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Анотація: Ввисвітлено та обгрунтовано використання поняття електронних 

грошей у інвестиційній діяльності України та вплив на даний засіб розрахунків з 

боку державних органів, а також розглянуті основні пропозиції удосконалення 

законодавства України відповідно до норм ЄС.  

Ключові слова: електронні гроші, правове регулювання, інвестиційна 

діяльність, державне управління, нормативно-правова база, Європейський Союз. 

 

Розвиток технологій дав великий поштовх багатьом країнам щодо у 

вдосконаленняі їх інформаційних систем для кращого зберігання даних і швидкості 

проведених операцій. В Україні система електронних грошей  має місце у 

повсякденному житті кожного громадянина, але можливості використання даного 

способу у відносинах з держаними органами є, безперечно, недосконалими. 

Особливо це стосуються забезпечення ефективної інвестиційної діяльності, де 

важливе місце посідають «електронні гроші», що потребує зміни національного 

законодавства згідно європейських норм,  що в свою чергу, створить умови для 

здійснення платежів і операцій в інвестиційній діяльності  з більшою легкістю і 

надійністю. 
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Дослідженню електронних грошей, як основного способу розрахунків,  

приділялася увага таких науковців як: С. Єсімов., В. Міщенко, А.Мороз, Т. 

Смовженко, В. Кравець та інших. Питання електронних грошей висвітлюється у 

роботі зарубіжних науковців М. Вудфорда, Г. Селджіна, Б. Шміта, Б. Фрідмена.  

Визначення електронних грошей впроваджено в Європі у 1993 році. 

Розвиток нових технологічних схем привів банки ЄС до однозначної думки: якщо 

дані продукти набудуть відповідного використання у національній системі держав-

членів, то належним буде проводити регулярні перевірки даних систем, а також 

обмінюватися інформацією та приймати рішення органами державної влади з 

конкретною метою впровадження цих платіжних систем у повсякденний обіг. Є дві 

існуючі думки щодо виникнення електронних грошей, а саме, що їх розвиток 

зумовлено еволюцією інформаційних і криптографічних технологій, які дозволили 

зберігати грошову вартість, а також потребою систем електронної торгівлі, що є 

необхідний інструмент для здійснення беззбиткових платежів.  

Засновником електронних грошей вважають Девіда Чаума, голландського 

математика, професора Каліфорнійського університету (США), який започаткував 

випуск електронної готівки. Не дивно, що у світі запровадження електронних грошей 

впливає на звуження сфери використання готівки не тільки ву окремих суб’єктів 

господарювання, а й в повсякденному житті кожного громадянина будь-якої 

конкретної держави. Якщо говорити про Європу, то феномен електронних грошей 

офіційно відбувся в 1994 році. Так як у той момент з’явилася найбільша низка 

документів міжнародних банківських установ, які здійснювали моніторинг.  

Електронні гроші – це збережена в дематеріалізованому вигляді одиниця 

купівельної споможності, емітована на передоплатній основі, яка сприймається 

особами, відмінними від емітента, і розрахунки, за допомогою яких, не вимагають 

виняткового і обов’язкового використання банківських платіжних інструментів [9, 

с.24]. Причиною зростатання популярності електронних грошей є прагнення 

спростити грошові відносини, забезпечити гарантії використання та ліквідності, 

зниження витрат, пов’язаних з обміном грошових потоків. Розвиток науково-

технічного прогресу і вдосконалення економічних відносин у суспільстві вплинули 

на зміну товарно-грошових відносин. 

Зокрема, Єсімов С.С. акцентує увагу на перевагах впровадження системи 

еклетронних платежів, а саме скороченні матеріальних і часових затрат, які несуть 

банки, торгові підприємства і населення. Але відповідно є і недоліки – правові 

ризики економічних агентів (емітенти, споживачі та наглядові органи, фінансові 

ризики емісії і обігу електронних грошей, а також відповідний контроль з боку 

органів державної влади [9, с.23]. Емісію та обіг електронних грошей організовують 

за допомогою спеціальної системи електронних платежів. Дані фінансово-економічні 

відносини мають безпосередню причетність до діяльності уряду, державних органів і 

громадськості. У майбутньому державні банки втратять монопольне становище на 

ринку у сфері грошово-кредитної емісії та організації грошового обігу внаслідок 

динамічного розвитку інформаційних технологій.  

