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денного життя українців. Станом на 
1 січня 2021 року загальна кількість 
токенізованих карток зросла до 3,9 млн 
(+76,6%). 

Як наслідок — зросла кількість 
операцій з токенізованими картками. 
В Ощадбанку підрахували, що кіль-
кість токенізованих карток за 2020 рік 
збільшилась на 72%, а щомісячний 
обсяг трансакцій за допомогою смарт-
фонів та інших пристроїв з NFC збіль-
шився за підсумками року на 92%, сума 
трансакцій на місяць зросла удвічі. 
«У 2020 році обсяг платежів із вико-
ристанням Apple Pay збільшився в два 
рази: з 50 млн грн до 100 млн грн з роз-
рахунку на місяць, та більш ніж удві-
чі — у Google Pay», — зазначає Дмитро 
Коваленко. За даними ПриватБанку, 
кількість безготівкових розрахунків 
і розрахунків за допомогою безкон-
тактних NFC-гаджетів за рік зросла 
на 26% — з 1,2 млрд до 1,6 млрд тран-
сакцій. Популярність NFC-розрахунків 
продовжить зростати надалі, вважа-
ють банкіри.

ПРАВО НА БАНК
Кабінет Міністрів ще в грудні
2019 року дав українцям можливість 
самостійно вибирати банк для ви-
плати зарплати, пенсії або соцдопо-
моги. З 1 січня 2021 року працівник 
компанії може просити роботодавця 

БЕЗКОНТАКТНИЙ ПЛАСТИК
У 2021 році зросла кількість актив-
них електронних платіжних засобів. 
З лютого 2020-го Нацбанк активною 
вважає картку, за якою за місяць 
пройшла щонайменше одна видат-
кова операція (раніше — одна опера-
ція на три місяці). Станом на 1 січня 
2021 року  активних карток налічу-
валося 40,4 млн, або +4,1 млн карток 
(+11,3%) порівняно з початком люто-
го 2020-го (або –1,7 млн карток за ка-
лендарний рік). Як і раніше, карток 
платіжної системи Mastercard — біль-
шість, проте Visa змогла наростити за 
рік свою частку на 4,2 в.п. — до 35,5%. 
Частка Mastercard за активними карт-
ками скоротилася до 63,7% на 1 берез-
ня 2021-го.

До першої трійки найбільших 
емітентів активних платіжних кар-
ток входять державні ПриватБанк — 
22,6 млн карток (+1,4 млн), Ощад-
банк — 6,1 млн карток (+334,1 тис.), а 
також Універсал Банк — 3,2 млн кар-
ток (+1,5 млн). Останній нарощує об-
сяги завдяки застосунку monobank. 
З інших банків суттєво збільшив кіль-
кість карток Укрсиббанк — до 1,3 млн 
(+356,2 тис.). 

Кардинально змінилася структура 
портфелів банків за типами карток. 
Банки активно випускали безконтак-
тний пластик та віртуальні картки і 

масово відмовлялись від карток із маг-
нітною смугою. Таким чином, загальна 
кількість карток із магнітною смугою 
зменшилась на 5,3 млн (–21,4%) — з 
24,6 млн до 19,3 млн карток. Суттєво 
зросла кількість карток із чипом — до 
17 млн (+81,7%), з них кількість без-
контактних карток збільшилась до 
13,2 млн (+72,6%). 

«У портфелі Креді Агріколь майже 
90% безконтактних карток. Частка кар-
ток із магнітною смугою зменшилася 
до близько 10% портфеля карток, а 
кількість карток із чипом становить 
лише 1,5% портфеля карток», — роз-
повідає директор департаменту мар-
кетингу Креді Агріколь Банку Дмитро 
Коваленко. В Ощадбанку повідомили, 
що у 2020 році перейшли на емісію 
карток виключно з безконтактним 
чип-модулем. «Ми більше не випуска-
ємо картки із магнітною смугою та 
чипові картки, що не підтримують 
технологію безконтактної оплати. Як 
наслідок, частка карток з безконтакт-
ним чип-модулем за 2020 рік збільши-
лася з 22% до 56% від загальної кілько-
сті», — розповідає Антон Тютюн.

Продовжують користуватись попи-
том віртуальні картки, токенізовані в 
Google Pay та Apple Pay. Опцію підклю-
чення цих систем мобільних платежів 
мають всі ключові банки: смартфони 
стали невіддільною частиною повсяк-
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