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Цифрові кошти стають реальністю, яка досі є загадкою для основної маси
населення. Така сама загадка це й для фінансових інституцій держав і
міжнародної фінансової спільноти.   
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ВСТУП 
 

У 1983 році в дослідницькому документі Девіда Чаума була представлена ідея 
цифрових готівкових коштів. 1990 року він створив DigiCash, електронну касову 
компанію, в Амстердамі для комерціалізації ідей у своєму дослідженні. Вона 
подала заяву про банкрутство в 1998 році.  

Електронне золото (E-gold) було першими популярними Інтернет-грошима, що 
з'явились у 1996 році. Кількість користувачів зросла до кількох мільйонів та 
збільшувалась аж допоки уряд США не заборонив у 2008 році рівномірні платежі 
за допомогою різноманітних інструментів. 

У 1997 році Coca-Cola запропонувала при покупках замість торгових автоматів 
використання мобільних платежів. 

PayPal запустив свою послугу в доларах США у 1998 році. 
У 2009 році був запущений біткойн, який ознаменував початок 

децентралізованої цифрової валюти на основі блокчейна без центрального сервера 
та жодних матеріальних активів, що зберігаються в резерві. Також (відомі як 
криптовалюти) цифрові валюти на основі блокчейна виявилися стійкими до спроб 
урядів регулювати їх, оскільки не має центральної організації чи особи, яка б 
могла їх вимкнути. 

Отже, цифрові кошти стають реальністю, яка досі є загадкою для основної маси 
населення. Така сама загадка це й для фінансових інституцій держав і міжнародної 
фінансової спільноти. 

У цій збірці спробуємо надати відповіді на певні запитання і прослідкувати 
тенденції і перспективи цього фінансового інструменту. 
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ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ 
 

Цифрова (електронна) валюта — електронні гроші, які використовуються як 
альтернативна або додаткова валюта. Найчастіше їх вартість прив'язана до 
національних валют.  

Проте в окремих випадках прив’язка відсутня і їх вартість формується 
виключно балансом попиту/пропозиції (bitcoin та інші криптовалюти).  

А відміну від валют у віртуальних економіках (наприклад в онлайн-іграх), 
цифрові валюти безпосередньо використовуються для покупок реальних товарів і 
послуг. Попри це, цифрові валюти можуть також називати віртуальними 
валютами, вживаючи цей вираз як синонім. Такого ж трактування дотримується 
ЄЦБ. ФБР і FinCen у своїх офіційних документах використовують загальний 
єдиний термін «віртуальна валюта». 

У жовтні 2012 року Європейський центральний банк розповсюдив доповідь 
«Схеми віртуальних валют». У ньому наголошується, що в деяких випадках 
«віртуальні спільноти» створюють і поширюють свою власну цифрову валюту для 
обміну товарами (послугами) і одиниці обліку. У доповіді Віртуальна валюта 
визначається як один з видів нерегульованих [державою] цифрових грошей, які 
створюються і контролюються зазвичай розробниками, і прийняті серед членів 
певного «віртуального співтовариства». 

20 березня 2013 комісія із фінансових злочинів (англ. FinCEN) при міністерстві 
фінансів США видала документ, що містить тлумачення застосовності 
американського Закону про банківську таємницю (англ. Bank Secrecy Act) при 
створенні, обміні та передачі віртуальних валют. 

За класифікацією комісії, виділяється «реальна валюта» — монети і паперові 
гроші США, або будь-якої іншої країни, які: 

- є законним засобом платежу 
- перебувають в обігу 
- загальноприйняті як засіб обміну в країні-емітенті. 
«Віртуальна валюта» — засіб обміну, що діє як валюта в деяких сферах, але 

не має всіх атрибутів реальної валюти. Зокрема, віртуальна валюта не має статусу 
законного засобу платежу в жодній юрисдикції. Віртуальна валюта вважається 
«конвертованою», якщо вона має еквівалент в реальній валюті, або діє як замінник 
реальної валюти. 

Верховна Рада України 02 грудня 2020 прийняла за основу проєкт Закону «Про 
віртуальні активи», який, у тому числі регулює правовідносини, пов'язані з обігом 
цифрової валюти. Згідно з ним цифрова валюта вважається віртуальним активом, 
який поділяється на забезпечений та незабезпечений. Перший «надає його 
власнику право вимоги щодо інших, крім самого віртуального активу, об'єктів 
цивільних прав», другий — ні. Учасники ринку вважають, що якщо законопроєкт 
буде прийнято в цілому і він стане законом, бізнес, пов’язаний з цифровою 
валютою в Україні буде активно розвиватися. 
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Низка країн світу планують або вже випустили національні цифрові 
валюти. Вони повністю централізовані, оскільки знаходяться під контролем 
уряду. Вони також неанонімні, їх неможливо майнити та, як правило, вони 
підкріплені фіатними валютами або іншими цінностями. 

Китай.  
Цифровий юань («цифрова версія юаня») — офіційна цифрова валюта КНР, яку 

запровадили ще у 2019 році у тестовому режимі. Повне впровадження планується 
у 2022 році. 

