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1. Послуги розрахунково-касового обслуговування
Грошовий ринок є сегментом фінансового ринку, на якому здійснюються:
- короткострокові депозитно-позичкові операції (з терміном до 1 року);
- обслуговування руху оборотних коштів підприємств та організацій, короткострокових
коштів банків, установ, громадських організацій, держави та населення.
Об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку виступають тимчасово вільні
грошові кошти. Основними суб’єктами грошового сегменту ринку фінансових послуг є
домогосподарства, фірми, банки, структури державного управління, фінансові
посередники та інші фінансово-кредитні інститути, які мобілізують і перерозподіляють
грошові кошти і в операціях з купівлі-продажу грошей вони беруть саму активну участь.
Фінансові активи, що обертаються на грошовому сегменті РФП, мають високу ліквідність,
найменший рівень фінансового ризику і відносно просту систему ціноутворення на
послуги.
Ринкова економіка потребує створення механізму розрахунків між суб’єктами
ринку та економіки в цілому і забезпечення на цій основі безперервних платежів.
Розрахунки – це система організації та регулювання платежів за грошовими вимогами і
зобов’язаннями. Усі розрахунки, які здійснюються в економіці, поділяються на:
готівкові – це платежі, що здійснюються готівкою та обслуговують рух
товарів і послуг. Такі платежі в основному обслуговують розрахунки населення. В
розвинутих країнах успішно розвивається система електронних платежів тому частка
готівкових розрахунків має тенденцію до зниження;

безготівкові – це розрахунки та платежі, які обслуговують діяльність
фірм і підприємств. Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою банківської
системи, що значно полегшує процес контролю та регулювання грошової сфери, зменшує
витрати та сприяє збільшенню швидкості обігу грошей. Тому сфера безготівкових
розрахунків поділяється на:
а) міжбанківські, які обслуговують відносини між банками і
б) міжгосподарські – обслуговують розрахунки між клієнтами банків.
Ведення безготівкових розрахунків базується на принципах:
- правовий режим проведення розрахунків і платежів;
- здійснення розрахунків за банківськими рахунками;
- строковість платежу;
- наявність акцепту або згоди платника на здійснення платежу;
- майнова відповідальність за недотримання договірних умов;
- підтримка ліквідності на рівні, який повинен забезпечити безперервне здійснення
розрахунків;
- контроль всіх учасників за проведенням розрахунків, дотриманням встановлених
правил, норм, порядку здійснення платежів.
Платежі в системі економіки поділяють на декілька груп:
1) залежно від особливостей взаємозв’язків з процесом відтворення – це група, яка
пов’язана з основною діяльністю товаровиробників і включає:
а) платежі за товарними операціями – пов’язані з матеріальними та трудовими
витратами, є найбільш важливим різновидом безготівкових розрахунків;
б) платежі за нетоварними операціями – охоплюють розрахунки за результатами
основної діяльності господарюючих суб’єктів з фінансовою системою (податки до
державного та місцевих бюджетів, виплати відсотків, платежі банківським і
небанківським установам) і платежі, що пов’язані з формуванням і використанням
спеціальних фондів підприємства (резервних, страхових та ін.);
2) залежно від сфери обслуговування діяльності підприємств – група, яка
включає:
а) платежі за основною виробничою діяльністю і
б) платежі, пов’язані з інвестиційною діяльністю;
3) залежно від виду операцій, за якими здійснюють платежі – група, яка
охоплює:
а) внутрішньогосподарські платежі – здійснюються всередині підприємства
(розрахунки між філіями, підрозділами) і займають незначну питому вагу у загальному
платіжному обороті підприємства і
б) міжгосподарські платежі – основна частина розрахунків і платежів
підприємства;
4) залежно від виду грошей, за допомогою яких здійснюють платежі – ця група
включає:
а) платежі готівкою і
б) безготівкові платежі.
Основна маса розрахунків здійснюється за допомогою банків, які діють на підставі
законодавчих і нормативних документів, де визначені певні умови, принципи, правила,
механізми проведення розрахунків готівкою у безготівковій формі. Банки усім суб’єктам
господарювання для здійснення розрахунків можуть відкривати такі види рахунків:
1) поточні рахунки – відкриваються для зберігання коштів та здійснення усіх
видів банківських операцій;
2) депозитні рахунки – відкриваються на підставі договору, який укладається між
власником рахунка та банком з метою зберігання коштів на умовах, зазначених цим
договором. Господарюючі суб’єкти не мають права проводити розрахункові операції та
отримувати готівку з цього рахунка;

3) кредитні рахунки – відкриваються з метою одержання кредиту у грошовій
формі на основі кредитного договору, який укладається між банком-кредитором і
позичальником – юридичною або фізичною особою;
4) бюджетні рахунки – відкриваються господарюючим суб’єктам, які отримують
гроші за рахунок державного або місцевого бюджетів для цільового використання.
Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою розрахункових документів,
які мають встановлену форму. Залежно від виду розрахункових документів, способу
платежу та організації документообігу в банку, у платників та отримувачів коштів
розрізняють такі форми безготівкових розрахунків:
розрахунки за допомогою платіжних доручень – найбільш поширена форма
розрахунків в Україні. Платіжне доручення – це письмове розпорядження платника
своєму банку про перерахування певної суми грошей з рахунка платника на рахунок
отримувача. Приймається банком лише при наявності коштів на рахунку платника;
розрахунки за допомогою вимог-доручень – новий вид розрахункових документів
для України. Платіжна вимога-доручення – це вимога постачальника товарів і послуг до
покупця оплатити, на підставі направлених платіжних документів про відвантаження
товарів, вартість товарів і послуг відповідно до договору;
розрахунки акредитивами – форма розрахунків, яка широко використовується в
розвинутих країнах. Її сутність полягає в тому, що платник доручає своєму банку
провести за рахунок депонованих коштів або під гарантію банку оплату товарноматеріальних цінностей за місцем знаходження отримувача коштів на умовах, які
передбачені платником у заяві на відкриття акредитиву;
розрахунки чеками – самий популярний вид розрахунків за товарними операціями,
а також і нетоварними платежами. Чек – це письмове доручення чекодавця банку, який
його обслуговує, про перерахування певної суми грошей з його рахунка на рахунок
отримувача коштів. Чек може виступати інструментом розрахунків у випадках, коли 1)
платник не бажає здійснювати платіж до отримання товарів, а постачальник – передавати
цей товар до отримання гарантії платежу; 2) продавець товарів і послуг заздалегідь
невідомий.
У сучасних умовах на грошовому сегменті РФП все більше поширюються
розрахунки за допомогою дебетових і кредитових доручень, які переказуються по системі
міжбанківського та поштового зв’язку. Ця система розрахунків базується на використанні
замінників готівкових грошей та спеціалізованого технічного обладнання, які
використовуються з метою їх автоматизованої обробки. Обслуговування як юридичних,
так і фізичних осіб здійснюється комерційними банками за допомогою:
- автоматизованих розрахункових палат – використовуються для здійснення
масових, регулярних платежів за дебетовими та кредитовими операціями;
- банківських автоматів – з їх допомогою можна отримати позику в межах
відкритого ліміту, зняти гроші з поточного або ощадного рахунка, обміняти іноземну
валюту, здійснити переказ грошей з рахунка на рахунок та інші операції;
- терміналів у торговельних установах – дозволяють здійснювати платежі за
допомогою банківської пластикової карти;
- оплати рахунків за товари та послуги за телефоном, який з’єднується з
комп’ютером банківської установи;
- міжбанківських систем електронного переказу грошей, що дозволяє значно
підвищити ефективність роботи, швидкість та якість операцій, які пов’язані з переказом
грошей в межах певної країни та у міжнародній системі електронного переказу
(наприклад, СВІФТ).
Грошовий сегмент РФП передбачає наявність такого товару, як гроші, які мають
свою номінальну та реальну вартість, яка визначається купівельною спроможністю
грошової одиниці. Важливу роль на грошовому ринку у системі ціноутворення відіграють

дії Національного банку України, який для забезпечення організації готівкового
грошового обігу здійснює такі заходи:
1) встановлює правила випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилучення та
інкасації готівки;
2) регулює виготовлення та зберігання банкнот і монет, створює їх резервні фонди;
3) встановлює систему захисту грошових знаків, їх дизайн, порядок заміни
пошкоджених банкнот і монет;
4) визначає порядок ведення касових операцій для банків, інших фінансовокредитних установ, підприємств та організацій;
5) визначає вимоги стосовно технічного стану та організації охорони приміщень
банківських установ та ін.
На грошовому сегменті РФП діє відповідна грошово-кредитна політика, яка
передбачає комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на
регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності
грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання
платіжного балансу. Основними економічними засобами та методами грошово-кредитної
політики є регулювання обсягу грошової маси через:
- процентну політику;
- рефінансування комерційних банків;
- управління золотовалютними резервами;
- визначення й регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків і
фінансово-кредитних установ;
- операції з цінними паперами;
- регулювання імпорту та експорту тощо.
1. Розміщення фінансових активів в банківських установах
Період економічного зростання, який переживає Україна, важливо закріпити
відповідною ефективною макроекономічною політикою уряду, основою якої має стати
політика зростання обсягів інвестицій у реальний сектор економіки.
Згідно з концепцією стимулювання інвестиційного процесу Дж. М. Кейнса, однією зі
складових зростання інвестицій в економіку є стимулювання збільшення обсягів
депозитного ринку, який має стати однією з найважливіших цілей грошово-кредитної
політики НБУ. Зростання обсягів інвестицій є матеріальною основою для заощадження
грошових доходів населення і підприємств, а отже, у кінцевому результаті приведе до
збільшення коштів на депозитних рахунках. У такий спосіб депозитний ринок буде
включено в економічну систему ринкового механізму, що базується на принципах
взаємозв'язку між її структурними елементами та механізмі саморегуляції.
Депозитна політика – це система заходів банку чи фінансової установи із
формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих
заходів, визначення його конкурентних позицій на даному сегменті ринку та забезпечення
стійкості й надійності ресурсної бази. 3 метою ефективного здійснення депозитної
політики банкам доцільно розробляти відповідний меморандум. Його призначення
полягає у встановленні граничних розмірів депозитної бази, її місця в ресурсному
потенціалі банку та засобах його реалізації.
Депозити – вагоме джерело надходження грошових коштів банку, тому ефективне
функціонування ринку депозитів має надзвичайно важливе значення для дохідної
діяльності банку і впливає на загальне функціонування економіки України в цілому.