Як вдало зазначає Барабан Л.М., що система електронних грошей являє 

собою модель із набором підсистем, що дозволяють електронній вартості 

переміщуватися під контролем системного адміністратора, який контролює безпеку 
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створення, обігу та знищення в рамках системи. Дана модель скаладається з окремих 

операційних сфер: взаєморозрахунків, емісійно-еквайрингова сфера і галузь 

використання (роздрібна сфера) [7, с.12]. 

Розробка рекомендацій щодо формування дієвої системи електронних 

грошей може бути здійснена за допомогою регуляторних норм ЄС, які вже мають 

вдалу практику застосування у цій сфері. Адаптація законодавства України до норм 

ЄС дає змогу сформувати нову систему розрахунків,  що сприяєдає змогу 

вдосконаленнюити фінансовогоий сектору економіки. Україна впроваджує систему 

законодавства ЄС у свою національну правову систему, тобто наближення між 

сторонами завдяки Угоди про асоціацію передбачає вдосконалення фінансових, 

телекомунікаційних, поштових і кур’єрських послуг [1]. 

Відповідно до Директиви про електронні гроші (ДЕГ): «Електронні гроші 

(ЕГ) – грошова вартість, що представлена у формі вимоги до емітента, яка 

зберігається на електронному пристрої, в тому числі магнітному, та випускається 

після отримання коштів з метою здійснення платіжних операцій та приймається 

фізичною або юридичною особою, відмінною від установи-емітента електронних 

грошей.» [2, ст.2]. Стосовно держав, що можуть емітувати електронні гроші, то 

виділяються і держави члени ЄС, в особі органів регіональної та місцевої владии.  

Покращення системи використання електронних грошей сприяє необхідно 

здійснювати у певних сферах, а саме конкурентоздатності, розвитку інфраструктуриі 

та і завпровадження надійності проведення операцій. Державою-емітентом можуть 

здійснюватися такі платіжні операції: операції необхідні для функціонування 

певноготакого рахунку, виконання відповідних транзакцій - прямий переказ коштів 

або через платіжну карту, кредитні перекази, випуск або придбання платіжних 

інструментів. 

Слід акцентувати увагу на тому, що неоднаразово інститути ЄС 

наголошували на встановлені чітких норм і умов, за допомогою яких можна бути 

здійснювати регламентовану емісію електронних грошей, як державою, так і іншими 

суб’єктами, якіщо будуть здійснювати інвестиційну діяльність як на території різних 

країн, так і в  на території Україні, що значно полегшить взаємозв`язок розвиток зв 

різнимих країнамих світу. Якщо визначати основні положення щодо гармонізації 

вдосконалення національного законодавства згідно норм ЄС, то можна звернути 

увагу на певні переспективні варіанти правового регулювання системи електронних 

грошей. Стосовно кваліфікаційних вимог, то для отримання дозволу на випуск 

електронних грошей, оператори ЕГ повинні відповідати вимогам щодо мінімального 

розміру статутного капіталу, власних коштів та ділової репутації, але ці вимоги 

повинні бути спрощені для більш кращого застосування і зрозумілості використання 

у майбутньому.  

Рішучим є крок щодо розширення переліку платіжнихм послуг, що 

надаються емітентами. Певним рішучим кроком є дозвіл на використання 

електронних грошей для всіх видів розрахунків, що включає як юридичних осіб, так і 

державні органи. Це, на наш погляд, є оптимальним наближенням вдосконалення 

системи платежів, що дасть змогу використовувати електронні гроші для 

врегулювання відносин з державними органами стосовно певних обов’язкових 

платежів, а також значно полегшить систему інвестиційних відносин між державою 
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та фізичними або юридичними особами. Ще однією перевагою адаптації Директиви є 

те, що обов’язковою умовою є зберігання електронних грошей у повній мірі на 

спеціальному рахунку в НБУ. А також в подальшому резервування може 

проводитися за рахунок інших активів, а саме у формі державних ціннних паперів, 

рахунків в банках. 

