
Звіт про повторне  відстеження 

результативності Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів 

і здійснення операцій з їх використанням 

 

Загальні вимоги щодо порядку здійснення банками емісії платіжних карток, 

операцій, що здійснюються з їх застосуванням і порядку розрахунків за цими 

операціями встановлює Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення 

операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного 

банку України від 30.04.2010 № 223 і зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 06.07.2010 за  № 474/17769 (далі - Положення). 

Метою прийняття Положення було удосконалення вимог до правил здійснення 

операцій з використанням спеціальних платіжних засобів та приведення їх у 

відповідність до норм Директиви 2007/64/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 13.11.2007 про платіжні послуги на внутрішньому ринку, а також 

сприяння захисту прав споживачів банківських послуг у сфері електронних 

платежів. 

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» Положення є регуляторним актом, 

стосовно якого має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його 

результативності. Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюється через рік, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності. 

Виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного 

акта здійснювалося Департаментом платіжних систем Національного банку 

України, який є відповідальним розробником цього документа і до компетенції 

якого належать питання, що регулюються Положенням. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 

протягом 2010 року – початок 2012 року шляхом вивчення та аналізу практики 

застосування норм цього документу на підставі даних статистичної звітності, що 

надходить до Національного банку України про діяльність банків України на 

ринку платіжних карток. 

У цілому аналіз показників діяльності банків України на ринку платіжних карток 

свідчить, що вимоги Положення забезпечують ефективне функціонування в Україні 

платіжних систем та здійснення розрахунків з використанням платіжних карток та 

зростаючу зацікавленість населення до використання у розрахунках платіжних карток. 

За станом на 1 липня 2012 року 143 банки (81 % від загальної кількості банків) є 

членами внутрішньодержавних і міжнародних карткових платіжних систем, які 

здійснюють емісію і еквайринг платіжних карток в Україні.  

Аналіз даних статистичної звітності свідчить про те, що протягом останніх двох  

років в Україні спостерігалась динаміка зростання кількості банків, які здійснюють 

емісію, еквайринг платіжних карток, кількості держателів платіжних карток та 

інфраструктури приймання платіжних карток, зокрема за станом на 01.07.2012: 

загальна кількість клієнтів банків, які використовували платіжні картки 
збільшилась на 2% і становила 40 364 тис. осіб. 

загальна кількість платіжних карток термін дії яких не закінчився 
збільшилась на 39% і становила 62 663 тис. шт. , з них кількість платіжних 
карток за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три 
місяці – на 12 % і становила  32 200 тис. шт. На одну особу в Україні емітовано 



майже 1,4 картки. 
Інфраструктура обслуговування платіжних карток станом на 1.07.2012  звітний 

період збільшилась: 
банкоматів на   11 % і становила  32 903 од.; 
платіжних терміналів на 29% – 138 604 од., з них торговельних терміналів на 

41%  –   до 111647 од.  
На 1 млн. населення  припадає 722 банкомати та 2 450 торгових термінали.   

Протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності 
Положення негативних відгуків стосовно рівня підготовки цього документу до 
Національного банку України не надходило, що свідчить про те, що з 
впровадженням цього нормативно-правового акту вдалося досягти визначених 
цілей. Зокрема, встановлено загальні вимоги щодо: 

- емісії та видів спеціальних платіжних засобів, зокрема емісії та 

еквайрингу мобільних платіжних інструментів; 

- порядку укладання договорів про надання спеціального платіжного 

засобу; 

- порядку настання відповідальності членів та учасників платіжних систем 

за здійснення операцій із використанням спеціальних платіжних засобів та їх 

обслуговування; 

- безпеки здійснення операцій та управління ризиками; 

- надання споживачеві повної інформації про розмір комісійної винагороди 

за здійснені операції із застосуванням спеціальних платіжних засобів; 

- технологічного вдосконалення еквайрингу спеціальних платіжних засобів. 

Остаточний висновок щодо сталого досягнення цілей буде зроблено за 

підсумками періодичного відстеження результативності Положення, яке буде 

проведено в установленому законодавством порядку. 
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