Виникло депозитне обслуговування в XVII ст. для купців. Депозит (з лат. —
«переданий на зберігання») – це вклад, грошові кошти у готівковій або безготівковій
формі, в національній або іноземній валюті, що передаються в банк їх власником або
іншою особою за дорученням для зберігання на певних умовах. Депозит виникає двома
шляхами: банк може прийняти кошти від фізичної особи або фірми і помістити їх на

депозитний рахунок, або може «утворити» депозит, надаючи клієнту позичку і право
розплачуватися чеками проти цього депозиту. Операції, пов’язані із залученням грошових
коштів на вклади, називаються депозитними. Залучення коштів на депозити потребує
значних маркетингових досліджень. Оптимальний обсяг залучених банком депозитних
ресурсів визначається безпекою та дохідністю їх розміщення: їх рівень визначається через
норматив достатності капіталу, який контролюється зваженими (з урахуванням ризику)
активами. При зниженні якості кредитного портфеля та інших активів, що обертаються на
ринку, банк змушений обмежувати залучення депозитів до рівня адекватного їх реальній
ефективності.
Найважливішим інструментом депозитної політики є відсотки, які банк сплачує
вкладникам за користування залученими ресурсами. Сплата процентів за депозитними
рахунками – основна стаття витрат банку. Особливо це важливо для банків із високою
питомою вагою залучених ресурсів у загальній сумі ресурсів.
Ціна залучених банком коштів залежить від попиту та пропозиції на ринку. Ринок
банківських ресурсів включає три основних сегменти:
1) ринок міжбанківських кредитів (МБК) – самий динамічний ринок банківських
ресурсів, де термін кредитів становить близько одного місяця і ціна змінюється щодня і
навіть упродовж одного дня. Залучення міжбанківського кредиту здійснюється або
самостійно банком шляхом прямих переговорів, або через фінансових посередників;
2) депозити юридичних осіб – це ринок, на якому ставки за депозитами
найпривабливіші, менше залежать від чинників короткострокового характеру і за
розміром ближчі до ставок за депозитами фізичних осіб, ніж до ставок за МБК, менш
чутливий до процентних коливань, оскільки термін таких вкладень, як правило, становить
1-3 місяці;
3) депозити фізичних осіб – це ринок з найбільшим терміном депозитів, відкритий
для широкого кола клієнтів порівняно з ринком МБК чи ринком депозитів юридичних
осіб, на який впливають чинники загального економічного розвитку держави: рівень
інфляції, курс національної валюти, дисконтна ставка НБУ тощо. Тому банк, який має
міцні позиції на депозитному ринку, провадитиме стабільну процентну політику,
враховуючи при цьому політику банків-конкурентів.
На відміну від кредитних операцій, де процентний чинник не є головним при
визначенні позичальника, депозитні угоди керуються банком з точки зору прибутковості.
Залучені депозити поділяються залежно від термінів строкових угод і згідно з
класифікацією НБУ утворюють п'ять груп:
1 – до 31 дня (місяць);
2 – від 32 до 92 днів (квартал);
3 – від 93 до 183 днів (півріччя) ;
4 – від 184 до 365 днів (рік);
5 – понад 365 днів (довгострокові депозити).
Ще одним методом залучення коштів банків є угода про зворотний викуп (репо) –
це угода, що укладається між банком і фірмою або з дилерами державних цінних паперів.
Коли фірма хоче вкласти велику суму готівкових коштів на дуже короткий термін, вона
купує у банку цінні папери на умовах зворотного викупу. Фірма може повернути кошти на
наступний день та отримати за ними відсотки дещо нижчі ніж за депозитними
сертифікатами.
Ресурсна база сучасного банку характеризується широкою різноманітністю видів
депозитів. Це пояснюється прагненням банків в умовах сегментованого конкурентного
ринку найповніше задовольнити попит різних груп клієнтів на банківські послуги і
залучити заощадження й вільні грошові капітали на банківські рахунки.
Правила здійснення операцій із банківськими депозитами визначаються
постановою Правління НБУ від 07.07.97 р. № 216.
Існують різні класифікації депозитів фізичних осіб, основними з них є:

а) за терміном і порядком залучення коштів:
- спеціальні депозити;
- депозити до запитання – представлені різними рахунками (розрахунковим,
поточним тощо), з яких їх власники (юридичні й фізичні особи) можуть одержувати
готівку на першу вимогу шляхом виписування грошових і розрахункових документів
(видача готівки, оплата чеків або векселів);
- строкові депозити – самі поширені депозити у вітчизняній банківській практиці.
Це пояснюється тим, що лише вони приносять дохід, який покриває втрати, спричинені
інфляцією і зараховуються на депозитні рахунки на жорстко обумовлений термін з
виплатою процента.
б) за ступенем рівня платності:
- безкоштовні (кошти на поточних рахунках клієнтів);
- платні (кошти на депозитних рахунках);
в) за способом оформлення:
- депозити, оформлені договором (поточні рахунки і депозити);
- депозити, оформлені ощадною книжкою (рахунки з ощадною книжкою);
- депозити, оформлені цінними паперами (депозитний і ощадний сертифікати,
облігації).
