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Проте минулого року представники 
великого бізнесу почали дедалі часті-
ше скаржитись на завищені комісії за 
проведення безготівкових розрахунків. 
Для вирішення проблеми вони закли-
кали на законодавчому рівні обмежити 
максимальний рівень комісії за еквай-
ринг.

Одна зі складових частин цієї комі-
сії — ставка інтерчейндж, яку встанов-
люють за своїми картками міжнародні 
платіжні системи Visa та Masterсard. 
В Україні її розмір становить 0,9–2%. 
У жовтні 2020-го депутати подали за-
конопроєкти, якими запропоновали 
знизити в Україні комісію за послуги 
банку-еквайєра з 1,6–2% до 0,5–1,4%, а 
комісію інтерчейндж для банку-емітен-
та, що входить до неї, — до 0,3–0,9%. Де-
путати посилались на досвід ЄС, який 
в 2015 році примусово знизив ставку 
інтерчейдж для дебетових і кредитних 
карток до 0,2–0,3%.

Проте в банківському середовищі 
такі ініціативи категорично не під-
тримувалися: державне втручання в 
ринкові відносини може спричинити 
подорожчання вартості банківських 
послуг як для населення, так і для са-
мих торговців. Ставка інтерчейндж є ос-
новним джерелом фінансування витрат 
на випуск та обслуговування платіжних 
карток, на виплату кешбеку та надан-
ня грейс-періоду під час користування 
овердрафтами та кредитними лімітами.  

У Нацбанку зазначали, що різке за-
конодавче обмеження граничного роз-
міру комісії інтерчейндж небезпечне 
та може мати негативні наслідки для 
ефективного функціонування платіж-
ного ринку. Проти депутатської ініці-
ативи виступив і Антимонопольний 
комітет, хоча і розпочав справи проти 
ПриватБанку та Ощадбанку за ознака-
ми зловживання монопольним стано-
вищем на ринку послуг еквайрингу. 

Врешті-решт члени Комітету з пи-
тань фінансів, податкової та митної по-

літики Верховної Ради дослухалися до 
рекомендацій та 14 квітня відхилили 
правку до законопроєкту № 4364, яка 
передбачала поетапне зниження став-
ки інтерчейндж. Заступник голови НБУ 
Олексій Шабан зазначив, що платіжні 
системи та банки скеровують в АМКУ 
проєкт меморандуму про скорочен-
ня інтерчейнджу з 1 липня 2021 року 
до 1,2%, а в наступні два роки — 
до 1% та 0,9% відповідно. «Інтерчейндж 
без жодних регуляцій може знижувати-
ся. Ще наприкінці 2019 року ставки за 
картковими продуктами міжнародних 
платіжних систем були вищими, ніж 
зараз, на 0,4–0,5%», — зауважив Олексій 
Шабан. 

БІЗНЕС У МЕРЕЖІ
Пандемія стала ефективним стимулом 
для розвитку інтернет-еквайрингу. 
«Попит на онлайн-розрахунки підви-
щився з боку споживачів, які були об-
межені в комунікаціях та пересуванні, 
але водночас зростав попит з боку тор-
говців, які не мали можливості працю-
вати через локдаун. Таке поєднання 
сприяло суттєвому підвищенню рівня 
розрахунків в інтернеті», — вважає Ан-
тон Тютюн. Але комісія вища за серед-
ню — 2,3%.

Умови підключення й використан-
ня інтернет-еквайрингу спростилися. 
За словами Антона Тютюна, банки 
почали більш активно пропонувати 
послуги оплати через інвойси (вистав-
лення рахунків) й швидке підключення 
через інтернет-кабінети. В Ощадбанку, 
наприклад, підключити інтернет-ек-
вайринг можна через кабінет торговця. 
Цю функцію банк запровадив спільно 
з партнером Portmone.com. «У період 
карантину ми запустили спеціаль-
ний полегшений продукт Е-сом для 
МСБ, завдяки якому клієнт має мож-
ливість продавати товари та послуги 
в онлайн-режимі навіть без наявності 
вебсайту, — розповідає про рішення 

ПриватБанку. Друге місце з часткою 
у 18,5% (69,3 тис. терміналів) посідає 
Ощадбанк. На третьому — Райффайзен 
Банк Аваль (8,4%).

