
Рейтинг популярних 
платіжних систем  

 



По суті, платіжна система - це сервіс для переказу грошей 
безготівковим способом. Їм керують банківські та інші 
фінансові структури. Вони не тільки розробляють правила 
безперебійної роботи, а також відповідають безпосередньо 
за проведення транзакцій, зберігання коштів на рахунках та 
ін. 
Завдання платіжної системи: 
гарантувати безперебійний рух грошей; 
забезпечити безпеку переказів; 
попередити можливі технічні збої в роботі. 
Ключове гідність будь-якої платіжної системи - висока 
швидкість транзакцій. Якщо банківські перекази проходять 
протягом одного робочого дня і більше, то через платіжні 
сервіси транзакція здійснюється миттєво. 
Діяльність платіжних систем контролюється законодавчо. 
Визначено звід правових норм, який регулює роботу 
сервісів. 
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Існуючі платіжні системи традиційно ділять на міжнародні 
та національні. 
Міжнародна система. 
Це транснаціональна структура, яка функціонує по всьому 
світу. До таких належать системи VISA, Mastercard, 
American Express. 
Національні платіжні системи. 
Створюються в рамках окремої держави і регулюються 
внутрішніми нормами. Наприклад, система СВІТ в Росії, 
простiр в Україні, Carte Bleue у Франції і т.д. 
Окремо виділяють електронні платіжні системи, які набули 
особливого поширення в останні роки. Дані сервіси 
призначені для прийому платежів в кіберпросторі: в 
інтернет-магазині, при оплаті послуг онлайн та ін. Сервіс 
електронних систем доступний приватним особам, 
комерційним компаніям. Онлайн-транзакції також 
проводяться миттєво і не мають територіальної прив'язки 
(користувач з України може заплатити продавцю, що 
знаходиться в Китаї). 

 

https://crosspay.net/internet-ekvajring/mizhnarodnyj/


Сьогодні в світі налічується більше 100 платіжних 
систем, як традиційних, так і електронних. Нижче 
- комбінований рейтинг різних ПС. 

• Visa і Mastercard як представники міжнародних 
платіжних систем. 

• Advanced Cash. 

• PayPal. 

• Perfect Money. 

• Payeer. 

• Skrill. 

 



Visa і Mastercard. 
 Це найвідоміші і затребувані міжнародні системи, які 

дозволяють проводити безготівкові платежі з 
використанням банківських карт по всьому світу. За 
статистикою, в США на частку даних систем припадає 
майже 100% транзакцій, що проводяться онлайн. 
Також Visa і Mastercard популярні в деяких країнах 
Європи, в тому числі Італії, Іспанії. 

Картки Visa приймають в 200 країнах світу. Грошовий 
оборот становить $ 4.8 трильйона. Робоча валюта - 
долар США. Штаб-квартира Master Card також 
розташована в США, проте базова валюта операцій - 
євро. Система використовується в 210 країнах, але за 
охопленням поступається картками Visa. 

 

https://crosspay.net/


PayPal 
Це електронна платіжна система. Вкрай популярна в 
усьому світі, особливо в США, де її використовують для 
розрахунків онлайн в 90% випадків. Вона заснована в 
Америці в 1998 році. За охопленням вона не 
поступається традиційним сервісів Visa і Mastercard, 
представлена більш ніж в 200 країнах світу. PayPal є 
структурний підрозділ найбільшої торгової інтернет-
майданчики eBay, на якій левова частка покупок 
оплачується саме таким способом. PayPal підтримує 25 
валют. 
Щоб зареєструватися в PayPal достатньо заповнити 
анкету з персональними даними, залишити електронну 
адресу і придумати пароль. В PayPal не передбачені 
власні карти і електронні гаманці. Щоб вивести гроші, 
знадобляться реквізити звичайної банківської картки. 

 



PayPal 
Але, на жаль, для українців доступна лише одна з 
можливостей платіжної системи – витрачати гроші зі 
свого аккаунта, але не отримувати їх. До слова, цю 
модель називають Send only і працює вона в 96 країнах. 
Крім того, для тих українців, хто продає товари на 
американських і європейських маркетплейсах, таких як 
той же eBay або популярний серед рукодільників Etsy та 
інших, отримання грошей велика проблема, оскільки 
зароблене виводити можна тільки через PayPal. Udemy і 
Skillshare також виплачує інструкторам гроші через 
PayPal, а ще сервіс використовують фріланс-біржі. Таким 
чином, українцеві доводиться або покинути майданчик, 
або платити додаткові комісії за перекази. 
 
 

 



Android Pay.  
 
 

Глобальний сервіс безконтактної оплати за допомогою 
смартфонів, який почав роботу в Україні восени 2017 
року. Безконтактну оплату покупок можна здійснити 
за допомогою смартфона, планшета або "розумних" 
годинників, скачавши Android Pay і додавши в додаток 
дані платіжної карти, які замінюються унікальним 
номером віртуального рахунку. У разі втрати телефону 
з нього можна дистанційно видалити всі особисті дані. 
Android Pay працює з платіжними картами тільки тих 
банків, які підключені до системи. Якщо сума платежу 
з карти Mastercard вище 100 грн, необхідно ввести 
PIN-код карти, прив'язаної до аккаунту. У карт VISA 
ліміт беспарольної оплати в п'ять разів вище – 500 грн. 
 