У світовій практиці проміжне місце між строковим депозитом та депозитом до
запитання займає ощадний депозит, який служить власникам для накопичення грошових
заощаджень. Існують такі типи ощадних депозитів: рахунки на ощадних книжках;
рахунки з випискою стану ощадного вкладу (вкладник має справу з банком через пошту
без застосування ощадних книжок); депозитні рахунки грошового ринку. Депозитні
операції – це залучення коштів банком і найважливіша складова пасивів, що має як
терміновий, так і безстроковий характер.
Види депозитних операцій:
- строковий депозитний вклад;
- поточний депозитний внесок;
- вклад до запитання;
- нау-рахунок.
Нау-рахунок виник на початку 80-х років XX ст. По ньому встановлювався
спеціальний процент і балансовий залишок, який не знижувався. Звертання до рахунку
приводить до збільшення операційних витрат. Проценти виплачуються у визначений
термін, виходячи із середнього балансового залишку. Цей вид рахунків може бути
сполучений з овердрафтом.
Повне злиття розрахункового і депозитного рахунків називають рахунком підприємства з
автоматичним самоочищенням, який характеризується високою прибутковістю при
достатній свободі розміщення коштів.
Серед популярних за кордоном, а нині застосовуваних в Україні форм
акумулювання коштів населення — залучення банками різдвяних, відпускних, податкових
та інших строкових вкладів, внески на які відбуваються регулярно (наприклад, щотижня) з
метою накопичення коштів, достатніх для оплати видатків на різдвяні свята чи під час
відпустки. Для банків такі методи мобілізації коштів вигідні тим, що вони сприяють
зростанню депозитів і стимулюють ощадливість вкладників.
Перегляд депозитної політики комерційних банків із 1999 року визначався новими
пріоритетами і орієнтацією на реальний сектор економіки. У такій ситуації об’єктивно
виникає потреба в недорогих
середньо- та довгострокових кредитних ресурсах.
Використання короткострокових міжбанківських кредитів вигідне тільки для
спекулятивних операцій із цінними паперами й іноземною валютою. Із падінням обсягів
цих операцій банки активізували свою роботу з населенням та підприємствами, що
об’єктивно привело до зростання обсягів депозитного ринку і конкуренції на ньому.
Депозитна функція банку в своєму розвитку пройшла кілька етапів.

Перший етап (XIII – XV ст.) характеризується тим, що банки надавали депозитні
послуги своїм клієнтам переважно у вигляді зберігання золотих, срібних злитків та інших
коштовностей. Другий етап (ХV – XIX ст.) визначається залученням коштів клієнтів.
Якщо на першому етапі банки надавали депозитні послуги тільки фізичним особам, то на
другому спектр банківського депозитного обслуговування став поширюватися й на
юридичних осіб. Третій етап починається з другої половини XX ст., тобто з часу
виникнення «електронних» грошей.
Банки пропонують юридичним особам широкий спектр різних пропозицій щодо
залучення вільних коштів підприємств на депозити банку у всіх видах валют. Враховуючи
власні потреби та можливості, будь-який клієнт банку може вибрати вигідні для нього
умови відносно строку та суми депозиту та періодичності виплати процентів. Банки
приймають депозити в національній та іноземній валютах. Мінімальна сума депозиту,
строк та процент у кожного банку різні. Проценти сплачуються щомісячно.
Для підприємства найбільш вигідними є ті види депозитного обслуговування, за
яких сума вкладу буде мінімальна, строк – невеликим, а процент — високий. Кожне
підприємство повинне самостійно вибрати для себе найліпший варіант.
На депозитному ринку можна виділити три основні проблеми, розв'язання яких
значною мірою сприяло б удосконаленню діяльності банків України:
нарощування обсягів різних видів депозитів усіх категорій вкладників;
забезпечення більшої стійкості банківських ресурсів через розвиток
ринку вкладів та депозитів, який є сегментом ринку капіталів;
ефективне використання банківської інфраструктури для розвитку ринку
вкладів та депозитів, яке б дало можливість зменшувати витрати заощаджування з метою
отримання достатньої величини прибутку.
Депозитні рахунки підприємствам відкриваються на основі депозитного договору
між власником рахунка і банком на певний строк. Кошти на ці рахунки перераховуються з
поточних рахунків і після закінчення терміну на них повертаються. Проведення
розрахункових операцій і видача грошових коштів готівкою з депозитних рахунків
підприємств забороняються.
3. Операції з інструментами грошового ринку
в платіжних системах
Основними послугами на грошовому сегменті РФП, що пов’язані з платіжними
системами є переказ грошей, відкриття рахунків клієнтам членами платіжних систем,
проведення реконсиляції, еквайринг та ін.
Функціонування платіжних систем, загальний порядок переказу грошей в Україні
та відповідальність суб’єктів переказу регулюється з 16 травня 2001 р. спеціальним
Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (далі Положення).
Положення встановлює загальні вимоги НБУ до порядку здійснення банками емісії
платіжних карток, визначає операції, що здійснюються з їх застосуванням, то порядок
розрахунків за цими операціями, а також установлює загальні вимоги до
внутрішньодержавних платіжних систем, що створюються в Україні.
