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Постановка проблеми. У нормальному забезпе-
ченні відтворювального процесу важливу роль віді-
грає чітко налагоджена система безготівкових розра-
хунків між підприємствами та його контрагентами, 
яка б запобігала відволіканню необхідних для під-
приємства фінансових ресурсів та тривалим непла-
тежам. Тому в умовах зниження платоспроможності 
підприємств, порушення товарного і грошового обігу 
проблемним є питання ретельного й обґрунтованого 
вибору форм і способів проведення безготівкових 
розрахунків. Безумовно, жодна форма розрахунків 
не створює додаткових коштів, але підприємствам 
необхідно обирати саме таку форму чи спосіб про-
ведення розрахунків, які б гарантували своєчасне й 
повне надходження коштів на рахунок виробника 
продукції і забезпечували належний рівень взаєм-
ного і банківського контролю за виконанням договір-
них зобов’язань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
цим питанням працює чимала кількість вітчизняних 
(Н. Дубенко, О. Євремов, О. Костюнік [3], В. Побе-
режна [3], О. Міняйло, А. Мороз, А. Савлук, М. Пухов-
кіна, С. Міщенко [4], М. Ніконова, Н. Фищенко, 
М. Білуха, Т. Хайлова [5], В. Завгородній, А. Кузь-
мінський, А. Мазаракі) та закордонних учених-еконо-
містів (Д. Блейк, Ф. Вуд, Є. Брігхем, О. Велш).

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану та 
динаміки безготівкових розрахунків; виявленні про-
блем розвитку таких розрахунків та визначенні шля-
хів оптимізації їх проведення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Без-
готівкові розрахунки у своїй цілісності формують 
певну систему. Система безготівкових розрахунків 
є складником загальної національної грошової сис-
теми. Під час становлення ринкових відносин і від-
повідної трансформації грошової сфери економіки 
посилюється значення і роль безготівкових розрахун-
ків – важливого самостійного відособленого об’єкта 
економічних відносин й окремого дослідження еко-
номічної науки.

Незважаючи на різноманітність форм власності 
і підприємницької діяльності, сучасна система без-
готівкових розрахунків в Україні передбачає віль-
ний вибір підприємствами форм і способів безготів-

кових розрахунків, регламентованих банківськими 
інструкціями. Можливість застосування тієї чи 
іншої форми або способу безготівкових розрахунків 
визначається за згодою сторін і фіксується в умовах 
договору, а також установлюється у міжбанківських 
кореспондентських угодах, які укладаються як між 
вітчизняними банками, так і з іноземними. При 
цьому необхідно використовувати найбільш доцільні 
форми розрахунків, які відповідають господарським 
зв’язкам, відображають характер продукції, що реа-
лізується; порядок і умови відвантаження її покуп-
цям; місцезнаходження постачальників і платників; 
джерела коштів, за рахунок яких будуть здійснюва-
тися платежі тощо.

Законодавством України передбачено, що кожний 
суб’єкт господарювання (незалежно від форми влас-
ності й організаційно-правової форми) зобов’язаний 
відкрити поточний рахунок у банку для ведення гос-
подарської діяльності. Тобто через поточний рахунок 
підприємства здійснюють оплату за поставлену сиро-
вину, продукцію, надані послуги, виконані роботи, 
розрахунки з бюджетом тощо. Тому цілком справед-
ливо вважати, що поточний рахунок є основою здій-
снення всіх інших міжгосподарських безготівкових 
розрахунків. Отже, доцільним є проведення аналізу 
динаміку розвитку поточних рахунків в банківській 
системі України.

Згідно з даними звітності Національного банку 
України [6], станом на 01.01.2018 року установи 
82 банки обслуговують 63,4 млн. клієнтів-юридич-
них та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які 
відкрили поточні та вкладні (депозитні) рахунки), з 
них: 

– 61,3 млн. – фізичні особи;
– 2,1 млн. – суб’єкти господарювання (зокрема 

1,1 млн. – фізичні особи-підприємці).
Графічно статистичні дані представлені на 

рисунку 1. Наведені статистичні дані свідчать про 
зростання кількості поточних рахунків із року в рік, 
що свідчить про позитивні процеси у вітчизняній 
економіці.