Суб’єктом регулювання даного засобу розрахунків має виступати Національний 

банк України, так як зокрема у статті 6 пункті 7 зазначено, що цей суб’єкт визначає 

напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, забезпечує надійне 

функціонування систем, а також удосконалення систем оптимізації фінасової сфери [4, 

ст.6]. Відповідно до статті 41 Закону України «“Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні”»  на НБУ покладено обов’язок здійснювати контроль за діяльністю платіжних 

систем, що функціонують в Україні [3, ст.41].  

Стосовно певної свободи емітента у здійсненні визначених видів діяльності, 

країни ЄС вважаютьє, що це позитивно вплине на розвиток системи електронних 

грошей в Україні. Щодо діяльності компанії, яка здійснює емісію електронних 

грошей, то Директива про електронні гроші статтею 6 дозволяє емітентам 

здійснювати і інші види бізнесу, паралельно з випуском електронних грошей. Деякі 

науковці не погоджуються за даною думкою, так як вважають, що для суб’єкта, який 

надає платіжні послуги у відповідній електронній формі, діяльність повинна бути 

виключним видом діяльності [10, с.13]. Відповідно одним із видів діяльності, що 

дозволені емітентам електронних грошей, є надання кредиту, пов’язаного з іншими 

платіжними послугами, що надає цей суб’єкт. Це завпроваджує можливість 

паралельно здійснювати діяльність з випуску елетронних грошей, а також займатися 

депозитно-кредитною діяльністю. Але заборона полягає в наступному: не можна 

створювати депозити та видавати кредити, використовуючи кошти, що були 

отримані в обмін на електронні гроші від їх власника. У цьому полягає гарантія 

власників електронних грошей, що їх кошти будуть збережені та захищені. Можна 

сказати, що електронні гроші є грошовими зообов’язанннями емітента в 

електронному вигляді і зберігається на електронному пристрої утримувача. 

Гарантія збереження коштів застосовується тільки після їх надходження в 

обмін на електронні до рахунків установ, які працюють з цимією видом формою, 

коштів. До даних суб’єктів повинен застосовуватися механізм гарантії максимум 

впродовж 5 днів після випуску електронних грошей. Нормативні акти ЄС не 

встановлюють вимоги щодо гарантування коштів, але покладають відповідну 

компетенцію на органи державної влади конктретної країни. Обмеженням на 

національному рівні є вимоги до можливого інвестування таких коштів у 

низькоризиковані активи, що підпадають під одну з категорій, а саме рівень 

достатності капіталу інвестиційних компаній, до яких вимога не перевищує 1,6%. В 

більшості випадків це відносини на фондовому ринку, а саме відносини щодо 

державних цінних паперів із низьким рівнем ризику. Національне законодавство 

також може регулювати ризикованість активів відповідно ву інвестиційній 

діяльності, що більше застосовуються у нормах ЄС. Як вдало зазначає Афанасієв Р.В 

та Пелих Я.Я. важливим критерієм є те, щоб інтересам держави в цілому відповідає 

створення в Україні правової основи для гарантування надійсності емітентів 
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електронних грошей, а системи розрахунків електронними грошима -– безпечними та 

ефективними [6, с.51]. 

Обов’язковою вимогою є мінімальний розмір статутного капіталу компаній-

емітентів, включаючи державні органи, з 1 млн. євро до 350 тис. євро. Але в більшості 

випадків занадто висока вимога щодо мінімального розміру статутного капіталу не 

відповідає реальним ризикам випуску електронних грошей і є недоліком для виходу на 

ринок компаній-емітентів електронних грошей. Зниження порогу статутного капіталу 

позитивно вплине щодона виходуід на ринок нових компаній, а також завпровадить 

добровільну конкуренцію на міжнародному і найіональному ринкаху. 

