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фи, які майже однакові в усіх банках, 
вже не розглядаються клієнтами як 
конкурентна перевага. Більше уваги 
вони звертають на якість послуг і ре-
путацію банка-екваєра.

У середньому вартість еквайрингу 
становить 2% від суми трансакції, а 
фіксована комісія за термінал — 300–
400 грн на місяць. «Такий тариф дає 
змогу банкам працювати з мінімаль-
ною маржинальністю, враховуючи 
тарифну політику міжнародних пла-
тіжних систем, а фіксована оплата за 
термінал дає можливість закуповува-
ти та обслуговувати парк терміналів, 
що відповідають всім сучасним вимо-
гам», — коментує заступник голови 
правління Ощадбанку Антон Тютюн.

На думку Сергія Бочарова, новим 
викликом, який змусить банки впро-
ваджувати інноваційні способи оп-
лати, можуть стати біометричні пла-
тежі. Перші кроки в цьому напрямку 
вже зроблено: ПриватБанк запускає 
нову біометричну технологію оплати 
FacePay24, яка дає змогу в буквально-
му сенсі «платити обличчям».

Антон Тютюн очікує в 2020 році 
змін як у складі учасників ринку, 
так й у темпах розвитку. Драйвера-
ми змін стануть поправки до закону 
«Про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг», 
норми якого зобов’язують широке 
коло підприємців використовувати 
реєстратори розрахункових операцій 
(РРО). Антон Тютюн оцінює потенціал 
ринку в декілька десятків тисяч но-
вих пристроїв протягом року.

Стрімкий розвиток термінальної 
мережі та інтернет-еквайрингу спри-
яє побудові безготівкової економіки, 
що є одним з визначених Нацбан-
ком пріоритетів. «В Україні частка 
безготівкових розрахунків постійно 
зростає завдяки політиці НБУ щодо 
розвитку платіжної інфраструктури 
та впровадженню обмежень на здійс-
нення готівкових розрахунків, — по-
яснює Наталія Буткова-Вітвіцька. — 

Банки в свою чергу популяризують 
безготівкові розрахунки, в результаті 
чого зростає кількість підприємств, 
які надають можливість заплатити за 
свої товари та послуги картками».

За даними НБУ, протягом 
2019 року в системі електронних 
платежів НБУ проведено 384 млн опе-
рацій на 32,5 трлн грн, що на 7,5% за 
кількістю й на 28% за сумою переви-
щує показники 2018 року. При цьому 
найчастіше українці проводили пла-
тежі на суму до 1 тис. грн (51%). Част-
ка операцій на суму від 1 тис. грн до 
100 тис. грн становила 45%, а понад 
100 тис. грн — 4%.

Проте скільки б комерційні банки 
й Нацбанк не намагалися побудува-
ти безготівкову економіку, торгівля 
навряд обійдеться без готівкових 
розрахунків принаймні в найближ-
че десятиріччя. Через це на ринку не 
втрачають актуальності послуги інка-
сації. У цьому сегменті конкурують 
служби інкасації банків (Ощадбанку, 
Райффайзен Банку Аваль, Приват-
Банку, Укрсиббанку, ПУМБ) та десять 
небанківських установ, які отримали 
відповідну ліцензію НБУ. Як зазна-
чають у пресслужбі Ощадбанку, за-
гальне зниження ділової активності 
з боку суб’єктів господарювання та 
значна кількість постачальників по-
слуг сприяють подальшому зростан-
ню конкуренції на ринку. При цьому 
спостерігається незначне збільшення 
тарифів на послуги служб інкасації у 
зв’язку з загальним зростанням рівня 
цін.

Основними користувачами по-
слуг інкасації коштів та перевезення 
валютних цінностей залишаються 
банки, яким необхідно обслуговувати 
відділення, банкомати й термінали, 
небанківські мережі терміналів са-
мообслуговування та великі торгові 
мережі. Незважаючи на поширення 
безготівкових розрахунків, операто-
ри ринку відзначають зростання се-
реднього обсягу коштів, що здаються 
інкасаторам.

можуть безкоштовно відкрити ра-
хунок (у деяких випадках навіть без 
жодного візиту у відділення банку) і 
вибрати зручний тарифний план, до 
якого входить певний набір послуг 
та операцій. Протягом 2019 року бан-
ки впроваджували нові тарифні па-
кети для різних категорій клієнтів. В 
Ощадбанку можна скористатися та-
рифними планами «Моя компанія», 
«Мій бізнес», «Моя громада», «Мій 
бюджет», «Моя справа», «Моя тема», 
«Все включено». Наприклад, пакет 
обслуговування «Моя Тема» орієнто-
ваний на ІТ-підприємців та осіб, які 
здійснюють незалежну професійну 
діяльність (нотаріуси, адвокати, при-
ватні виконавці, оцінювачі). Вартість 
цього пакета становить 149 грн на 
місяць.

