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Електронні гроші повністю моделюють реальні гроші. Електронні гроші ─ 

це платіжний засіб, що існує тільки в електронному вигляді, іншими словами, 

фактично у вигляді інформації, що міститься у спеціалізованих базах даних. 

Електронні гроші це в першу чергу платіжний, а не накопичувальний або 

капіталізуючий засіб. Депозитарієм електронних грошей є електронна програма, 

а носієм ─ пластикова картка, що виступає іменним грошовим документом, який 

видається банком власнику поточного рахунку. Електронними грошима можна 

розплачуватися за різні товари та послуги, аналогічно тому, як це робиться з 

банківського рахунку. Поповнювати електронні гаманці можна готівкою, 

шляхом переказу грошей з рахунку у банку, з іншого електронного гаманця або 

за допомогою мобільного телефону. Ввід грошових засобів у систему зазвичай є 

безкоштовним, тобто з цієї операції комісія не стягується. 

Компанії-оператори платіжних систем зберігають гроші власників 

електронних гаманців на своїх рахунках у банках. В електронних гаманцях, крім 

грошей (валют різних країн) можна зберігати й дорогоцінні метали, зокрема, 

золото. Фізичне золото власника «золотого» електронного гаманця є його 

власністю, а оператор платіжної системи тільки зберігає його. На першу вимогу 

власника гаманця він може одержати на руки відповідну кількість золота. 

Можливо одержання кредиту безпосередньо від платіжної системи. Як 

правило, це невеликі кредити (до 20 доларів) на короткий строк (кілька днів) і 

високою процентною ставкою (близько 10% за 10 днів). Переказувати гроші з 

одного електронного гаманця в інший можна, у тому числі, можлива конвертація 

валют. 

Переваги використання електронних грошей: 

- анонімність платежів. При здійсненні платежу електронними грошима, 

як правило, не потрібно повідомляти ніяку інформацію про себе, потрібен тільки 

номер електронного гаманця; 

- захист від податкових органів; 



- швидкість і зручність платежів. Гроші переводяться майже миттєво, 

здійснити оплату можна не виходячи з будинку, якщо у вас є комп’ютер та 

Інтернет; 

-  можливість переказувати малі суми. Банки називають такі суми 

мікроплатежами. 

Недоліки електронних грошей: 

- зберігання грошей на рахунках юридичних осіб; 

- відсутність процента, нарахованого при зберіганні грошей, 

- ризики шахрайства; 

- зняти готівку без комісії не можна. 

Комісія за саму можливість використання електронних грошей в Інтернеті 

складає в середньому від 1,5%  до 10%  від суми операції. 

У зв’язку з бурхливим розвитком електронної комерції, виникла 

необхідність здійснювати платежі та грошові перекази через Інтернет. В 

результаті цього виникли системи електронних платежів, такі як E-gold, Web 

Money, Transfer, «Яндекс. Деньги», а також Інтернет-банки типу RUpay, які є 

посередниками між сьогоденням і віртуальним світом. Сьогодні в Україні 

функціонують приблизно 10 електронних платіжних систем. 

Якщо всі власники електронних гаманців захочуть перетворити свої 

електронні гроші в готівку ─ платіжна система не постраждає. Проблеми з 

виплатою грошей власникам електронних гаманців можуть виникнути, тільки 

якщо банк, де тримає свої рахунки компанія-оператор платіжної системи, не 

зможе розплатитися із вкладником. 

За останні роки електронні гроші набули поширення в багатьох країнах 

світу, перш за все, в Західній Європі і США. В Україні електронні гроші 

займають особливе положення, тому що в зв'язку з низьким рівнем поширення 

персональних банківських послуг на сучасний момент, електронні гроші є 

єдиним використовуваним способом безготівкових розрахунків для великої 

кількості людей. 
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