У Положенні дається визначення таких термінів:
- авторизація – отримання дозволу на проведення операцій із застосуванням
платіжної картки;
- авторизаційний ліміт – мінімальна сума операції, вище якої авторизація
емітентом чи особою, що діє за його дорученням, є обов’язковою;
- еквайринг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного
обслуговування торгівців і виконання розрахунків з ними за операціями, які здійснили із
застосуванням платіжних карток;

- еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа – член платіжної системи,
власник спеціальних платіжних засобів, які здійснюють еквайринг. Емітувати спеціальні
платіжні засоби (СПЗ) може тільки юридична особа — член платіжної системи;
- кліринг – механізм, що передбачає збирання, сортування, реконсиляцію та
проведення взаємозаліку зустрічних вимог членів платіжної системи, а також обчислення
за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами
вимог і зобов’язань;
- стоп-лист – список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими
заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може
бути електронним і паперовим;
- торговець – суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно з еквайром або
платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення
оплати вартості товарів і послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі),
що надаються банками та іншими фінансовими установами;
- картковий рахунок (картрахунок) – поточний рахунок, на якому обліковуються
операції з платіжними картками.
Положенням передбачено, що при виконанні операцій із застосуванням платіжних
карток дебетовою схемою у разі відсутності (недостатності) коштів на картрахунку
клієнта допускається виникнення овердрафту, умови якого визначаються в договорі про
відкриття картрахунку. Овердрафт – короткостроковий кредит, який надається банком
у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого витратного
ліміту.
Переказ грошей – це послуга, що передбачає рух визначеної суми коштів з метою її
зарахування на рахунок одержувача. Ініціатор операції й одержувач може бути однією
особою. При переказі грошей приймає участь банк-кореспондент – це банк, що відкриває
в іншому банку кореспондентський рахунок.
Основними формами розрахунків при переказі грошей є акредитивна; вексельна;
інкасова; за гарантійними зобов'язаннями; чекова.
Суб’єктами переказів виступають члени та учасники платіжних систем.
Банки відкривають рахунки:
- резидентам: юридичним особам, виділеним підрозділам юридичних осіб,
фізичним особам;
- нерезидентам: юридичним особам – інвесторам, представникам юридичних осіб,
фізичним особам.
Між банками і клієнтами існують договірні відносини, побудовані на
добровільній основі. Усі питання ведення і відкриття рахунків регулює НБУ з
урахуванням правил конкретної платіжної системи.
Терміни переказів:
- при обслуговуванні клієнтів їх доручення на переказ здійснюється в день його
надходження;
- міжбанківський переказ може здійснюватися протягом трьох операційних днів;
- внутрішньобанківський переказ здійснюється протягом двох днів.
Члени платіжних систем повинні забезпечити пересилання паперових документів
на переказ в Україні до 7 робочих днів, у межах області – до 3 днів.
Платіжні інструменти, що здійснюють функцію засобу ідентифікації, за допомогою
якого ініціюється переказ грошей і інші операції, передбачені договором, називають
спеціальними платіжними засобами (СПЗ).
Платіжний інструмент – це засіб
визначеної форми на паперовому, електронному, іншому виді носія інформації,
використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника.
Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи і
сукупність відносин, що виникають між ними при переказі грошей. Члени платіжних
систем відкривають клієнтам два види рахунків: депозитні (вкладні) і поточні. Питання

щодо ведення і відкриття рахунків регулює НБУ з урахуванням правил конкретної
платіжної системи.
Розрізняють:
а) внутрішньодержавну платіжну систему — платіжна організація-резидент, за
допомогою якої здійснюється переказ грошей винятково в межах України і
б) міжнародну платіжну систему – система, в якій платіжна організація
(резидент або нерезидент) здійснює діяльність в двох або більше країнах.
Залежно від кількості учасників та масштабів діяльності платіжні системи
поділяють на:
а) локальні та
б) міжбанківські, які, в свою чергу, поділяють на регіональні, національні та
міжнародні. До складу міжнародних платіжних систем входять банки різних країн, що
використовують єдині стандарти платіжних засобів. Уповноважені банки України мають
право вступати до міжнародних платіжних систем як банки-емітенти або банки-еквайєри.
Загальні основи платіжних систем:
- діяльність внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем в Україні
рівнозначна;
- порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими
платіжною організацією;
- обов'язковим пунктом є питання врегулювання неплатоспроможності;
- правила внутрішньодержавної платіжної системи узгоджуються з НБУ;
- проведення переказу може бути проведене на основі клірингу.
В платіжній системі важливу роль відіграє банкомат – програмно-технічний
комплекс, що в порядку самообслуговування дозволяє:
- за допомогою спеціальних СПЗ одержати гроші в готівковій формі;
- внести кошти для зарахування на рахунки;
- одержати інформацію про стан рахунків;
- виконати інші операції відповідно до технічно-функціональних
можливостей.
Суб’єкти переказу несуть відповідальність за забезпечення захисту інформації.
Контроль за діяльністю платіжних систем здійснює НБУ, який має право встановити
заборону, обмеження або обов'язкові вимоги щодо участі банків у системах
міжбанківських розрахунків, а також до використання ними банківських платіжних
систем.
Реконсиляція – це послуга, що передбачає процедуру контролю і складається з
ідентифікації і перевірки виконання кожного переказу за допомогою принаймні трьох
показників, що визначають платіжні системи. На розрахункові операції НБУ видає
ліцензію.