Еквадор.  
Еквадор довгі роки страждав від серйозної фінансової кризи, через що країна 

була змушена прийняти долар США в якості валюти. Щоб стабілізувати 
національну грошову систему, в 2014 році Конгрес Еквадору вирішив 
впроваджувати цифрову валюту поряд з доларом. План полягав у створенні 
першої у світі державної електронної платіжної системи (Sistema de Dinero 
Electrónico) з цифровими грошима як засобом платежів. 

Японія.  
Консорціум японських банків на чолі з Mizuho Financial Group та Japan Post 

Bank просуває ідею запуску нової цифрової валюти. Очікується, що токен під 
назвою J-Coin вийде до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Основна мета J-Coin 
— скоротити використання готівки, оскільки в даний час на готівку припадає 70 
% всіх транзакцій в Японії. Очікується, що нова валюта буде конвертуватися в ієну 
з розрахунку 1 до 1. J-Coin розробляють таким чином, щоб його можна було 
використовувати на будь-якому смартфоні за допомогою QR-кодів. 

Швеція.  
Центральний банк Швеції зараз вивчає можливості технології блокчейн. Більш 

того, Riksbank також розглядає можливість створення національної цифрової 
валюти eKrona. Якщо електронна крона буде випущена, її почнуть 
використовувати поряд зі звичайними грошима. З введенням електронних грошей 
у Швеції є всі шанси побудувати повністю безготівкове суспільство. 

Естонія.  
Естонія планує запустити власну цифрову валюту Estcoin на блокчейні. За 

словами представника уряду, Естонія може використовувати Estcoin як 
кріптотокенів рамках своєї програми E-Residency, яка дозволяє іноземцям 
отримувати державні ID-карти. 

Україна.  
У 2016 році НБУ створив дослідний проєкт, який зайнявся вивченням 

можливого впровадження е-гривні. Через 3 роки з'явилися перші результати: було 
випущено обмежену кількість е-гривні, яку протестували робочі групи й 
волонтери. 

На початку січня 2021 року Мінцифра України підписала меморандум зі Stellar 
Development Foundation, в рамках якого планується розробляти національну 
цифрову валюту.  
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Поява грошей не лише у паперовій, а й у цифровій формі є природним кроком 
еволюції грошей у сучасному світі. Використання готівки в багатьох країнах, у 
тому числі і в Україні, скорочується. Невпинний розвиток технологій приводить 
до змін у фінансовій сфері. Фінтехкомпанії пропонують все більше способів 
здійснення електронних платежів з використанням інноваційних сервісів. Та й 
друга хвиля створення криптоактивів — цього разу стейблкоінів — приватними 
гравцями стимулює центробанки до активнішого дослідження та впровадження 
інновацій. 

У таких умовах центральним банкам доводиться шукати шляхи, як утримати 
свою провідну роль у фінансовій системі, забезпечуючи доступ населення до 
грошей центробанку, та водночас не стати на заваді розвитку інновацій у 
фінансовому секторі. Тому щороку центральні банки все активніше вивчають 
питання запровадження власних цифрових валют. 

  
Сьогодні більшість центробанків розвинених країн світу в тому чи іншому 

вигляді працюють над цифровою валютою, свідчать дані Банку міжнародних 
розрахунків. Половина з них вже перейшла від досліджень до практичних 
експериментів. Зокрема, під час конференції було розглянуто пілотні проєкти з 
випуску цифрових валют центральних банків п’яти країн з різних континентів.  

В Україні Національний банк почав вивчати можливість випуску власної 
цифрової валюти — е-гривні — з 2016 року. У 2018 році був реалізований 
“пілотний” проєкт, під час якого в обіг було випущено обмежений обсяг е-гривні. 
Водночас це дослідження дало не тільки практичний досвід, але і поставило перед 
Національним банком нові питання. 

«Ми продовжуємо досліджувати можливість випуску е-гривні і готові будемо 
повернутися до цього питання, коли будемо твердо переконані, що не лише здатні 
це реалізувати з технологічної точки зору, а й що це не стане на заваді реалізації 
нашого мандата — забезпеченню цінової та фінансової стабільності», — 
наголосив Голова Національного банку Яків Смолій. 

Центральні банки Швеції та Уругваю в межах пілотних проєктів e-Krona та e-
Peso також досліджують цифрову валюту центрального банку як можливий 
еквівалент готівки для здійснення роздрібних платежів фізичними особами. Варто 
зазначити, що платіжна інфраструктура цих країн є принципово різною, так само 
різними є завдання, які має вирішити цифрова валюта центрального банку. У 
Швеції рівень безготівкових розрахунків є одним з найвищих у світі, і цифрова 
валюта — це спроба центрального банку забезпечити випуск власних цифрових 
грошей в умовах різкого зниження попиту на готівку. У випадку Уругвая цифрова 
валюта — це інструмент безготівкових платежів, що може стати дешевою 
альтернативою традиційним платіжним інструментам. 

