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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 

В даний час застосування без готівкових розрахунків при здійсненні різних 

господарсько – економічних операцій стає все більш популярним. Однак поки 

що не створена система масових електронних платежів, яка задовольняла б 

вимогам всіх учасників господарського процесу, зокрема фізичних осіб. У 

зв'язку з цим дана тема є актуальною для України ,оскільки велика частина 

операцій з розрахунків юридичних осіб та частина операцій за розрахунками 

фізичних осіб проводяться в безготівковій формі. А збільшення частки 

безготівкових розрахунків дасть можливість забезпечити значне скорочення 

терміну проходження платежів, захист від розкрадання, підвищить надійність 

та ефективність розрахунків, а також прискорить оборот грошових коштів, що 

дасть можливість банкам використовувати залишки коштів на рахунках 

клієнтів для кредитування і здійснення інвестицій в економіку країни. 

Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення в 

прискоренні оборотності коштів, скороченні готівкових грошей, необхідних для 

звернення, зниженні витрат обігу. Безготівкові розрахунки сприяють 

концентрації грошових ресурсів у банках, бо тимчасово вільні грошові кошти 

підприємств, що зберігаються в банках, є одним із джерел кредитування. Чітке 

розмежування безготівкового і готівкового грошового оборотів створює умови, 

які полегшують планування грошового обігу та безготівкового грошового 

обороту. Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє більш точно 

визначати розміри емісії та вилучення готівкових коштів. 
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Підприємствам слід звернути увагу на впровадження зарплатних проектів, 

які на сьогоднішній день пропонують багато банків, що також дозволить значно 

зменшити витрати підприємства. Для збільшення обсягів безготівкових 

розрахунків можливо впровадити в свою роботу такий вид безготівкових 

розрахунків як факторинг. Факторинг - це операція, яка поєднує в собі ряд 

посередницько-комісійних послуг з кредитуванням оборотного капіталу 

суб'єкта господарювання. Основою факторингу є переуступка першим 

кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою 

або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору. 

Факторингові послуги в Україні надають такі банки, як: Укрсоцбанк, 

«РайффайзенбанкАваль», Правексбанк, Приватбанк, «Базис». Факторинг 

овекредитування займає лідируюче положення в світовій економіці серед 

найпрогресивніших фінансових технологій. 

Базовою умовою успішного розвитку факторингових операцій є 

проведення державою зваженої, послідовної політики у сфері банківських 

послуг. Цілями цієї політики має бути забезпечення системної стабільності та 

створення необхідних умов для розвитку ринку банківських послуг на базі 

здорової конкуренції, стимулювання банківського обслуговування малого та 

середнього бізнесу [3]. 

У результаті проведеного аналізу були виявлені причини, з яких 

безготівкові розрахунки все ще недостатньо розвинені в Україні. Також були 

дані рекомендації з підвищення ефективності цього виду розрахунків. 

Виконання даних рекомендацій дозволить збільшити кількість грошових 

коштів, залучених під внутрішньобанківський оборот, знизить частку готівки в 

грошовій масі, а також дасть стимул для переходу на нові електронні 

технології. 
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