Безготівкові розрахунки платіжними картками. Перші платіжні картки почали
використовувати в 40-х роках XX ст. у США. В Україні ринок платіжних карток почав
розвиватись лише з 1996 року, коли провідні вітчизняні банки вступили до міжнародних
платіжних систем Visa International та Europay International.
На території України дозволено використовувати платіжні картки, емітовані
банками – членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. Банки,
клірингові та інші установи, які надають фінансові послуги із застосуванням платіжних
карток, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних систем
про членство або про участь у цих системах. Умови такого партнерства повинні
відповідати чинному законодавству України.
За допомогою банківської платіжної картки та відповідно відкритого карткового
рахунка власник картки може здійснювати операції сплати за товари, послуги та
отримувати готівкові кошти. Можливість користування банківською платіжною карткою
забезпечується відповідною платіжною системою, до складу якої входять:

а) клієнти платіжної системи;
б) пункти прийому карток;
в) банк-емітент – обслуговує картрахунки клієнтів, видає платіжні картки, а також
проводить розрахунки через банк-еквайєр з суб’єктами ринку, які здійснюють продаж або
надання послуг з використанням при оплаті банківських платіжних карток;
г) банк-еквайєр – здійснює весь спектр операцій з картками: перерахування на
розрахункові рахунки клієнтів коштів за товари та послуги, приймання, сортування та
розсилання квитанцій, поширення переліку карток, операції з якими призупинені на даний
момент тощо;
д) процесинговий центр – це великі банки, високотехнологічні заклади, які мають
потужні обчислювальні комплекси, центри обробки інформації; тримають базу даних
платіжної системи та держателів платіжних карток.
Банки – члени платіжної системи здійснюють взаєморозрахунки через
розрахунковий банк даної системи, в якому відкривають кореспондентські рахунки.
Банківські платіжні картки підлягають класифікації за ознаками.
Залежно від масштабів діяльності: міжнародні, національні, локальні.
За схемою розрахунків: дебетні картки; кредитні картки; електронні гаманці.
За власниками карток: індивідуальні; корпоративні.
Дебетні картки забезпечують власникам доступ до їх депозитних рахунків та
списання коштів у межах залишків на цих рахунках, тобто дають можливість
розпоряджатися картрахунком у межах залишку коштів на ньому.
За допомогою кредитних карток також здійснюються розрахунки за товари та
послуги, а також отримання готівки в пристроях видачі готівки, проте кошти не
знімаються з депозитного рахунка клієнта, а надаються в кредит. Кредитна картка дає
можливість здійснювати операції за дебетом картрахунку в межах встановленого банкомемітентом ліміту кредиту.
Електронні гаманці є специфічним видом безготівкових розрахунків, які можуть
здійснюватись за стандартною дебетовою схемою, що мало чим відрізняється від схеми
обігу звичайної дебетової картки, або за схемою, що не приводить до здійснення реальних
взаєморозрахунків.
Існують звичайні та привілейовані картки. Привілейовані розраховані на громадян з
досить високим кредитним рейтингом та значним рівнем доходів і дають право останнім
на додаткові послуги.
Корпоративна картка дає можливість фізичній особі розпоряджатися
картрахунком резидента або представництва нерезидента.
Валові розрахунки – це розрахунки, при яких усі платежі платника до одержувача
послідовно відбиваються на рахунках розрахункової системи. На відміну від валових
розрахунків, при яких кожний платіж обробляється послідовно, кліринг здійснює
багатобічний залік взаємних зустрічних платежів учасників, причому оплаті підлягає
тільки різниця між сумами взаємних зобов'язань.
Клірингові розрахунки виконуються сеансами. Першим етапом є прийом і
нагромадження розрахункових документів на переказ коштів від учасників розрахунків.
Далі для кожного учасника обчислюється його чиста позиція на рахунку, відкритому в
розрахунковій палаті – підсумкове сальдо (дебетове або кредитове), отримане за
результатами клірингу. Чиста позиція обчислюється як різниця між загальною
кредиторською і загальною дебіторською заборгованістю кожного з учасників. Якщо
отримана позиція позитивна, вона підлягає закриттю або врегулюванню. Для
врегулювання позиції учасники клірингових розрахунків резервують на своїх рахунках
грошові кошти, які називаються підкріпленням. Кліринговий сеанс завершується
остаточним розрахунком з клірингу, у ході якого відбувається переказ або списання
грошових сум, що відповідають чистим позиціям по рахунках учасників розрахунків.

Таким чином, використання міжбанківського клірингу порівняно з валовими
розрахунками дозволяє значно знизити потребу учасників в оборотних коштах, а
використання електронних розрахункових систем прискорює, здешевлює і робить більш
надійним проведення розрахунків.
В економічній літературі, законодавчих актах різних країн існує велика кількість
визначень поняття «кліринг». Наприклад, деякі російські економісти визначають кліринг
як систему регулярних безготівкових розрахунків, засновану на багатобічному заліку
взаємних зустрічних зобов'язань учасників розрахунків, що завершується платежем на
різницю між сумами зобов'язань.
У Законі України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» кліринг
визначається як механізм, що включає збір, сортування, реконсиляцію і проведення
взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також вирахування по
кожному з них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами
вимог і зобов'язань.