Представники центральних банків Канади та Південно-Африканської 
Республіки реалізують пілотні проєкти з випуску цифрової валюти центрального 
банку для проведення міжбанківських розрахунків — проєкти Jasper та Khokha. У 
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цих проєктах центральні банки тестували використання технології розподілених 
реєстрів для міжбанківських платежів, зокрема транскордонних. 

Загалом серед переваг цифрових валют доповідачі відзначали те, що вони 
допомагають зробити суспільство більш фінансово інклюзивним, фінансові 
послуги — доступнішими, а платежі — швидшими та дешевшими. 

З іншого боку, застосовування цифрових валют несе потенційні ризики. 
Зокрема, цифрові валюти можуть докорінно змінити ландшафт фінансової 
системи, а також створити ймовірні ризики для функціонування банківської 
системи та фінансової стабільності загалом. Крім того, будь-які технології, на яких 
будуються цифрові валюти, не застраховані від збоїв у роботі системи. 
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ЦИФРОВА ВАЛЮТА В УКРАЇНІ .  
ЕКСПЕРІМЕНТ Е-ГРИВНЯ 

 
Перші кроки щодо запровадження цифрової гривні було здійснено в 2016-му 

році, метою дослідження було вивчення можливостей НБУ зі створення робочого 
рішення для роботи цифрової валюти. 

Вперше інформацію про можливість запровадження е-гривні було поширено 
НБУ наприкінці 2017-го року. Національний банк підкреслював те, що він не 
ставить за мету створення ще однієї криптовалюти, а питання її емісії 
(централізоване чи децентралізоване) залежить від цільової моделі, яка буде 
обрана після тестування. 

У 2018-му році НБУ провів закритий пілотний проєкт з тестування 
можливості використання е-гривні для проведення розрахунків.  

Проєкт передбачав упровадження платформи «Електронна гривня», випуск в 
обіг обмеженої кількості е-гривні та тестування операцій з її використанням 
працівниками Національного банку та компаній–учасників проєкту. Проєкт 
тривав з лютого по грудень 2018 року, за час його роботи було емітовано 
еквівалент 5443 грн. Партнерами у тестуванні виступили компанії Deloitte, 
UAPAY, Attic Lab та Paycell, а також представники Світового банку[7][8]. 
Учасниками робочих груп було відкрито 121 е-гаманець. 

Під час тестування доступ до гаманців здійснювався через мобільний додаток 
«Е-гривня» для смартфонів. В ході пілоту були протестовані різні операції, такі 
як: 

- створення користувачами е-гаманців та їх поповнення е-гривнею, 
- зворотній обмін на звичайні гривні, 
- Р2Р-перекази між користувачами, 
- перекази на рахунок благодійної допомоги воїнам Операції об’єднаних сил. 
Увесь обсяг випущеної е-гривні обліковувався регулятором у складі грошового 

агрегату М0. 
Відповідно до висновків НБУ, пілот е-гривні показав такі основні результати: 
- е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам та інструментам 

роздрібних платежів — готівці, платіжним дорученням, платіжним карткам та 
електронним грошам; 

- е-гривню можна віднести до категорії «підривних інновацій»; 
- подальший розвиток е-гривні може передбачати повну або часткову 

ідентифікацію користувача відповідно до принципу «знай свого клієнта» (know 
your client); 

- у разі впровадження е-гривні за централізованою моделлю Національний банк 
виконуватиме невластиві для нього функції по роботі з фізичними особами; 

- впровадження е-гривні неможливе без значних інвестицій та часу на 
модернізацію платіжної інфраструктури та популяризацію е-гривні як нового 
інструменту для населення з урахуванням вже існуючих звичок споживачів; 
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- як платформа для випуску та обігу е-гривні може використовуватися 
технологія розподілених реєстрів (DLT, блокчейн); 

- упровадження е-гривні потребуватиме законодавчого врегулювання; 
- е-гривня на платіжному ринку України може працювати за однією з двох 

альтернативних верхньорівневих моделей (схем) взаємодії учасників: 
централізованою або децентралізованою. 

Національний банк продовжить вивчати можливість випуску е-гривні, 
зважаючи на отримані результати проєкту, сучасні потреби фінансового ринку і 
потенційний розвиток економіки. Разом з іншими учасниками українського 
платіжного ринку далі опрацьовуватимуться цільові бізнес-моделі е-гривні. 

Власне законодавче підґрунтя для вітчизняної електронної валюти (віртуальної 
валюти) вже є. Це чинний Закон України «Про платіжні послуги» від 30 червня 
2021 року № 1591-IX. Цей Закон визначає поняття та загальний порядок 
виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік 
платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та 
умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування 
платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні 
електронних грошей та цифрових грошей Національного банку України, 
установлює права, обов'язки та відповідальність учасників платіжного ринку 
України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів 
платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення 
оверсайта платіжної інфраструктури. 

Повний текст цього нормативного акту див. нижче. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про плат іжні  послуги 
 
Цей Закон визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних 

операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок 
їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх 
діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, 
загальні засади випуску та використання в Україні електронних грошей та 
цифрових грошей Національного банку України, установлює права, обов'язки та 
відповідальність учасників платіжного ринку України, визначає загальний 
порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів 
обмежених платіжних послуг, порядок здійснення оверсайта платіжної 
інфраструктури. 

