безготівкових розрахунків завдяки великій 
кількості банківських клієнтів - 97% дорослого населення країни. Сприяє цьому також урядова програма, 
спрямована на підвищення ефективності платіжних систем і фінансового обліку платежів. А після атак на 
Charlie Hebdo на початку 2015 р. французький уряд активізував війну з готівкою. З вересня 2015 р. 
мешканцям забороняється розраховуватись готівкою за покупки, вартість яких перевищує 1000 євро.[9] 

Не дивлячись на світові тенденції переходу до безготівкової форми розрахунку, грошово маса в 
Україні з кожним роком збільшується. За останні  10 років вона збільшилась у 3,89 рази, в середньому 
щорічно агрегат M0 збільшується на 16%. [2] 

 

 
Рис. 4. Динаміка обсягу грошової маси 

*Побудовано автором за даними [2] 
 

Однією з основних причин для збільшення грошової маси є інфляція. Розумним рішенням для 
зміцнення національної валюти є відмова від фізичного стану грошей – при перенесені більшості 
розрахунків у безготівковий вид буде зменшуватись необхідність у готівці, а отже її надлишок буде 
виводитись з обороту, тим самим збільшуючи вартість валюти. 

Так у травні 2016 р. Європейський центральний банк прийняв рішення про припинення випуску 
банкнот номіналом в 500 євро. Передбачається, що повністю з обороту купюра буде виведена до 2018 року. 
Президент ЄЦБ Маріо Драгі вважає, що скасування випуску купюри допоможе в боротьбі з незаконною 
діяльністю, оскільки саме банкнотою номіналом в 500 євро найчастіше користуються злочинці. Його 
підтримує і екс-міністр фінансів США Ларрі Саммерс, який закликає вивести з обороту купюри номіналом в 
100 доларів і 500 євро з тих же причин - допоможе в боротьбі з корупцією і злочинністю.[4] 

Ще однією перевагою переходу до безготівкової форми розрахунків є її зручність та швидкість.  
Маючи платіжну карту можливо робити покупки, сплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільний 
рахунок не виходячи з дому за допомогою мережі Інтернет, тощо. 

Однак за всім цим переходом до безготівкового розрахунку може приховуватись не тільки турбота 
про безпеку, прозорість фінансових операцій. У безготівкового світу майбутнього є безліч негативних 
сторін. В першу чергу, звичайно, це неприкрите обмеження особистої свободи: банки отримують повний 
контроль над усіма транзакціями. В них зберігається вся інформація стосовно грошових надходжень: обсяг, 
відправника, тощо. Звісно тут є і позитивна сторона, така як зниження корупції. 

Щонайменше наївно сподіватись, що злочинців зупинить той факт, що з обороту буде виведена 
якась купюра. Незаконні махінації перемістяться в інтернет, а безготівкові рахунки виявляться під тотальної 
загрозою. Обсяги кіберзлочинів ростуть з кожним роком. За 2014 рік було створено більше 317 мільйонів 
одиниць шкідливих програм., це майже 1 мільйон щодня.[4] 

У наш час існує безліч методів шахрайства з використанням платіжної картки. Серед методів 
соціальної інженерії виділяють вішинг і фішинг. У першому випадку обман користувача відбувається через 
телефон. Власника карти під різними приводами переконують повідомити карткові дані (номер, термін дії і 
CVV). Єдиний спосіб протистояти вішинг - закінчити телефонну розмову, а потім передзвонити за 



офіційним номером банку / компанії / магазину, від імені якого нібито звернувся шахрай. Офіційний номер 
потрібно шукати на офіційному сайті організації.  

У разі фішингу, клієнт потрапляє на сайт, створений шахраями для виманювання карткових 
реквізитів. Зазвичай це сайт, що імітує сервіс для здійснення грошових переказів або поповнення мобільного 
рахунку. Однак часом сайт «зображує» навіть цілий Інтернет-магазин. У всіх варіантах клієнту необхідно 
заповнити форму для переказу / оплати, в якій потрібно вказати дані карти. Ці дані перехоплюють злочинці і 
використовують в своїх цілях. Захиститися від фішингу можна, якщо користуватися тільки перевіреними 
платіжними сервісами.  

За даними Національного банку України, українці втратили 95 млн. грн на шахрайських операціях в 
мережі Інтернет. Загалом, було проведено майже 43 тис. шахрайських операцій, більша частина з яких 
припадала на долю фішингових сайтів. Найбільша кількість шахрайських транзакцій припадає на Київ - 
близько 35%. Іншими регіонами- «лідерами» стали Дніпропетровська (17%), Харківська (13%) і Львівська 
(9%) області. Цікаво, що на Київщині, без урахування столиці, шахраї менш активні - «лише» 5% всіх 
злочинних операцій відбувається в Київському регіоні. *за даними[6,8] 

Іншою загрозою є банки. Цілковитий перехід до безготівкової форми розрахунки для банків є 
можливістю заробляти додаткові гроші через комісію за свої послуги. Більшість банків навіть у наш час 
проводять різні махінації щоб заробити, наприклад, при поповнені мобільного рахунку більшість банків 
бере комісію, але не завжди повідомляють про це користувачів під час проведення операції, зазвичай дана 
інформація знаходиться на іншій сторінці сайту, така ж ситуація і з покупкою транспортних електронних 
білетів, сплати комунальних послуг, тощо. У цих випадках клієнт, як правило, не помічає незначної різниці 
у сумі та підтверджує операцію.  

Також з переходом до безготівкових розрахунків існує ряд не зовсім очевидних, але від цього не 
менш ймовірних загроз - з переходом на безготівковий розрахунок ми станемо цілком і повністю залежати 
від техніки. Комп'ютерні мережі дуже часто мають властивість виходити з ладу, і тим самим позбавити нас 
доступу до грошей. 

Цілі класи суспільства під час примусового переходу на безготівкового розрахунку виявляться 
маргіналізовані: наприклад, люди похилого віку та малозабезпечені люди, які звикли користуватися 
готівкою та не мають довіри до платіжних систем. На сучасному етапі більшість грошових виплат 
перераховуються людині на карту, але,  наприклад, більшість пенсіонерів майже одразу знімає ці кошти, 
адже не мають довіри до банків та вміють користуватись платіжною карткою окрім як для зняття коштів та 
й це роблять за допомогою менеджерів банків.  

Існує також і психологічна загроза. На людину емоційно сильніше впливає брак коштів у їх 
фізичному стані. Отже, люди почнуть легше і швидше витрачати гроші: зменшення цифри на моніторі не 
так сильно впливає на психіку.  

Для переходу до безготівкової форми розрахунку в Україна потрібно:  
• створити систему захисту громадян від кіберзлочиності; 
• збільшити обізнаність людей щодо переваг безготівкових платежів, за допомогою соціальної 

реклами та інформаційних компаній; 
• мотивувати людей використовувати даний вид розрахунку для оплати товарів та послуг;  
• розробка веб-сайтів  для оплати державних послуг (штрафів, податків, мит, зборів); 
• відмова від статусу квитанції як єдиного документа, що підтверджує оплату. 
Висновки. Перехід до безготівкової форми розрахунків має як свої переваги так і недоліки. 

Головною перевагою безготівкової форми розрахунки для економіки є можливість збільшення вартості 
національної валюти. Для цілковитого переходу до безготівкових розрахунків в Україна треба провести рід 
змін: забезпечити громадян захистом від кіберзлочиності, збільшити рівень свідомості громадян про 
можливі загрози та шляхи захисту від них, розробити чіткий механізм боротьби з корупцією та прозорість 
економічних розрахунків, тощо.  
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