У фінансовому довіднику кліринг — це:
а) система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери, послуги, що
базується на обліку банками взаємних вимог і зобов’язань сторін;
б) одержання, звіряння і поточне відновлення інформації, підготовка
бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод по цінних
паперах, визначення взаємних зобов'язань що передбачає взаємозалік, забезпечення і
гарантування розрахунків по договорах з цінними паперами;
в) система компенсації;
г) міжнародна торгівля на компенсаційній основі. Усередині країни кліринг є
системою безготівкових розрахунків між банками, що здійснюються через розрахункові і
клірингові палати.
Таким чином, клірингові розрахунки охоплюють кілька секторів.
Перший сектор — кліринг для юридичних осіб, що не є кредитними організаціями.
Його застосування дозволяє господарським структурам вирішувати проблему дефіциту
оборотних коштів.
Другий сектор — кліринг для бюджетів різних рівнів, включаючи їхнє
казначейське виконання. Ця система перетворює взаємозаліки і бартер у грошові
розрахунки.
Третій сектор – міжбанківський кліринг.
Четвертий сектор – кліринг для професійних учасників ринку цінних паперів.
4. Основні види банківських платіжних систем
В Україні можуть створюватися як банківські, так і небанківські платіжні системи.
Внутрішньодержавні банківські платіжні системи включають:
міжбанківські розрахунки;
розрахунки усередині платіжних систем;
внутрішньобанківські платіжні системи.
Небанківські платіжні системи здійснюють свою діяльність переказами юридичних і
фізичних осіб після реєстрації й одержання дозволу в НБУ.
НБУ має свою систему електронних платежів (СЕП) – це державна система
міжбанківських розрахунків в електронній формі.
Роль НБУ в СЕП:
регламентація і забезпечення її діяльності;
гарантія надійності та безпеки;
організація проведення міжбанківських переказів.
Основними видами банківських платіжних систем є SWIFT, TARGET, TOPAZ,
Internet.

SWIFT — співдружність всесвітніх міжбанківських телекомунікацій, яка створена
у формі акціонерного товариства і зареєстрована в Бельгії. Засновниками стали:
- банки – 51%;
- інвестиційні компанії – 35%;
- біржі – 10%;
- корпорації, що створюють технічні засоби – 2%;
- фінансово-промислові групи – 2%.
Основними напрямками діяльності є:
надання оперативного, надійного, ефективного, конфіденційного і
захищеного від несанкціонованого доступу телекомунікаційного обслуговування для
банків;
проведення робіт зі стандартизації форм і методів обміну фінансової
інформації.
Мета реєстрації: дослідження; розробка; впровадження; експлуатація;
удосконалення; розвиток системи, яка надає можливість передавати дані, пов’язані з
міжнародними відносинами. SWIFT має свої переваги і недоліки. Переваги системи:
здійснення безпаперових платіжних операцій з мінімальним залученням людської праці і
скороченням операційних витрат; прискорення обміну інформації між банками;
мінімізація типових видів банківських ризиків. Недоліком є висока вартість підключення
до мережі (160 – 200 тис. дол. США), а також SWIFT не виконує клірингових операцій,
використовуються платіжні доручення, які мають традиційний характер.
Країна, що впроваджує SWIFT, створює свою регіональну адміністрацію, в Україні
її функції виконує телекомунікаційна компанія.
Для інтеграції SWIFT і СЕП НБУ створений спеціальний набір програмних засобів,
що дозволяє транспортувати грошові кошти в міжнародну платіжну мережу.
ТАRGЕТ – трансєвропейська телекомунікаційна автоматизована система переказів
міжнародних розрахунків у режимі реального часу. Її засновниками є ЄС і Європейська
система централізованих банків. Система створена з метою проведення єдиної грошової
політики в новій європейській валютній зоні і розроблена для євро як внутрішнього
платежу при міждержавних розрахунках ЄС. Основне призначення системи – об’єднання
внутрішніх систем країн-членів системи в Міжнародній платіжній системі (МПС) для
переказу великих сум. Елементами TARGET є внутрішня платіжна система, технологічні
процедури з’єднання та функції Європейського Центрального банку.
Для полегшення швидких і своєчасних платежів у системі і попередження її
неплатоспроможності, передбачений овердрафт на її рахунок у Центральному банку.
Міжнародні платежі здійснюються за моделлю «Центральний банк – багатобічний
кореспондент». Однак платіжні доручення передаються частіше традиційним способом за
допомогою телекомунікаційних ліній. Створення МПС підсилює роль Європи у світовій
економіці.
TOPAZ – МПС для здійснення оплати і розрахунків. Вона розроблена спеціально
для ринку України і запропонована НБУ за спільним проектом з VISA для здійснення
розрахунків у гривні і стабілізації економіки. У січні 2002 року VISA випустила 1 млн.
карток. Більше 20 банків випускають понад 60 тис. карток щомісяця.
Функції МПС ТОРАZ:
маршрутизація та авторизація угод від банку-еквайра в банк-емітент і
назад;
управління платіжною системою;
виконання функцій заміщення емітента;
кліринг і взаєморозрахунки між банками по всіх трансакціях в Україні.
Internet включає загальносвітову мережу платіжних систем і механізмів, які
використовуються як телекомунікаційна комерційна інфраструктура в режимі on-line для
покупки товарів і надання послуг. В Internet електронна комерція супроводжується

використанням номерів кредитних карток. Обмеженість анонімності найбільш приваблива
для маркетингу. Платежі із застосуванням Internet називають крумлінгом.