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
1) автентифікація — процедура, що дає змогу надавачу платіжних послуг 

установити та підтвердити особу користувача платіжних послуг та/або належність 
користувачу платіжних послуг певного платіжного інструменту, наявність у нього 
підстав для використання конкретного платіжного інструменту, у тому числі 
шляхом перевірки індивідуальної облікової інформації користувача платіжних 
послуг; 

2) авторизація діяльності — визначена цим Законом процедура допуску до 
провадження діяльності з надання платіжних послуг, обмежених платіжних 
послуг, допоміжних послуг, що здійснюється шляхом видачі ліцензії та/або 
включення до Реєстру платіжної інфраструктури; 

3) безготівкові розрахунки — перерахування коштів з рахунків платників на 
рахунки отримувачів, а також перерахування надавачами платіжних послуг 
коштів, внесених платниками готівкою, на рахунки отримувачів; 

4) вразливі платіжні дані — дані (їх сукупність), включаючи індивідуальну 
облікову інформацію, за допомогою яких можуть вчинятися шахрайські дії; 
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5) дата валютування — зазначена платником у платіжній інструкції дата, 
починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані 
платником отримувачу, переходять у власність отримувача. Порядок застосування 
дати валютування надавачами платіжних послуг визначається Національним 
банком України. Порядок застосування дати валютування у платіжній системі 
визначається правилами платіжної системи відповідно до вимог цього Закону; 

6) дебетовий переказ — платіжна операція, що здійснюється з рахунку 
платника на підставі наданої отримувачем платіжної інструкції, за умови 
отримання згоди платника на виконання платіжної операції, наданої ним 
отримувачу, надавачу платіжних послуг отримувача або платника, або на підставі 
платіжної інструкції стягувача без отримання згоди платника; 

7) держатель платіжного інструменту — фізична особа, яка на законних 
підставах використовує платіжний інструмент для ініціювання платіжної операції 
з відповідного рахунку для виконання платіжних операцій або здійснює інші 
операції із застосуванням зазначеного платіжного інструменту; 

8) дистанційна платіжна операція — платіжна операція, що здійснюється із 
застосуванням засобів дистанційної комунікації; 

9) ділова репутація — відомості, зібрані Національним банком України, про 
відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників 
юридичної особи та власників істотної участі у юридичній особі, вимогам закону, 
діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, 
професійні та управлінські здібності фізичної особи; 

10) еквайринг платіжних інструментів (далі — еквайринг) — платіжна послуга, 
що полягає у прийнятті платіжних інструментів, результатом якої є переказ коштів 
отримувачу та/або видача коштів у готівковій формі; 

11) еквайрингова установа (далі — еквайр) — надавач платіжних послуг, який 
надає послугу еквайрингу платіжних інструментів та має ліцензію на надання 
такої послуги; 

12) електронний гаманець — обліковий запис для обліку, зберігання 
електронних грошей та здійснення операцій з ними; 

13) електронний платіжний засіб — платіжний інструмент, реалізований на 
будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання 
платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з 
емітентом; 

14) електронні гроші — одиниці вартості, що зберігаються в електронному 
вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних 
операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток 
багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими 
особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов'язанням такого емітента електронних 
грошей; 

15) емісія платіжних інструментів — платіжна послуга, що надається 
надавачем платіжних послуг на договірних засадах із платником, яка полягає у 
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випуску (наданні) платнику платіжного інструменту для ініціювання та 
оброблення платіжних операцій; 

16) емітент електронних грошей — установа електронних грошей або інша 
визначена цим Законом юридична особа, яка надає платіжні послуги з випуску 
електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі 
відкриття та обслуговування електронних гаманців, та має право на надання такої 
платіжної послуги відповідно до цього Закону; 

17) емітент платіжних інструментів (далі — емітент) — надавач платіжних 
послуг, який надає послугу емісії платіжних інструментів та має право на надання 
такої послуги відповідно до цього Закону; 

18) засіб дистанційної комунікації — засіб комунікації, що використовується у 
процесі укладання правочинів щодо надання платіжних послуг (у тому числі для 
надсилання та отримання всіх необхідних для цього документів та відомостей) 
та/або ініціювання платіжних операцій без фізичної присутності надавача 
платіжних послуг та користувача; 

19) значний вплив на управління або діяльність юридичної особи — пряме 
та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими 
особами голосуючими акціями, часткою у статутному (складеному, пайовому) 
капіталі або правом голосу за акціями, часткою у статутному (складеному, 
пайовому) капіталі юридичної особи в розмірі від 10 до 50 відсотків та/або 
незалежна від формального володіння можливість, ознаки якої встановлюються 
нормативно-правовими актами Національного банку України, здійснення 
рівнозначного впливу на управління чи діяльність юридичної особи; 

20) індивідуальна облікова інформація — індивідуалізований набір інформації, 
що надається надавачем платіжних послуг користувачу або його уповноваженому 
представнику для цілей автентифікації; 