Згідно з даними звітності Національного банку 
України [6], станом на 01.01.2017 року установи 
96 банків обслуговували 61,6 млн. клієнтів-юри-
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Рис. 1. Кількість клієнтів суб’єктів господарювання та фізичних осіб,  
які відкрили в банках поточні та вкладні (депозитні) рахунки [6]
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Таблиця 1
Динаміка кількості рахунків клієнтів за 2010–2017 роки [6], млн.

Рік Відхилення 2017 р.  
до 2010 р. (+/-)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість рахунків 
клієнтів банків 153,7 153,4 159,5 166,3 117,5 112,2 108,9 114,8 -38,9

Таблиця 2
Склад рахунків клієнтів банків за 2015–2017 роки [6], млн.

Роки 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Відхилення (+; -)

2016/2015 2017/2016

Рахунки клієнтів банків усього, зокрема: 112,2 108,9 114,8 -3,3 5,9

поточні 95,6 91,1 82,1 -4,5 -9

вкладні 16,6 17,8 32,7 1,2 14,9

дичних та фізичних осіб (резидентів та нерезиден-
тів), які відкрили поточні та вкладні (депозитні) 
рахунки), з них: 

– 59,5 млн. – фізичні особи;
– 2,1 млн. – суб’єкти господарювання (зокрема 

1,1 млн. – фізичні особи-підприємці).
У 2018 році кількість клієнтів, що застосовують 

дистанційне обслуговування зросло майже втричі 
порівняно з 2016 роком.

Динаміка кількості рахунків клієнтів за 
2010–2017 роки представлена в таблиці 1. 

Проаналізувавши динаміку кількості рахунків 
клієнтів за 2010–2017 роки, можна побачити, що 
з 2014 року їхня кількість також поступово змен-
шується з 117,5 млн. у 2014 році до 108,9 млн. у 
2016 році, зокрема на 8,6 млн. Проте вже у 2017 році 
вона знову зросла до 114,8 млн. Від початку 2010 року 
кількість рахунків клієнтів знизилась на -38,9 млн.

Аналізуючи динаміку поточних рахунків, необ-
хідним є їх дослідження з точки зору структури. 
Розглянемо більш детально структуру рахунків клі-
єнтів банків за 2015–2017 роки. 

Із таблиці 2 можна побачити, що переважну час-
тину відкритих рахунків становлять саме поточні 
(85,2% у 2015 році; 83,6% у 2016 році та 71,5% 
у 2017 році від загального обсягу), а не вкладні 
рахунки (14,8% у 2015 році; 16,4% у 2016 році 
та 28,5% у 2017 році від загального обсягу), що 
свідчить про те, що більше 2/3 відкритих рахун-
ків «працюють» на економіку. Проте саме протягом 
2015–2017 років спостерігається зменшення поточ-
них рахунків на 13,5 млн. з 95,6 млн. у 2015 році 
до 82,1 млн. у 2017 році. Щодо вкладних рахун-
ків, то тут відбувається збільшення з 16,6 млн. у 

2015 році до 32,7 млн. у 2017 році, що становить 
16,1 млн. рахунків.

Здійснити аналіз сучасного стану використання 
безготівкових платіжних інструментів між суб’єктами 
господарювання можна шляхом аналізу завантаже-
ності системи електронних платежів. Законом Укра-
їни «Про платіжні системи та переказ коштів в Укра-
їні», систему електронних платежів Національного 
банку України (далі – СЕП) визначено державною 
системою міжбанківських розрахунків. Важливим 
складником успішного функціонування такої платіж-
ної системи є забезпечення своєчасного завершення 
розрахунків між суб’єктами господарювання.

СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах 
України між банками як за дорученнями клієнтів 
банків, так і за зобов’язаннями банків та інших учас-
ників системи. У СЕП виконуються міжбанківські 
перекази у файловому режимі та в режимі реального 
часу. Здійснення банком початкових платежів у фай-
ловому режимі є обов’язковим, а у режимі реального 
часу – за його вибором. Водночас учасник системи, 
який працює в СЕП у файловому режимі, забезпечує 
приймання платежів у режимі реального часу. 

