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Розвиток новітніх технологій та необхідність здійснення більш швидкого та 

недорогого способу оплати товарів, робіт та послуг призвели до виникнення такого нового 

платіжного інструменту, як електронні гроші. 

Електронні гроші незважаючи на широке використання у системі розрахунків та 

платежів залишаються малодослідженим об’єктом в науковій літературі. Дослідженнями 

питань щодо суті, ролі, значення та розвитку електронних грошей в Україні займалися такі 

вітчизняні вчені, як М. Савлук, А. Мороз, М. Пуховкіна та інші. 

Електронні гроші можна розглядати як інноваційний платіжний інструмент, як 

нову платіжну технологію, що надає економічним агентам новий спосіб для проведення 

платіжних розрахунків та дозволяє зберігати гроші в електронній формі. 

Впровадження електронних платежів сприяє прискоренню економічного розвитку 

країни, а саме: стимулює збільшення споживання домогосподарств; дозволяє залучити 

кошти населення у банківську систему; скорочує операційні витрати економіки та держави 

в цілому; зменшує розмір тіньової економіки; стимулює розвиток туризму та електронної 

комерції та ін.  

На сьогоднішній день ринок електронних платежів в Україні тільки на початку 

свого становлення.  

Основними стримуючими факторами, що перешкоджають подальшому розвитку 

такого інноваційного сегменту в економіці, як електронні платіжні технології, являються: 

несформована законодавча база; низький рівень інформованості населення; низький 

розвиток електронної комерції; недовіра споживачів та звичка розраховуватися готівкою. 

Таким чином, для стимулювання розвитку ринку електронних грошей та 

збільшенню кількості електронних розрахунків серед населення, необхідно створити 

відповідне середовище та умови для використання електронних грошей. Перш за все, 

потрібно на законодавчому рівні закріпити низку заходів, які будуть захищати права та 

інтереси користувачів щодо безпеки операцій з електронними грошима та дозволять 

збільшити коло компаній по випуску електронних грошей. 
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