21) ініціатор — особа, яка на законних підставах ініціює платіжну операцію 
шляхом формування та/або подання відповідної платіжної інструкції, у тому числі 
із застосуванням платіжного інструменту. До ініціаторів належать платник, 
отримувач, стягувач, обтяжувач; 

22) іноземна платіжна установа / іноземна установа електронних грошей 
(далі — іноземна платіжна установа) — юридична особа — нерезидент, яка 
відповідно до законодавства держави, в якій вона зареєстрована, має право 
надавати платіжні послуги; 

23) істотна участь — пряме та/або опосередковане володіння однією особою 
самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного 
капіталу та/або права голосу, часток, акцій, паїв юридичної особи або незалежна 
від формального володіння можливість значного впливу та/або вирішального 
впливу (контролю) на управління чи діяльність юридичної особи; 

24) керівники надавача платіжних послуг (крім банку) — одноосібний 
виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи 
та члени наглядової, спостережної ради (за наявності) надавача платіжних послуг; 
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25) кліринг — механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та 
проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також 
обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між 
загальними обсягами вимог та зобов'язань; 

26) ключовий учасник юридичної особи — будь-яка: 
а) фізична особа, яка володіє часткою у статутному (складеному, пайовому) 

капіталі (акціями) такої юридичної особи, при цьому: 
якщо юридична особа має більше 20 учасників — фізичних осіб, ключовими 

учасниками юридичної особи вважаються 20 учасників — фізичних осіб, частки 
яких є найбільшими; 

якщо однакові за розміром частки (пакети акцій) у статутному (складеному, 
пайовому) капіталі юридичної особи належать більше 20 учасникам — фізичним 
особам, ключовими учасниками юридичної особи вважаються всі фізичні особи, 
які володіють частками (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше відсотків у статутному 
(складеному, пайовому) капіталі такої юридичної особи; 

б) юридична особа, яка володіє часткою (пакетом акцій) у розмірі 2 і більше 
відсотків у статутному (складеному, пайовому) капіталі такої юридичної особи. 

Вважається, що публічна компанія не має ключових учасників юридичної 
особи; 

27) комерційний агент (агент) — юридична особа або фізична особа-
підприємець, яка діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку 
вона представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного 
договору; 

28) користувач платіжних послуг (далі — користувач) — фізична особа або 
юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник 
або отримувач (або обидва одночасно) та/або є власником електронних грошей 
(цифрових грошей Національного банку України), а в разі надання послуг 
банком — клієнт банку; 

29) кредитовий переказ — платіжна операція з рахунку платника на підставі 
платіжної інструкції, наданої платником або надавачем послуг з ініціювання 
платіжних операцій, за умови отримання згоди платника на виконання платіжної 
операції, наданої надавачу платіжних послуг платника; 

30) кредитовий трансфер — платіжний інструмент у вигляді сукупності 
процедур, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку 
України, виконання яких є необхідним для ініціювання кредитового переказу, що 
використовується для ініціювання платіжної операції кредитового переказу; 

31) ліцензія на надання платіжних послуг (далі — ліцензія) — ліцензія, що 
надається Національним банком України юридичній особі відповідно до цього 
Закону та засвідчує право такої юридичної особи на провадження діяльності з 
надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг; 

32) мала платіжна установа — платіжна установа, діяльність якої передбачає 
надання платіжних послуг з дотриманням обмежень, визначених цим Законом та 
нормативно-правовими актами Національного банку України; 
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33) маршрутизація — обмін даними між учасниками платіжної системи під час 
виконання платіжних операцій; 

34) міжнародні стандарти оверсайта — документи, прийняті Комітетом з 
платіжних систем та ринкової інфраструктури Банку міжнародних розрахунків та 
Технічним комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів, що 
визначають стандарти оверсайта для інфраструктури фінансового ринку; 

35) момент безвідкличності — визначений момент часу, після настання якого 
ініціатор не може відкликати платіжну інструкцію та свою згоду на виконання 
платіжної операції; 

36) надавач платіжних послуг з обслуговування рахунку — надавач платіжних 
послуг, у якому відкритий рахунок платника для виконання платіжних операцій; 

37) надавач платіжних послуг з ініціювання платіжної операції — юридична 
особа, яка в установленому цим Законом та нормативно-правовими актами 
Національного банку України порядку отримала право на надання послуг з 
ініціювання платіжної операції; 

38) надавач платіжних послуг з надання відомостей з рахунків — юридична 
особа, яка в установленому цим Законом та нормативно-правовими актами 
Національного банку України порядку отримала право на надання послуги з 
надання відомостей з рахунків; 

39) неакцептована платіжна операція — платіжна операція, виконана 
надавачем платіжних послуг платника на підставі наданої ініціатором платіжної 
інструкції без отримання згоди платника (крім примусового списання (стягнення) 
або після відкликання такої згоди; 

40) небанківський надавач платіжних послуг — надавач платіжних послуг, що 
не є банком. До небанківських надавачів платіжних послуг для цілей цього Закону 
належать надавачі платіжних послуг, передбачені пунктами 2 — 7 частини першої 
статті 10 цього Закону; 