У файловому режимі обмін міжбанківськими 
електронними розрахунковими документами здій-
снюється шляхом приймання-передавання докумен-
тів, сформованих у файл. Тривалість технологічного 
циклу складає 15–20 хвилин. У режимі реального 
часу кошти зараховуються на рахунок отримувача 
негайно, у момент надходження платежу від відправ-
ника до СЕП. 

Кількість банків-учасників системи електро-
нних платежів зобразимо в динаміці за допомогою 
рисунку 2.
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Рис. 2. Кількість банків-юридичних осіб, які є учасниками СЕП [6]
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Як видно з рисунка 2, кількість банків-юридичних 
осіб, які є учасниками СЕП, починаючи з 2013 року, 
поступово зменшується. Так, за підсумками 2013 року 
кількість банків становила 180, що на 4 більше порів-
няно з 2012 роком. А вже у 2014 році їхня кількість 
зменшилась до 163, на кінець 2017 року їхня кіль-
кість зменшилась на 78 порівняно з 2014 роком і 
склала 85 банків.

Показники завантаженості СЕП у розрізі платіж-
них інструментів у 2017 році представлені в табл. 3.

Із наведених даних цілком очевидним є те, в 
безготівкових міжгосподарських розрахунках чи 
не найголовнішу роль відіграють платіжні дору-
чення: 67,2% від загальної кількості платежів у 
СЕП і 75,5% від суми платежів. Меморіальний 
ордер (як розрахунковий документ, який склада-
ється за ініціативою банку для оформлення опе-
рацій щодо списання коштів з рахунку платника 
і внутрішньобанківських операцій) також займає 
питому вагу в загальній кількості платежів СЕП – 
32,7 %, проте за сумами цей показник є значно 
нижчим – 24,4%.

Використання таких платіжних інструментів, як 
платіжна вимога і платіжна вимога-доручення, не 
мають значного поширення у вітчизняних міжгос-
подарських розрахунках, про що свідчить як незна-
чна питома вага у кількості, так і сумах здійснених 
платежів. 

Для більш детального аналізу зобразимо також 
питому вагу платіжних інструментів від загальної 
кількості початкових платежів у СЕП у 2017 році за 
допомогою рисунку 3.

Також варто розглянути обсяги платежів, 
здійснених через систему електронних платежів 
(рис. 4). Аналізуючи рисунок 4, можна побачити, 
що протягом усього аналізовано періоду, почина-
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 Рис. 3. Питома вага платіжних інструментів від загальної кількості  
початкових платежів у СЕП у 2017 році [6]

ючи з 2012 року, спостерігається збільшення сум 
початкових платежів, а саме: з 11 723 млрд. грн. у 
2012 році до 20 937 млрд. грн. у 2017 році, що на 
9 214 млрд. грн. більше від початку 2012 року. Якщо 
ж аналізувати кількість початкових платежів, то тут 
немає чіткої тенденції, оскільки в різні роки вони 
були то меншими, то більшими. Загалом, за підсум-
ками 2017 року вони склали 332 млн., що на 4 млн. 
менше від 2012 року. 

Аналіз статистичних даних роботи СЕП щодо 
переказу коштів між банками свідчить про те, що 
система протягом 2014–2017 років успішно вико-
нувала покладені на неї функції державної системи 
міжбанківських розрахунків, задовольняла потреби 
її учасників у переказі коштів, забезпечувала мак-
симальну швидкість, прозорість, високий рівень без-
пеки та надійності проведення платежів. 

Можна дійти висновку, що Національний банк 
України створив усі умови для задоволення потреб 
учасників СЕП у переказі коштів та забезпечив висо-
кий рівень безпеки та надійності проведення між-
банківських переказів у національній валюті через 
цю систему.

Висновки з проведеного дослідження. Із наве-
деного вище можна зробити такі висновки. Для 
здійснення будь-якої господарської операції під-
приємство повинно здійснити розрахунки з іншим 
підприємством, найшвидшим типом розрахунків 
між юридичними та фізичними особами є безготів-
кові. Банк у цих розрахунках виступає посередни-
ком між клієнтами, що здійснюють платежі.

