
Звіт  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта ‒ 
постанови  Правління Національного банку України  

від 04 листопада 2010 року № 481 “Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України з питань 
регулювання випуску та обігу електронних грошей”, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631, якою 
затверджено Положення про електронні гроші в Україні 

 
Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта  

  
Національний банк України (Департамент платіжних систем та 

інноваційного розвитку).  
 

Цілі прийняття акта  
 

Основною ціллю прийняття постанови Правління Національного банку 
України від 04 листопада 2010 року № 481 “Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України з питань 

регулювання випуску та обігу електронних грошей”, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631, якою 

затверджено Положення про електронні гроші в Україні, було запровадження 
регулювання діяльності, пов’язаної з випуском  та використанням електронних 

грошей в Україні.  
 

Строк виконання заходів з відстеження  
 

З листопада 2015 року до листопада  2018 року.  
 

Тип відстеження  
 

Періодичне  відстеження.  

  
Методи одержання результатів відстеження  

  
Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта та аналіз 

інформації банків про діяльність, пов’язану з випуском та використанням  
електронних грошей. 

 
Дані та припущення, на підставі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 
 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
вивчення та аналізу практики застосування норм цього документа на підставі 
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документів банків, які надавалися для узгодження правил використання  

електронних грошей, опрацювання, систематизації інформації та 
аргументованих пропозицій, які мали правову підставу і надходили до 
Національного банку України від органів державної влади України, банків 

України, інших юридичних осіб, департаментів Національного банку України, а 
також на підставі інформації про діяльність, пов’язану з випуском та 

використанням електронних грошей, що надавалася банками України.   
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
 

Протягом часу дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня 
підготовки цього документа не надходило.  

На звернення банків та інших юридичних і фізичних осіб із приводу 
практичного застосування норм Положення надавалися відповіді з таких 

питань: 
узгодження правил використання електронних грошей, у тому числі з 

використанням наперед оплачених карток багатоцільового використання 
міжнародних платіжних систем; 

діяльності комерційних агентів банків, які на підставі договору, 

укладеного з емітентом, здійснюють розповсюдження електронних грошей, 
надання засобів поповнення електронних пристроїв, приймання електронних 

грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.  
Станом на 01 листопада 2018 року 24 банки мають право здійснювати   

випуск та інші операції з електронними грошима відповідно до законодавства 
України.  

 

Інформація банків про випуск та здійснення інших операцій з е-грошима   
 

Період Кількість 

випущених е-
грошей  

(млн  грн) 

Кількість 

операцій з 
метою оплати 

товарів 
(млн шт.) 

Сума, на яку 

здійснено 
оплату товарів 

(млн  грн) 

Загальна 

кількість 
гаманців  

(млн шт.) 

2015 рік 30,7 51,2 3 237 40,4 

2016 рік 40,4 57,6 2 986 45,7 

2017 рік 59,9 62,4 2 931 52,9 

девʼять 
місяців 

2018 року 

 
50,5 

 
47,5 

 
4 961 

 
57,7 

 
Аналіз інформації банків про діяльність, пов’язану з випуском та 

використанням  електронних грошей  протягом 2015 – 2018 років свідчить про 
динамічний розвиток ринку електронних грошей в Україні.  
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Протягом строку виконання заходів із періодичного відстеження 

регуляторного акта  (три роки) уносилися зміни до нього з  таких питань: 
уточнення визначення комерційного агента, яким може бути 

представництво установи міжнародної організації, членом якої є Україна або 

яка здійснює в Україні діяльність із надання гуманітарної допомоги на підставі 
міжнародних угод з Україною; 

надання права користувачам ‒ фізичним особам отримувати від 
нерезидентів електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом.   

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей  
 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених 
цілей оцінюються позитивно.  

 
 

 
 
 

 
 

Голова    

Національного банку України                                                           Я. В. Смолій  
 

 

 

 
 

 
  

 
 