Відповідно до рішення державних органів країн-членів ЄС, може бути 

застосований спрощений регуляторний режим та дозволено внесення таких компаній 

до реєстру установ-емітентів елетронних грошей. Даний режим передбачає упущення 

умови щодо мінімального статутного капіталу і спрощує нагляд з боку регулятора за 

дотриманням певних умов. Перша умова полягає в тому, що всі види  діяльності 

складають суму емітованих електронних грошей, що не перевищує 5 млн євро. Друга 

умова - особа, яка хоче стати компанією-емітентом елетронних грошей, не має бути 

звинувачена у злочинах, пов’язаних з віидмиванням грошей або фінансуванням 

тероризму. Це рішення сприятиме зниженню адміністративних витрат, а також появі 

нових компаній-емітентів. Вони, безперечно, впливають на вихід інноваційних 

пілотних проектів, що хоча і здійснюється менш масштабними компаніями, але це 

сприяє розвитку впроваджує більш розвинену інвестиційноїу діяльністіь. 

Європейський центральний банк на порядку денному встановлює три 

основні завдання розвитку систему електронних грошей, а саме захисту ролі грошей 

як національної грошової одиниці для здійснення фінансових операцій. Тобто 

встановлення вимоги щодо обов’язкового погашення електронних грошей на вимогу 

пред’явника, має бути гарантована можливість погашення приватних електронних 

грошей за номінальною вартістю грошима центрального банку. По-друге, 

ефективність системи грошової політики може зазнати не дуже позитивного впливу у 

разі, якщо електронні гроші будуть широко використовуватися для розрахунків 

торговцями. Це відобразиться на системі центрального банку, а саме на його 

бухгалтерському обліку,  та на  діяльності країн-членів. По-третє, електронні гроші 

повинні мати відповідне відображення в ситемі монетарних показників, що є 

основоположним завданням і відображається у реламентації даних відносин у 

національному і європейському законодавстві [6, с.50]. 

Зокрема Вигівська І.М. і Семйон В.С. розглядають питання безготівкових 

розрахунків і вплив на них за допомогою електронних грошей, також використання 

їх суб’єктами господарювання, поради щодо інтеграції системи управління 

фінансовими ресурсами підприємства і системи бухгалтерського обліку як 

інформаційної системи управління фінансовими ресурсами [8, с. 173]. Все більшого 

розвитку набуває система електронних грошей в інвестиційній діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, це є відносно новим інструментом розрахунків. 

Безготівковий грошовий обіг обслуговує значну частину товарного і нетоварного 

обороту, що відображає відтворення національного продукту. Можна знайти 

відповідні переваги у використанні даної системи розрахунків, а саме економію 

витрат обігу, що характеризується великою кількістю безготівкових розрахунків 
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замість готівки, взаємний контроль розрахунків дає змогу контролювати інститут 

суспільних відносин. 

Європейський центральний банк розглядаючи термін електронних грошей 

визначає, що це грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на 

технічному пристрої. Деякі науковці вважають, що електронна система грошового 

обігу не є аналогом готівки або іншою самостійною формою здійснення розрахунків, 

а є найрозвинутішим технічним аналогом депозитних грошей, що в майбутньому 

повинні замінити чек [10, с.13]. 

Треба зазначити, що ефективне функціонування системи електронних 

грошей забезпечують платіжні системи, тобто в основному операції з коштами 

здійснюються не безпосередньо в банківській установі, а через Інтернет або 

мобільний зв’язок. Це дає змогу здійснювати інвестиційну діяльність на більш 

ефективному рівні, що значно спрощує регулювання фінансових відносин в Україні. 