Широке використання безготівкового грошо-
вого обороту зумовлене також і тим, що безготівко-
вий оборот має суттєві переваги перед готівковим і 
тому більш ефективний як для суспільства в цілому, 
так і для кожного окремого економічного суб’єкта. 

Таблиця 3
Завантаженість системи електронних платежів у розрізі платіжних інструментів у 2017 році [6]

Назва платіжного інструмента
Питома вага від загальної кількості 

початкових платежів у СЕП 
(банки та їх філії), %

Питома вага від загальної суми 
початкових платежів у СЕП 

(банки та їх філії), %

Платіжне доручення 67,2 75,5

Меморіальний ордер 32,7 24,4

Інші платіжні інструменти (платіжна 
вимога, інкасове доручення, платіжна 
вимога-доручення)

0,1 0,1

Всього 100 100
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Рис. 4. Обсяги платежів, здійснених через СЕП за 2012–2017 роки [6]

По-перше, значно зменшуються суспільні витрати 
обігу. По-друге, створюються необхідні умови для 
державного регулювання грошового обігу. По-третє, 
покращується економічний стан суб’єктів грошового 
обігу, тому що прискорюється обіг коштів, забезпе-
чується тісний зв’язок із банками і грошовим рин-
ком у цілому.

У сучасних умовах досить чітко проявилися осно-
вні проблеми подальшого розвитку системи без-
готівкових розрахунків у народному господарстві 
України:

– оптимізація форми і способів безготівкових 
розрахунків, їх організації; вибір більш раціональ-
них у певних економічних умовах форм розрахунків, 
які давали б найбільший ефект;

– підвищення самостійності господарських 
суб’єктів за умови доскональної організації і здій-
снення безготівкових розрахунків у господарському 
обороті, грошова відповідальність підприємств недо-
одержанням грошових коштів після відправлення 
товарів чи надання послуг вимагає, щоб ці ж підпри-
ємства мали право вільно діяти у сфері безготівко-
вого обігу;

– постійний пошук нових механізмів організації 
безготівкових розрахунків, які дозволили б на еко-
номічній основі подолати кризові явища і процеси в 
грошовій сфері [5, с. 103].

Дуже важливим є дотримання суб’єктами гос-
подарювання принципів безготівкових розрахунків, 
адже це може призвести до кризи всієї системи роз-
рахунків (платіжної кризи).

З огляду на зазначені проблеми слід вжити таких 
заходів щодо покращення функціонування самої сис-
теми міжбанківських розрахунків:

– створити відповідні підрозділи, розробити 
функціональні обов’язки співробітників і вжити 
інших заходів щодо організації ефективної роботи в 
напрямі безпеки платіжних систем;

– удосконалити законодавчу базу щодо діяль-
ності системи міжбанківських розрахунків;

– запровадити нову систему програмного забез-
печення, система класу RTGS стає, як правило, акту-
альнішим та інші.

Аналіз статистичних даних роботи СЕП, що був 
проведений під час дослідження представленої теми 
щодо переказу коштів між банками, свідчить про 
те, що система протягом досліджуваного періоду 
успішно виконувала покладені на неї функції дер-
жавної системи міжбанківських розрахунків, задо-
вольняла потреби її учасників у переказі коштів, 
забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, 
високий рівень безпеки та надійності проведення 
платежів. Відповідно до проведеного аналізу було 
визначено, що основними платіжними інструмен-
тами, що використовуються в безготівкових між-
господарських розрахунках є платіжні доручення і 
меморіальні ордери. Незначного поширення у вітчиз-
няному безготівковому обороті набули акредитиви, 
чеки, платіжні вимоги, платіжні вимоги-доручення.

Отже, наявність недоліків і проблем у системі 
міжбанківських розрахунків потребують їх нагаль-
ного вирішення, що забезпечить ефективне функ-
ціонування системи міжбанківських розрахунків і 
платежів та позитивно вплине на банківську систему 
країни в цілому і на систему безготівкових розрахун-
ків зокрема.
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