В Україні з 18.05.99 р. почала діяти міжнародна Європейська асоціація карткового
бізнесу (Засновники «Аваль», «Ощадбанк», Укрсиббанк», «Приватбанк», «ПУМБ»,
«Укрексімбанк»).
СПЗ може існувати в будь-якій формі, крім паперової, і бути носієм збереження
інформації, необхідної для ініціювання переказу. Він повинен ідентифікувати його
власника і відповідати вимогам захисту інформації. Емітент на основі договору може
передавати СПЗ у власність або користування клієнта.
Платіжна картка – власність емітента, що передається клієнтові відповідно до умов
договору. Емісію здійснюють банки, що мають ліцензію НБУ. Усі реквізити визначають
платоспроможність організацій відповідно до платіжної системи. Обов'язкові реквізити
спрямовані на можливість ідентифікувати платіжні системи й емітента. НБУ веде реєстр
ідентифікаційних номерів емітентів карток внутрішньодержавних платіжних систем.
Одночасно із обслуговуванням платіжних (пластикових) карток появився новий вид
бізнесу, який назвали еквайрингом. Еквайринг в Україні здійснюють тільки юридичні
особи-резиденти. Термін еквайринг запозичений з англійської мови та означає напрямок
бізнесу, пов’язаний з прийомом від фірм-акцептантів даних про трансакції,
перенаправлення їх до системи обміну даними і здійснення розрахунків з цими фірмами.
Акцептант (від англ. accept – приймати, визнавати) – це фірма, де пластикові картки
приймаються для оплати товарів і послуг як засіб безготівкових розрахунків.
Трансакція (від англ. transaction) – це або одиничний факт використання картки для
придбання товарів чи послуг, отримання готівки чи інформації за картковим рахунком,
або в іншому значенні терміна – послідовність повідомлень, які виробляються і
передаються один одному.
Еквайр має самостійно встановлювати перелік послуг, які він надає держателям карток
(у банкоматах, касах банку, у торгівців), а також встановлює величини комісійних за
еквайринг. Технічний еквайр будує свої відносини з торгівцем на підставі договору про
обслуговування платіжних карток НСМЕП (терміналів), який укладається з урахуванням
вимог Платіжної організації до його структури та змісту. За кожною трансакцією стоїть
складний механізм передачі та отримання інформації з використанням дорогих технічних
приладів і програм. Акцептанту необхідно пересвідчитися в тому, що на банківському
рахунку пред’явника картки є достатньо коштів для здійснення покупки та організувати
переведення цих коштів на свій власний рахунок, не затримуючи покупця тривалою
процедурою перевірки. Існують кредитні картки, які дозволяють спростити оплату. Але у
нас поширені в основному дебетові картки, які не допускають перевитрат коштів. Отже,
фірмі-акцептанту важливо, щоб процедура авторизації проходила якомога швидше.
Складність полягає в тому, що багато торгових і сервісних точок приймають до оплати
картки різних видів, у т.ч. поєднані з послугами дисконтних систем, які пропонують
різноманітні скидки. Крім того, картки бувають традиційні з магнітною полоскою і з
вбудованим чіпом – мікропроцесором.
Комерційним фірмам вигідно співпрацювати з еквайринговими банками: з одного
боку, вони можуть дозволити собі обслуговувати зростаючий потік клієнтів із
пластиковими картками всіх видів і систем, а з іншого – мінімізувати свої витрати на
купівлю дорогих терміналів, навчання персоналу, знизити ризики при прийомі до оплати
«пластикових грошей».
При переказі грошових коштів за кордон краще користуватися переказами з рахунку
на рахунок. При терміновості переказу краще користуватися міжнародними компаніями
«Western Union» і «Money Gram». Відмінність від поштових переказів полягає в їх
швидкості і забезпеченні збереження коштів. «Western Union» створена в 1851 р.,
«Money Gram» – у 1988 р. Мережа «Western Union» має більше 55 тис. пунктів, у СНД
більше 1000 пунктів. 3 1995 р. «Western Union» увійшла до складу корпорації «First» (у

США) і почала працювати в Україні. «Western Union» може мати фінансові відносини з
будь-якими фінансово-кредитними установами. Найбільшими партнерами є банк «Аваль»
і «ПУМБ».
Раніше «Western Union» здійснювала грошові перекази тільки між фізичними
особами, тепер здійснюється послуга QP – перекази від фізичних осіб фізичним особам за
контрактом.
Привабливість послуги: її безпека. Недоліком є високі комісійні через високу
вартість обслуговування внаслідок монофункціональності робочих місць операторів з
дорогим устаткуванням.
«Money Gram» (США) в Україні з 1999 р. Його представництво в СНД розміщено в
Москві.
Контрольні питання
1. Визначити самі поширені послуги грошового сегменту РФП.
2. Сутність термінових вкладів і їх різновиди.
3. Обґрунтувати сутність платіжних систем, що діють в Україні та світі.
4. Які заходи включає депозитна політика банку?
5. Що таке депозити? Як класифікують депозити фізичних осіб?
6. Що таке депозитні операції? Види депозитних операцій.
7. Яка різниця між дебетними та кредитними картками?
8. Що таке еквайринг? Яку особу називають еквайром?
9. Як класифікують платіжні картки?
10.Основні види банківських платіжних систем, їх переваги та недоліки.

