Звіт про повторне відстеження
результативності Положення про порядок емісії платіжних карток і
здійснення операцій з їх застосуванням
Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України
від 19.04.2005 № 137 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за
№ 543/10823, встановлює загальні вимоги до порядку здійснення банками емісії
платіжних карток, визначає операції, що здійснюються з їх застосуванням, і
порядок розрахунків за цими операціями, а також установлює загальні вимоги до
внутрішньодержавних платіжних систем, які створюються та функціонують в
Україні (далі – Положення).
Метою прийняття Положення було приведення окремих його норм у
відповідність до вимог Закону України “Про внесення змін до Закону України
“Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, а також вдосконалення
діючого порядку здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.
Виконання заходів з повторного відстеження результативності
регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем
Національного банку України (відповідальний розробник цього регуляторного
акта) протягом травня 2006 року шляхом аналізу показників діяльності банків
України та їх клієнтів на ринку платіжних карток на підставі даних статистичної
звітності, що надходить від банків України до Національного банку України.
У цілому аналіз показників діяльності банків України на ринку платіжних
карток за I квартал 2006 року (додаток), який здійснювався під час повторного
відстеження показав, що вимоги Положення
забезпечують ефективне
функціонування в Україні платіжних систем та здійснення розрахунків з
використанням платіжних карток.
За станом на 1 квітня 2006 року 103 банки (63% від загальної кількості) є
членами внутрішньодержавних і міжнародних карткових платіжних систем та
здійснюють емісію, еквайринг платіжних карток. У порівнянні з першим
кварталом минулого року ще 8 банків, стали членами відповідних платіжних
систем і розпочали випуск та обслуговування платіжних карток.
Порівняно з I кварталом 2005 року загальна кількість:
клієнтів українських банків, які користуються платіжними картками,
протягом першого кварталу 2006 року збільшилась на 36% до 23 млн.осіб, з них
юридичних – на 30% до 239.5 тис. осіб, а фізичних – на 36% до 22 784.2 тис. осіб;
платіжних карток, емітованих українськими банками (за якими була
здійснена хоча б одна операція) збільшилась на 41% до 26.1 млн.шт., з них
корпоративних карток – на 38% до 360 тис.шт., а особистих – на 41% до 25.7
млн.шт.
Крім того, у першому кварталі 2006 року порівняно з таким же періодом
минулого року збільшилась:
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на 39% кількість операцій із застосуванням платіжних карток, емітованих
українськими банками (з 67 млн.шт. до 93 млн.шт);
на 62% сума операцій за платіжними картками (з 18 005 млн.грн. до 29 122
млн. грн.).
Крім того, з метою додаткового визначення результативності Положення
було здійснено опитування у якому взяли участь територіальні управління
Національного банку, 47 банків України та їх філії, а також клієнти цих банків –
юридичні та фізичні особи – держателі платіжних карток.
Протягом здійснення заходів повторного відстеження результативності
Положення негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від
територіальних управлінь Національного банку України, банків та інших
юридичних та фізичних осіб не надходило.
На підставі повторного відстеження результативності Положення можна
зробити висновок, що в цілому шляхом впровадження цього нормативноправового акта вдалося досягти визначених цілей, задекларованих під час його
прийняття, та які визначені в законах України.

В. о. Голови Національного
банку України
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Додаток
Таблиця 1. Порівняльні дані діяльності банків України на ринку платіжних
карток
Кількісні показники

01.04.2005

01.04.2006

Відхилення
(+)

(%)

Банків-членів платіжних
систем
Держателів платіжних
карток, з них:
юридичних осіб

95

103

8

8

16 922 308

23 024 813

6 101 505

36

183 989

239 527

55 538
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фізичних осіб

16 738 319

22 784 286

6 045 967

36

Платіжних карток, з них:

18 444 034

26 095 983

7 651 949

41

261 131

360 176

99 045

38

18 182 703

25 735 807

7 553 104

41

корпоративних
особистих

Таблиця 2. Порівняльні дані суми та кількості операцій, які здійснені за
допомогою платіжних карток
Показники

Кількість операцій
здійснених з
використанням платіжних
карток (млн. шт.)
Сума операцій здійснених
за допомогою платіжних
карток (млн. грн.)

За
1 квартал
2005 року

За
1 квартал
2006 року

Відхилення
(+)

(%)

67

93

26

39

18 005

29 122

11 117

62