41) негайно — найкоротший можливий строк, але не пізніше наступного 
операційного дня, визначений внутрішніми документами надавача платіжних 
послуг та передбачений договором з користувачем платіжних послуг, у який 
мають виконуватися (відбуватися) відповідні дії з моменту настання підстави для 
їх виконання; 

42) неналежна платіжна операція — платіжна операція, внаслідок якої з вини 
особи, яка не є ініціатором або надавачем платіжних послуг, здійснюється 
списання коштів з рахунку неналежного платника та/або зарахування коштів на 
рахунок неналежного отримувача чи видача йому коштів у готівковій формі; 

43) неналежний отримувач — особа, на рахунок якої без законних підстав 
зарахована сума платіжної операції або яка отримала суму платіжної операції в 
готівковій формі; 

44) неналежний платник — особа, з рахунку якої списано кошти без законних 
підстав (помилково або неправомірно); 

45) неналежний стягувач — особа, яка не має визначених законом підстав на 
ініціювання платіжної операції з рахунку платника; 
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46) непрямий учасник платіжної системи — учасник платіжної системи, який 
надає користувачам послуги з виконання платіжних операцій на підставі договору, 
укладеного з прямим учасником платіжної системи, якому надано право на 
укладання таких договорів оператором платіжної системи; 

47) обтяжувач — ініціатор за обтяженням, предметом якого є майнові права на 
грошові кошти, що знаходяться на рахунку; 

48) оверсайт платіжної інфраструктури — діяльність Національного банку 
України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного 
функціонування платіжної інфраструктури, що включає: 

а) моніторинг платіжної інфраструктури; 
б) оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам 

законодавства та міжнародним стандартам оверсайта; 
в) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури; 
г) надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної 

інфраструктури та/або застосування заходів впливу; 
49) оператор платіжної системи — юридична особа, яка встановлює правила 

платіжної системи, виконує інші функції для забезпечення функціонування 
платіжної системи та несе відповідальність за діяльність цієї платіжної системи 
відповідно до її правил та вимог законодавства; 

50) операційний день — день, протягом якого надавач платіжних послуг 
платника або надавач платіжних послуг отримувача, залучений до виконання 
платіжної операції, здійснює свою діяльність, необхідну для виконання платіжних 
операцій; 

51) операційний час — частина операційного дня надавача платіжних послуг, 
протягом якої приймаються платіжні інструкції та інструкції на відкликання. 
Тривалість операційного часу встановлюється надавачем платіжних послуг 
самостійно та закріплюється його внутрішніми документами; 

52) отримувач — особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції 
або яка отримує суму платіжної операції в готівковій формі; 

53) переказ коштів без відкриття рахунку — платіжна послуга, що надається 
платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі отримувачу 
або надавачу платіжних послуг, який діє від імені отримувача, під час якої надавач 
цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або 
отримувача; 

54) платіжна інструкція — розпорядження ініціатора надавачу платіжних 
послуг щодо виконання платіжної операції; 

55) платіжна інфраструктура — надавачі платіжних послуг, платіжні системи, 
технологічні оператори платіжних послуг та відносини між ними під час 
виконання платіжних операцій; 

56) платіжна картка — електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи 
іншого виду картки; 
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57) платіжна операція — будь-яке внесення, переказ або зняття коштів 
незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для 
цього; 

58) платіжна послуга — передбачена цим Законом діяльність надавача 
платіжних послуг з виконання та/або супроводження платіжних операцій; 

59) платіжна система — система для виконання платіжних операцій із 
формальними та стандартизованими домовленостями і загальними правилами 
щодо процесингу, клірингу та/або виконання розрахунків між учасниками 
платіжної системи; 

60) платіжна установа — юридична особа (крім банку, фінансової установи, що 
має право на надання платіжних послуг, оператора поштового зв'язку, органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування), яка в установленому порядку 
отримала право на надання всіх або окремих фінансових платіжних послуг (крім 
платіжної послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними 
грошима); 

61) платіжний додаток — програмний засіб, розміщений в апаратно-
програмному середовищі електронного платіжного засобу, за допомогою якого 
здійснюються платіжні та інші операції, передбачені договором; 

62) платіжний застосунок — програмне забезпечення, що дає змогу 
користувачу ініціювати платіжну операцію з рахунку платника (у тому числі за 
допомогою платіжних інструментів) та/або здійснювати інші операції, 
передбачені договором з надавачем платіжних послуг; 

63) платіжний інструмент — персоналізований засіб, пристрій та/або набір 
процедур, що відповідають вимогам законодавства та погоджені користувачем і 
надавачем платіжних послуг для надання платіжної інструкції; 

64) платіжний моніторинг — обов'язкова діяльність надавачів фінансових 
платіжних послуг з контролю платіжних операцій з метою виявлення та 
запобігання неналежним платіжним операціям; 

65) платіжний пристрій — технічний пристрій (банківський автомат, 
платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, 
програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій), що дає 
змогу користувачу ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції 
згідно з функціональними можливостями цього пристрою; 