У 2020 році головною вимогою до 
терміналів стала їх мобільність та мож-
ливість приймати безконтактні плате-
жі. Олександр Горінов відзначає значне 
зростання попиту на переносні POS-тер-
мінали, за допомогою яких покупці 
можуть розрахуватися з кур’єром під 
час доставки товарів додому. Такі тер-
мінали стали в пригоді піцерям, кафе, 
ресторанам, аптекам та магазинам, які у 
відповідь на виклики часу або запусти-
ли власні сервіси доставки, або скори-
сталися наявними агрегаторами. «Деякі 
проєкти у сфері еквайрингу, які були 
перспективними до пандемії, пов’яза-
ні насамперед з біометрією, втратили 
актуальність внаслідок впровадження 
маскового режиму, — розповідає про 
зміну трендів член правління Ощадбан-
ку Антон Тютюн. — На перший план 
вийшли проєкти з дистанційним об-
слуговуванням, кур’єрською доставкою, 
віддаленою ідентифікацією тощо». 

Тарифи банків на послуги еквай-
рингу змінювалися несуттєво протягом 
останніх кількох років. Платіж від кож-
ної операції становить від 1% до 3% (в 
середньому — 2%), а абонплата за один 
термінал — 300–500 грн на місяць. 
Наприклад, у ПриватБанку стандарт-
на комісія становить 2% за абонплати 
400 грн на місяць, але мікробізнес може 
орендувати мінітермінали miniPOS із 
комісією в 2,75% і абонплатою 100 грн.

Олександр Горінов розповідає, що 
основні гравці на ринку торгового еквай-
рингу в 2020 році тимчасово скасовували 
щомісячну плату за термінали для клієн-
тів, які об’єктивно не мали можливості 
працювати під час карантинних обме-
жень. А Ощадбанк та ПриватБанк для за-
лучення нових клієнтів навесні — влітку 
підключали їм послугу еквайрингу на 
три місяці з нульовою абонплатою.
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ресурси на поточних і депозитних 
 рахунках.

До десятки банків-лідерів за об-
сягами залучених коштів бізнесу 
(у гривневому еквіваленті) увійшли 
державні Укргазбанк (96 млрд грн), 
ПриватБанк (84,2 млрд грн), Укр-
ексім банк (73,4 млрд грн) та 
Ощад банк (58,7 млрд грн), банки 
іноземних банківських груп — Райф-
файзен Банк Аваль (53,6 млрд грн), 
Укрсиббанк (37 млрд грн), Креді 
Агріколь Банк (32 млрд грн), Альфа- 
Банк (30,4 млрд грн) і ОТП Банк 
(28,3 млрд грн), а також один банк 
з українським капіталом — ПУМБ 
(30,2 млрд грн). 

Руслан Співак розповідає, що в 
Райффайзен Банку Аваль протягом 
останніх п’яти років спостерігається 
стабільне зростання клієнтської бази 
як юросіб, так і приватних підприєм-
ців. «У світовій практиці такий процес, 
коли в кризові періоди стабільні та 
якісні організації стають головними 
бенефіціарами міграції клієнтів, при-
йнято називати fly to quality», — пояс-
нює він. А в Альфа-Банку зафіксували 
зростання частки середнього бізнесу в 
загальній клієнтській базі. Олександр 
Горінов пояснює, що найдрібніший біз-
нес в умовах пандемії й карантинних 
обмежень виявився найменш стійким: 
він є менш диверсифікованим, а тому 
більш вразливим у кризових ситуаціях.