Конвертація електронних грошей в готівку відбувається через касу представництва 

платіжної системи або за допомоги переказу на банківський рахунок або поштовим 

переказом. Безперешкодне переміщення через державні кордони електронних грошей 

зумовлює себе як глобальний платіжний засіб, що є дійсно ефективним у відносинах 

з іншими країнами, а зокрема у інвестиційній діяльності. А лідером з використання 

електронних засобів є система ГлобалМані. 

Потрібно звернути увагу і на деякі недоліки розвитку системи електронних 

грошей, а саме дається взнаки психологічна непідготовленість регулюючих органів, 

низький ступінь їх компетентності та непідготовленість державного сектору до 

запобігання можливих порушень у цій сфері. Але перспективи розвитку на 

найближчі 6-7 років для України випливають безпосередньо з подій у Європі, де 

очікується зростання на ринку наперед оплачених карток. Новим зрушенням є 

розвиток цього засобу розрахунків на карткових носіях в Україні, що також 

використовується дуже поширено в інвестиційній діяльності. Великий вплив на 

розвиток даної системи очікується від завпровадження таі удосконалення 

безконтактних технологій. Одна з проблем, породжених електронними грошима -– це 

зміни в характері емісії грошей. Але емісія електронних грошей призводить до 

гнучкості грошового обігу, ніж до інфляції. 

Безпесередньо якщо говорити про інвестиційну діяльність, яка здійснюється 

за допомогою електронних грошей, то державні фіскальні органи на даний момент не 

можуть контролювати взаєморозрахунки між національними суб’єктами 

підприємницької діяльності таі іноземними відповідно. У даний момент кількість 

електронних платежів на одного мешканця Америки майже така сама, як і в 

більшості країн-членів ЄС. В Україні діє система розрахунків електронними грошима 

як на програмній основі, так і на основі карток. Але можна сказати, що і в 

національному законодавстві України, інтегрованому згідно директив ЄС, є основи 

для відображення операцій з електронними грошима в системі бухгалтерського 

обліку [5]. У даному Положенні регламентовані вимоги НБУ до суб’єктів здійснення 

випуску, обігу і погашення електронних грошей, а також до систем електронних 

грошей в Україні відповідно до Директиви Європейського парламенту і Ради 

стосовно електронних грошей [2]. Обмеженням є положення щодо випуску 

електронних грошей, причому виражені у гривневому еквіваленті, таким це правом 
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володіють мають здійснювати тільки банки. А уУправління фінансовими потоками 

на підприємстві здійснюється на основі облікової інформації. 

Поява електронних грошей зумовлена забезпеченням комерційних операцій 

через Інтернет там, де використання звичайних грошей є неможливим. Зокрема в 

інвестиційній діяльності даний засіб здійснення розрахунків розглядається як 

доповнння до реальних грошей, необхідних для обігу, або як один з інструментів 

обслуговування розрахунків через Інтернет, і для швидкості - все більше 

завпровадження пластикових карток для транзакцій.  

Також необхідним критерієм вдосконалення системи розрахунків 

електронними грошима є адаптація системи бухгалтерського обліку до сучасних 

умов ведення бізнесу. На нашу думку, це питання може вдосконалити спеціальне 

програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обіліку, так як оптимальне 

втілення в технологіях відповідної документації дасть змогу полегшити розвиток 

управління підприємством. Обліковий аспект конвертації електронних грошей в 

національну та іноземну валюту полягає в наступному, що коли здійснюються дані 

операції, то виникають витрати підприємства у зв’язку з виведенням грошей з 

платіжної системи, а у разі використання електронних грошей, емітованих в 

іноземній валюті - при здійсненні обміну іноземної електронної валюти в 

національну. Ми вважаємо, що це потрібно врегулювати безпосередньо на 

законодавчому рівні для спрощення використання системи електронних грошей. 

Вдосконалення системи бухгалтерського обліку вплине на розвиток інформаційних 

технологій, сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами 

підприємства через розвиток рахунково-платіжних і фінасових відносин. 