66) платіжний рахунок — рахунок, що відкривається небанківським надавачем 
платіжних послуг користувачу на договірній основі виключно для цілей 
виконання платіжних операцій відповідно до умов договору та вимог 
законодавства; 

67) платіжний ринок — сукупність учасників платіжного ринку та 
правовідносин між ними щодо надання платіжних послуг; 

68) платник — особа, з рахунку якої ініціюється платіжна операція на підставі 
платіжної інструкції або яка ініціює платіжну операцію шляхом 
подання/формування платіжної інструкції разом з відповідною сумою готівкових 
коштів; 
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69) помилкова платіжна операція — платіжна операція, внаслідок якої з вини 
надавача платіжних послуг здійснюється списання коштів з рахунку неналежного 
платника та/або зарахування коштів на рахунок неналежного отримувача чи 
видача йому коштів у готівковій формі; 

70) посилена автентифікація — процедура автентифікації, яка передбачає 
використання двох чи більше сукупностей даних, що належать до таких різних 
категорій: 

а) знань (володіння інформацією (даними), що відома лише користувачу); 
б) володінь (застосування матеріального предмета, яким володіє лише 

користувач); 
в) притаманність (перевірка біометричних даних або інших властивостей (рис, 

характеристик), притаманних лише користувачу, що відрізняють його від інших 
користувачів); 

71) послуга з ініціювання платіжної операції — нефінансова платіжна послуга, 
що полягає в ініціюванні платіжної інструкції надавачем послуги з ініціювання 
платіжної операції на запит платника з рахунку платника, відкритого в іншому 
надавачі платіжних послуг; 

72) послуга з надання відомостей з рахунків — нефінансова платіжна послуга, 
що полягає у наданні в режимі реального часу консолідованої інформації щодо 
одного або кількох рахунків, відкритих на ім'я користувача в одному або більше 
надавачах платіжних послуг; 

73) примусове списання (стягнення) — платіжна операція з рахунку платника, 
що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановленого законом 
виконавчого документа у випадках, передбачених законодавством України, або на 
підставі рішення суду, що набрало законної сили, чи рішення керівника органу 
стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених 
Податковим кодексом України; 

74) процесинг — діяльність, що включає будь-що з такого: виконання за 
платіжними операціями авторизації, моніторингу, збору, оброблення та зберігання 
інформації, надання обробленої інформації учасникам розрахунків; 

75) процесингова установа — юридична особа, що здійснює процесинг; 
76) прямий дебет — платіжний інструмент, що використовується для 

ініціювання платіжної операції дебетового переказу; 
77) прямий учасник платіжної системи — учасник платіжної системи, який 

надає послуги користувачам з виконання платіжних операцій на підставі договору, 
укладеного з оператором платіжної системи; 

78) пруденційні нормативи — кількісні показники, дотримання певного 
значення яких є обов'язковим для надавачів платіжних послуг, які 
встановлюються Національним банком України з метою оцінки фінансового стану 
надавачів платіжних послуг та виявлення потенційних ризиків у їхній діяльності, 
мінімізації таких ризиків і своєчасного реагування на можливі негативні наслідки 
діяльності таких осіб; 
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79) Реєстр платіжної інфраструктури (далі — Реєстр) — електронний реєстр, 
що ведеться Національним банком України за допомогою відповідного комплексу 
організаційно-технічних засобів, у якому зазначаються відомості про надавачів 
платіжних послуг та інших осіб, відомості про яких підлягають включенню до 
Реєстру відповідно до цього Закону; 

80) реконсиляція — процедура контролю, що полягає в ідентифікації та 
перевірці виконання кожної платіжної операції за допомогою щонайменше трьох 
визначених показників; 

81) розрахунковий банк — уповноважений оператором відповідної платіжної 
системи банк, що бере участь у проведенні розрахунків у платіжній системі; 

82) споживач — фізична особа, яка отримує або має намір отримати платіжну 
послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою, 
незалежною професійною діяльністю; 

83) структура власності — документально підтверджена система 
взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових 
утворень, що дає змогу визначити: 

а) ключових учасників юридичної особи; 
б) ключових учасників кожної юридичної особи у ланцюгу володіння 

корпоративними правами такої юридичної особи; 
в) усіх осіб, які прямо та/або опосередковано є власниками істотної участі у 

такій юридичній особі; 
г) взаємовідносини між усіма особами, зазначеними у підпунктах "а", "б", "в", 

а також між такими особами та надавачем фінансових послуг; 
84) стягувач — особа, яка може бути ініціатором платіжної операції 

примусового списання (стягнення) з рахунку платника для виконання платіжних 
операцій на підставі виконавчих документів, визначених законом, або на підставі 
рішення суду, що набрало законної сили, або рішення керівника органу стягнення 
(його заступника або уповноваженої особи) відповідно до Податкового кодексу 
України; 

85) суб'єкти платіжних операцій — користувачі (платники, отримувачі) та 
відповідні надавачі платіжних послуг; 

