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катастрофічний екологічний стан в Україні. 
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Останнім часом банківські установи стали переглядати стратегію 

розширення мережі банкоматів у якісний бік. Більшість банківських установ 

проголошують, що найближчим часом не мають наміру розширювати 

кількісно мережу банкоматів, а орієнтуються на впровадження нових 

технологій (а саме заміну застарілих апаратів на нові або оптимізацію місця 

розташування банкомату). 

За даними [3] у банків є вагомі причини, через які вони відмовляються від 

значного розширення мереж банкоматів. З одного боку, ринок вже насичений 

(кількість терміналів становить близько 36 тис.), з іншого боку – актуальним 

є питання зменшення попиту на готівку, а банки та НБУ зацікавлені у 

популяризації безготівкових платежів. Глава Visa в Україні Світлана 

Георбелідзе [3] зауважує, що Україна перебуває на 36 місці у світі за 

кількістю банкоматів на душу населення. Вона зауважує, що це хороший 

показник для ринку банківських послуг, і свідчить про те, що ринок 

відкритий для населення. За таких умов не очікується подальший розвиток 

мережі банкоматів. 

Ринок банківських послуг має свою статистику. З 2002 року НБУ почав 

підраховувати статистику встановлених банкоматів. Так, середньорічна 

кількість встановлених банкоматів склала 3 тис. Найбільш активним став 

2008 рік (встановлено більше ніж 7 тис. банкоматів), хоча наступний 2009 

рік, на який припав пік фінансової кризи, показав значний спад (було 

встановлено тільки 973 банкомати) [2; 3]. Стримуючим фактором для 

розвитку мережі є фінансові витрати. За інформацією учасників ринку [3], 

середня ціна звичайного банкомату становить близько 100 тис. грн, а 

терміналу з функцією прийому готівки – 120 тис. грн. Оренда місця для 

апарату може варіюватися у діапазоні від 500 грн до 5 тис грн на місяць. Крім 
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того необхідно проводити процесинг (приблизно 150 грн), поточне технічне 

обслуговування, ремонт та інкасацію коштів. 

Дослідження ринку показують, що у 1 кварталі 2015 року кількість 

активних платіжних карт в Україні скоротилася майже до 33 мільйонів, число 

банкоматів – до 36 тисяч, число платіжних терміналів – до 188 тис. [3; 4]. Не 

дивлячись на дану статистику лідерство на ринку платіжних карток 

утримують «ПриватБанк», «Ощадбанк» і «Райффайзен Банк Аваль». 

Про можливі причини та наслідки скорочення темпів зростання ринку 

банківських послуг розповів директор рейтингового агентства «IBI-Rating» Г. 

Перерва [4]: 

По причині кризи скорочується система безготівкових розрахунків, 

оскільки з ринку пішли банк, що активно впроваджували системи оплати 

картками через платіжні термінали та банкомати. Це все призвело до 

оптимізації мережі та вилучення частини банкоматів і платіжних терміналів. 

Зростання та укріплення позицій деяких банківських установ на ринку. Г. 

Перерва зауважує [4], що «ПриватБанк» та «Райффайзен Банк Аваль» – це 

банки, які виділили для себе головні напрямки своєї роботи та рухаються до 

них, не звертаючи уваги ні на які зовнішні впливи. Крім того, вони мають 

достатній зовнішній резерв та готові вкладати гроші в розвиток нових 

напрямків. У кризу зручніше захоплювати нові частки ринку». 

Імовірний спад активності банків з іноземним капіталом. Г. Перерва 

зауважує [4], що «зараз багато банків з іноземними інвесторами почали 

перегляд своєї діяльності, щоб оцінити перспективи розвитку в Україні. У 

країну можна влити невелику кількість капіталу, а вже потім 

використовувати їх для розвитку певних напрямків. Але поки вони не 

розуміють на даний час, як можна отримати віддачу, враховуючи скачки 

курсу та політичну нестабільність. Хоча винятком є «Райффайзен Банк 

Аваль». Можливо, банк має потужну інвестицію, яка саме зараз приносить 

віддачу, або власники вирішили ризикнути й надати перевагу для розвитку в 

умовах низької конкуренції». 

Імовірний незначний подальший розвиток напрямку оплати платіжними 

картами. Г. Перерва зауважує [4], що «напрямок розвивається досить 

пасивно, але він має розвиватися, оскільки це є загальною тенденцією 

розвитку в усьому світі». 
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