Левову частку коштів — 515,4 млрд 
грн у гривневому еквіваленті (75,6%) 
бізнес зберігає на рахунках на вимогу. 
«Серед клієнтів МСБ найбільш затре-
бувані продукти з можливістю в будь-
який момент скористатися коштами, 
які передбачають або нарахування 
відсотків на залишок на поточному 
рахунку, або окремі рахунки з підвище-
ною дохідністю та вільним доступом 
до коштів, — розповідає Олександр 
Горінов. — Відсотки, які пропонували 
банки за такими продуктами, протя-
гом року знижувалися». За даними НБУ, 
відсоткова ставка за гривневими депо-
зитами на вимогу знизилася з 7,2% до 
2,1%, а за депозитами строком до одно-
го року — з 10,7% до 3,9%. 

ЕРА ЕКВАЙРИНГУ 
Карантинні обмеження відчутно впли-
нули на ринок еквайрингу: попит на 
розрахунки карткою збільшився. За ін-
формацією НБУ, кількість підприємств, 
що приймають платіжні картки, за рік 
зросла на 36,1% — до 326,9 тис. Вони 
використовують 375 тис. торговельних 
POS-терміналів, майже 87% з яких без-
контактні. 

У розрахунку на 1 млн населен-
ня кількість терміналів досягла 
9,4 тис. шт., тоді як рік тому цей показ-
ник становив 8,4 тис. шт. Найкраще 
платіжна інфраструктура розвинена в 
Києві, Київській, Дніпропетровській, 
Одеській та Харківській областях. Най-
гірша ситуація в Закарпатській, Черні-
вецькій, Тернопільській, Луганській та 
Донецькій областях.

Основні гравці ринку еквайрингу 
протягом багатьох років залишаються 
майже незмінними. Левова частка пра-
цюючих в Україні торговельних термі-
налів — 59,7% (223,9 тис.) — належить 

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК НАДАННЯ ПОСЛУГИ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТІЖНОГО 
ТЕРМІНАЛА КЛІЄНТУТОРГОВЦЮ

МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КЛІЄНТУ 
ІНТЕРНЕТЕКВАЙРИНГУ 

ЧАСТКА РИНКУ ЗА ГРИВНЕВИМИ 
ВКЛАДАМИ ЮРОСІБ, %

1 УКРГАЗБАНК так так 11,22%

2 УКРЕКСІМБАНК так так 9,13%

3 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ні ні 4,55%

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ так так 8,35%

5 ПІВДЕННИЙ так так 2,70%

6 ТАСКОМБАНК так ні 1,36%

7 АЛЬФАБАНК так так 4,91%

8 КРЕДОБАНК так так 1,36%

9 БАНК ВОСТОК так так 1,55%

10 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО так ні 0,95%
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: середньозважена (за рік) процентна ставка, що нараховується 

на залишок за поточним рахунком; вартість відкриття поточного рахунку; час на відкриття поточного рахунку; вартість 

обслуговування за системою «банк-клієнт»; наявність власної інкасації; можливість встановлення клієнту-торговцю 

платіжного термінала; можливість надання клієнту інтернет-еквайрингу і його вартість; кількість відкритих рахунків 

юросіб; співвідношення кількості операційних співробітників банку і кількості відкритих рахунків юросіб; співвідношення 

кількості відкритих рахунків юросіб і кредитного портфеля юросіб; співвідношення кількості відкритих рахунків юросіб 

і депозитного портфеля юросіб; приріст коштів юросіб за підсумками 2020 року і частка депозитного портфеля юросіб 

банку в структурі загального депозитного портфеля всіх учасників. Банки, як правило, пропонують пакетні послуги з 

обслуговування юросіб, максимально враховуючи потреби певних категорій клієнтів. Це дає змогу клієнтам оптимізувати 

вартість обслуговування, а на перший план виходять фактори комфортності обслуговування — фізична доступність 

відділення банку, навантаження на операціоністів, а також наявність різних сервісів: інкасації, встановлення торгових 

терміналів, інтернет-еквайрингу тощо.
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