86) сума платіжної операції — відповідна сума коштів, яка в результаті 
виконання платіжної операції має бути зарахована на рахунок отримувача або 
видана отримувачу в готівковій формі; 

87) схема виконання платіжних операцій — єдиний набір правил, стандартів 
та/або процедур, що розроблені та використовуються для виконання платіжних 
операцій (у тому числі в платіжній системі) і визначають порядок ініціювання, 
виконання та завершення платіжних операцій, платіжні інструменти, що 
використовуються для виконання платіжних операцій, порядок їх емісії та 
еквайрингу; 

88) технологічний оператор платіжних послуг (далі — технологічний 
оператор) — юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу або виконує 
операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням 
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платіжних послуг, без залучення коштів за платіжними операціями на свій 
рахунок; 

89) торговець — суб'єкт господарювання (юридична особа або фізична особа, 
яка здійснює підприємницьку діяльність, незалежну професійну діяльність), який 
відповідно до договору з відповідним надавачем платіжних послуг (еквайром або 
іншим) приймає до обслуговування платіжні інструменти для здійснення оплати 
вартості товарів чи послуг, включаючи послуги з видачі коштів у готівковій формі; 

90) унікальний ідентифікатор — комбінація цифр або знаків, що надається 
користувачу надавачем платіжних послуг та дає змогу однозначно ідентифікувати 
користувача та/або його рахунок для цілей виконання платіжної операції; 

91) установа електронних грошей — юридична особа, яка в установленому 
порядку отримала право на надання платіжної послуги з випуску та виконання 
платіжних операцій з електронними грошима; 

92) учасник платіжної системи — юридична особа, яка на підставі договору про 
участь у платіжній системі надає користувачам послуги з виконання платіжних 
операцій за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства має право 
надавати такі послуги; 

93) учасники платіжного ринку — суб'єкти платіжних операцій (їх комерційні 
агенти), надавачі обмежених платіжних послуг, платіжні системи (оператори 
платіжних систем) та технологічні оператори; 

94) фінансова установа, що має право на надання платіжних послуг, — 
юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з надання 
фінансових послуг та ліцензію на надання окремих фінансових платіжних послуг, 
з урахуванням обмежень, визначених цим Законом; 

95) цифровий контент — товари чи послуги, що створюються і постачаються 
(надаються) виключно в електронному вигляді, споживаються з використанням 
технічних (цифрових, електронних) пристроїв та не передбачають використання 
або споживання фізичних товарів чи послуг; 

96) цифрові гроші Національного банку України (далі — цифрові гроші) — 
електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк 
України. 

2. Терміни "контролер", "ланцюг володіння корпоративними правами", 
"публічна компанія" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі 
України "Про банки і банківську діяльність". 

Терміни "оператор телекомунікацій" та "абонент" вживаються в цьому Законі 
у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації". 

Термін "оператор поштового зв'язку" вживається в цьому Законі у значенні, 
наведеному в Законі України "Про поштовий зв'язок". 

Терміни "контроль (вирішальний вплив)", "корпоративне управління", 
"професійне судження" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у 
Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг". 
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Терміни "резидент", "нерезидент" вживаються в цьому Законі у значеннях, 
наведених у Законі України "Про валюту і валютні операції". 

Термін "кіберзагроза" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в 
Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України". 

Термін "програмна послуга" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному 
в Законі України "Про телебачення і радіомовлення". 

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у відповідних 
актах законодавства. 

 
Стаття 2. Законодавство, що регулює діяльність на платіжному ринку 
1. Загальні засади функціонування платіжного ринку, відносини у сфері 

надання платіжних послуг користувачам регулюються Конституцією України, 
цим Законом, іншими законами України та прийнятими на їх основі нормативно-
правовими актами. 

2. Під час надання споживачам послуг на платіжному ринку надавачі платіжних 
послуг зобов'язані дотримуватися вимог законів України "Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про захист прав 
споживачів" та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав 
споживачів. 

3. У разі суперечності норм цього Закону нормам інших законів норми цього 
Закону мають перевагу. 

 
Стаття 3. Грошові кошти в Україні 

1. Грошові кошти існують в Україні у готівковій (формі грошових знаків) та 
безготівковій (формі записів на рахунках) формах. 

2. Грошові кошти для цілей цього Закону включають також електронні гроші 
та цифрові гроші у випадках, передбачених цим Законом. 

Електронні гроші та цифрові гроші існують лише в безготівковій формі. 
3. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену 

на них номінальну вартість. 
4. Гривня як грошова одиниця України є законним платіжним засобом в 

Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких 
обмежень на всій території України для проведення платіжних операцій та 
розрахунків. 

5. Електронні гроші, номіновані в гривні, та цифрові гроші використовуються 
фізичними і юридичними особами для проведення платіжних операцій та 
розрахунків виключно у випадках, передбачених законами України та/або 
нормативно-правовими актами Національного банку України. 

 
Стаття 4. Форми розрахунків, що застосовуються під час проведення 

платіжних операцій 
1. Для проведення платіжних операцій використовуються грошові кошти в 

готівковій або безготівковій формі. 
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