В «ТАС24 Бізнес» пакет «ТАС 
Онлайн» коштує 75 грн для фіз осіб-
підприємців й 150 грн — для юросіб. 
У 2020 році команда «ТАС24 Бізнес», 
за словами Сергія Бочарова, планує 
зосередитись на розробці нових по-
слуг для МСБ (наприклад, перевірка 
контрагента на етапі створення пла-
тежу), на нових сервісах «Бухгалтерія 
Онлайн», зручному та простому доку-
ментообігу в клієнт-банку.

Щомісячне обслуговування в «ОК, 
Альфа!» обійдеться підприємцям від 
1 грн (тарифний план Test Drive) до 
880 грн (план Digital Expert). У Приват-
Банку абонплата для підприємців 
становить 100 грн, а для тих, хто пра-
цює у сфері IT — 50 грн на місяць. В 
Evolute by OTP діє єдиний тарифний 
план вартістю 50 грн на місяць.

Зазвичай що вища абонплата, то 
більше безкоштовних послуг містить 
пакет. Операції понад встановлені лі-
міти — платні. Наприклад, комісія за 
перекази по Україні може становити 
2–3 грн за трансакцію, за зняття готів-
ки — 0,75–1% від суми.

ДВИГУНИ ТОРГІВЛІ
Кількість підприємств, які прийма-
ють до оплати банківські картки, 

динамічно зростає. За останній рік 
цей показник виріс на 15% — до 
240,2 тис. підприємств, а в порівнян-
ні з докризовим 2013 роком — збіль-
шився вдвічі. З цієї кількості понад 
3,5 тис. підприємств приймають 
онлайн-платежі в сегменті електро-
нної комерції. Протягом року таких 
операторів стало менше на 19%.

За даними Нацбанку, в 2019 році 
кількість торговельних терміналів 
зросла майже на 20% — до 333,8 тис. 
штук. Левова частка з них (більш ніж 
90%) — безконтактні, тоді як рік тому 
таких було менше 80%. «За останні 
кілька років спостерігається бум ін-
новацій у сегменті безконтактних оп-
лат і зростання популярності Apple та 
Google Pay — платежів за допомогою 
мобільних пристроїв, — коментує 
тенденцію Сергій Бочаров. — Це зму-
сило основних гравців інвестувати 
значні кошти в оновлення парку тер-
міналів».

Послуги торгового еквайрингу 
надають близько 15 банків. Беззапе-
речним лідером залишається При-
ватБанк, який станом на початок 
2020 року встановив у торговельних 
мережах 203 тис. терміналів. Актив-
ними гравцями в цьому сегменті 
є Ощадбанк (56,5 тис. терміналів), 
Райффайзен Банк Аваль (27,8 тис.), 
Альфа-Банк (14,5 тис.), Укрсиббанк 
(4,5 тис.), ПУМБ (4 тис.), Банк Восток 
(3,9 тис.), Сбербанк (3,8 тис.), «Півден-
ний» (3,5 тис.), Укрексімбанк (2,8 тис.), 
ТАСкомбанк (1,6 тис.), Укргазбанк 
(1,3 тис.). В сегменті інтернет-еквай-
рингу гравців менше — до десяти. Ос-
новна конкуренція розгортається між 
ПриватБанком, Альфа-Банком, ПУМБ 
і ТАСкомбанком. 

Сергій Бочаров зазначає, що ри-
нок платіжних терміналів уже на-
сичений і торгових точок без термі-
налів майже не залишилось навіть у 
маленьких містечках. «Тому надалі 
буде відбуватися тільки перерозподіл 
ринку між існуючими банками-екває-
рами», — вважає він. При цьому тари-
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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ІНКАСАЦІЯ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ, ДЕ ДОСТУПНА 
ПОСЛУГА

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ, ДЕ РОЗТАШОВАНІ 
ПІДРОЗДІЛИ ІНКАСАЦІЇ

КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК, 
ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ 
НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ВЛАСНІ 
ВІДДІЛЕННЯ І БАНКОМАТИ

МОЖЛИВІСТЬ ІНКАСАЦІЇ 
ТОРГОВОЇ ВИРУЧКИ ЧЕРЕЗ 
КАСУ ІНШОГО БАНКУ

ІНКАСАЦІЯ ТЕРМІНАЛІВ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ

1 ОЩАДБАНК Вся територія України 77 38139 так так

2 ПУМБ 180 14 8 000 так так

3 УКРГАЗБАНК 282 23 3268 так так

4 АЛЬФАБАНК 148 17 2700 так так

5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 600 34 3500 ні ні

6 БАНК ВОСТОК 3 3 446 так так

7 УКРБУДІНВЕСТБАНК 6 2 357 так так

8 УКРСИББАНК 30* 6 215 ні ні

9 БАНК АЛЬЯНС 1 1 92 так так

10 ІНДУСТРІАЛБАНК 5 5 5000* так так

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 
* ДАНІ ВІДНОВЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИКИ  

Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: кількість населених пунктів, в яких доступна послуга; обсяг інкасованих коштів за рік; 

дохід від інкасації; кількість власних броньованих автомобілів; кількість точок, які обслуговуються; вартість послуги; мінімальний час від моменту 

замовлення до гарантованого виїзду машини. Нині забезпечити перевезення грошей та цінностей можуть 18 установ. Діючі гравці володіють парком 

із 1256 броньованих машин. 
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