Безпосередньо Афанасієв Р.В., Пелих Я.Я. розглядають проблематику 

регуляторної бази, заснованої на міжнародному досвіді із дотриманням узгодженості 

між державним наглядом за функціонуванням електронних платіжних систем і 

стимулювання їх розвитку у різних сферах, у тому числі і інвестиційній діяльності. 

Автори досліджують стан електронних грошей та визначають подальші перспективи 

розвитку їх в Україні як нового платіжного засобу для здійснення масових платежів 

[6, с.49].   

Узагальнюючи дану інформацію, можна надатизробити декілька пропозицій 

щодо ефективнішого впровадження електронних грошей в Україні. По-перше слід 

звернути увагу на державну систему регулювання, на сьогодні контроль за 

впровадженням системи елктронних грошей взяв на себе НБУ. Але, на нашу думку, 

слід розширити спектр регулювання з боку інших державних органів, як це існує в 

більшості європейських країн, насамперед, залучити Міністерство фінансів Україні 

та Державну казначейську служби УкраїниМіністерство закордонних справ для 

здійснення контролю  за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо 

здійснення   розрахунків  з  використанням  електронних  платіжних засобів. 

А саме, ми вважаємо слід внести зміни та доповнення до п.п.14.19 ст.14 

Закону України  «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та викласти в 

такій редакції: 

«Контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо  здійснення 

розрахунків з  використанням  електронних  платіжних засобів здійснює 
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ентральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування  та  реалізує 

державну податкову і митну політику, а за забезпеченням захисту прав  

держателів  електронних  платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків 

- спеціально уповноважений  центральний  орган виконавчої влади у сфері 

захисту прав споживачів, а також Міністерство фінансів Україні та Державна 

казначейська служба  України. 

По-друге, слід гармонізувати вдосконалити національне законодавство 

відповідно до європейських норм ЄС , а саме відповідно до Директиви ЄС. На даний 

момент повністю всі норми не імплементовані, тому говорити про покращення 

ситуації функціонування електронних грошей в інвестиційній діяльності політиці 

України, на жаль, ми  не можемо є доцільним. По-третє, згідно показників останніх 

років інвестиційна діяльність в Україні не має явної тенеденції до застосування 

електронних грошей, через не достатнє їх правове регулювання. Тому слід також 

внести зміни в правовому полі до законодавства щодо запровадження електронних 

операцій  в інвестиційній діяльності  в Україниі. 

Отже, в Україні  практично відсутній ефективний  організаційно-правовий 

механізм, який би ефективно регулював ринок електронних грошей, а саме 

реєстрацію систем електронних грошей та електронних операцій в інвестиційній 

діяльності. Імплементація законодавства ЄС, а саме, Директиви про електронні 

гроші, дасть змогу вдосконалити інвестиційну діяльність. Для більш кращого 

застосування треба досягти визначеності не тільки у законодавстві, а ще і між 

регуляторним режимом та ризиками. Можна сказати, що інтенсивний розвиток 

електронних грошей - це відповідне вдосконалення механізму зберігання, руху і 

функціонування інтеграціних процесів депозитних грошових потоківей. Зрозуміло, 

що електронні гроші, розвиваючись на фінансовому ринку, вже не зможуть вийти з 

повсякденного використання. А застосування електронних грошей в інвестиційній 

діяльності  є впевненим кроком у мауйбутнє економічно-розвиненої держави. 
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РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ 

ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ  
 

Анотація. У статті розкрито проблемні аспекти розвитку біржової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією в Україні. Вказано на недоліки окремих 

нормативно-правових актів, які регулюють біржову торгівлю на аграрному ринку. 

Виявлено причини неефективного функціонування товарних бірж. Обґрунтовано 

теоретико-методологічні положення щодо розвитку системи електронної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією. Розкрито переваги електронних біржових торгів 

перед іншими формами організації оптової торгівлі на аграрному ринку. Вказано на 

необхідність координації і контролю процесу організації та функціонування 

електронної біржі з боку держави. 


