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Інновації в платежах. Світовий досвід

Інновації в платежах, що вже
представлені в Україні

Ринок платежів в цифрах
Кількість платіжних карток (млн.шт.)
58,2

57,5

56,45

30,7

платіжні картки в обігу
I квартал 2016

30,9

31,14

активні картки
II квартал 2016

III квартал 2016

Інфраструктура (тис.шт.)
202,6 198,4 207,3
139,1
125 128,1

33,5 33,6 33,5

банкомати
I квартал 2016

термінали
II квартал 2016

торговці
III квартал 2016

Як НБУ може вплинути на розвиток інновацій
у фінансових і банківських послугах та їх поширення із залученням НПС ПРОСТІР?
Розвивати:

Впроваджувати:

• е-commerce, альтернативні канали та інструменти оплати
• Національні платіжні системи та використання їх можливостей
• е-money як безготівковий інструмент розрахунків

• заходи, щодо зниження вартості еквайрингу та сприяння
розвитку небанківских еквайрингових компаній, РККС.
• технології НСЕ/NFС та QR-платежів в т.ч. у НПС ПРОСТІР;

Сприяти:

Змінювати

• розвитку платіжного ринку за рахунок
надання можливості не банківським
установам виконувати ряд фінансових
послуг (на базі e-money «Простір»).

Планомірно здійснювати зміни у нормативній
базі, для сприяння розвитку e-money, в т.ч. для:
• Створення умов для діяльності міжнар.
провайдерів інтернет-розрахунків;
• Упорядкування діяльності небанківських
фінансових установ на ринку платіжних послуг;
• Надання права небанківським фінансовим
установам здійснювати випуск e-money;

• розвитку безготівкових операцій, методів та
інструментів
оплати
у
співпраці
з
учасниками
ринку
(contactless,
«транспортні» проекти, е-tickets, ін.)

Інформувати

!

Проводити таргетовані інформаційні кампанії для населення, спрямовані на
популяризацію безготівкових розрахунків (через канали комунікацій Національного
банку та НПС ПРОСТІР) щодо:
• переваг безготівкових розрахунків;
• безпеки виконання P2P розрахунків;
• сучасних методів та інструментів оплати;
• можливостей НПС ПРОСТІР.
Планомірне впровадження змін у нормативній базі, інформування населення та учасників платіжного ринку, сприяння розвитку інноваційних фінансових інструментів – це комплексний підхід до
поширення ідеї Cashless Economy
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Інновації в НПС ПРОСТІР
BlockChain
Аналіз можливостей щодо створення
власної платформи з випуску, обігу та
обслуговування
електронного
еквіваленту національної грошової
одиниці із використанням технологій
BlockChain
з
елементами
криптографічного захисту.

РККС
розподілена
комп’ютерно-касова
система нова сучасна система, що
забезпечить
спрощення
і
здешевлення процесу фіскалізації та
значне
поширення
засобів
приймання безготівкових платежів за
рахунок використання «гаджетів».

QR-код
мобільний додаток для здійснення
платежів
із
використанням

ПРОСТІР-Гаманець

технологій QR-кодів.

мобільний додаток для здійсенння
платежів із використанням платіжних
карток, QR-кодів, інтеграції бонусної
програми

Mobile Payments
Оплата товарів та послуг за допомогою
мобільного гаманця та балансу /
рахунку мобільного телефону.

!
Очікується, що впровадження подібних альтернативних способів безготівкових розрахунків дозволить збільшити частку безготівкових транзакцій на 10-15%

Host Card Emulation
Продовжується
pre-study
запропонованих рішень (від укр. та
міжнародних компаній) та пошук
оптимального варіанту для клієнтів
НПС "ПРОСТІР".
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