 



Apple Pay. 
 
 

Платіжна система, яка розпочала роботу в Україні з 2018 
року. Вперше технологію впровадив державний 
Приватбанк. У липні банк і Apple відкрив можливість 
платити Apple Pay клієнтам будь-якого українського 
банку. Безконтактна оплата за допомогою Apple Pay 
доступна тільки для власників iPhone. Для цього 
потрібен iPhone не молодший 6-го покоління або 
годинник Apple Watch, а також картка банку та платіжної 
системи. При оплаті через Apple Pay дані про платіжну 
картку не передаються продавцеві, замість них система 
відправляє динамічний код безпеки і унікальний код 
пристрою. Також для підтвердження транзакцій 
смартфон використовує біометричний захист TouchID 
або FaceID, в годиннику авторизація платежу 
відбувається за подвійним торканням. 
 
 



Perfect Money 
З'явившись не так давно, в 2007 році, система швидко завоювала 
популярність користувачів з усього світу. Perfect Money орієнтована на 
проведення розрахунків між фізичними особами. На вибір користувачів - 
4 способи зберігання коштів: в доларах США, євро, а також в золоті і 
крипто-валюті Bitcoin. Крипто-транзакції - вагома перевага системи. 
Perfect Money відкриває користувачам широкі можливості, в тому числі 
переказ грошей з рахунку на рахунок, прийом онлайн-платежів, оплату 
послуг і здійснення покупок, зберігання грошей в криптовалюта. 
Серед переваг платіжної системи: 
• проста реєстрація; 
• помірний відсоток за транзакції; 
• можливість роботи без ідентифікації аккаунта; 
• високий рівень захисту операцій. 
За кожну операцію в Perfect Money передбачена комісія. Вона становить 
0.5% для ідентифікованих клієнтів і 1,99% - для неідентифікованих. За 
виведення коштів з користувачів стягують 2,85% для транзакцій в 
традиційній валюті, 2,5% - при роботі з криптою. 
 



Advanced Cash 
она працює в більш ніж 200 країнах світу. Реєстрація проходить в два 
етапи. Спочатку користувач заповнює свої дані (ПІБ та е-мейл), а потім 
виконує підтвердження аккаунта. Для цього необхідно вислати копію 
паспорта та підтвердити адресу резиденції будь-яким із 
запропонованих способів. 
Переваги Advanced Cash: 
• підтримка основних світових валют; 
• операції з криптовалюта; 
• обмін коштів з іншими ЕРС; 
• випуск пластикової карти системи (з комісією 5 доларів); 
• відсутність комісії за внутрішні операції; 
• надійна система захисту облікового запису і рахунки; 
• зручний інтерфейс; 
• цілодобова служба підтримки користувачів. 
Система Advanced Cash непідконтрольна контролюючим органам 
України та інших країн. У той же час її діяльність повністю легальна. 
Advanced Cash ліцензована International Financial Services на 
проведення більшості платіжних операцій в мережі. 
 



Skrill 
Одна з перших електронних платіжних систем. Заснована в Лондоні в 
2001 році. Користувачам доступні 2 типу аккаунта: звичайний і 
верифікований. Ідентифіковані клієнти можуть здійснювати операції 
без обмежень по сумі. 
При реєстрації необхідно вибрати робочу валюту рахунку. Поміняти її 
згодом не можна. Операції в інших валютах будуть можливі, але з 
комісією за конвертацію. Рекомендується в якості робочої валюти 
вибирати євро. 
Варіанти поповнення рахунку і розмір комісій залежать від країни 
користувача. В середньому заплатити потрібно близько 2% за 
транзакцію. 
Основні переваги Skrill: 
• моментальне поповнення рахунку і виведення грошей; 
• високий рівень захисту рахунку; 
• привабливі бонуси для клієнтів; 
• власний мобільний додаток. 
Клієнти Skrill також можуть випустити пластикову карту системи. Вона 
буде прив'язана до електронного гаманця. Картка по функціоналу не 
відрізняється від традиційної. 

 



Недоліки систем 
 PayPal. 

Ключовий недолік системи пов'язаний із залежністю умов використання від країни-
резиденції клієнта. Обмеження можуть бути накладені на операції виведення коштів, 
поповнення рахунку та ін.  
Advanced Cash. 
Незважаючи на зручність і високу безпеку сервісу, він має деякі недоліки. Зокрема: 
відсутність мобільного додатка; 
недостатній захист коштів користувачів на увазі непідконтрольність Advanced Cash 
відомчим структурам. 
Якщо у клієнта виникла потреба у скасуванні операції, її оскарження, зробити це буде 
непросто. 
Perfect Money. 
Комісії за кожну операцію - не єдиний недолік системи. До мінусів також можна 
віднести: 
відсутність послуги обміну валютою з іншими платіжними системами; 
відсутність спеціального софту для операцій (все виконують в браузері); 
висока комісія для неверифікованих користувачів. 
Skrill. 
До основних недоліків відносять: 
неможливість скасувати або оскаржити операцію; 
висока комісія за транзакції; 
необхідність використовувати платіжний майстер-ключ для проведення операцій. 

 



• До рейтингу соціально важливих платіжних 
систем НБУ вніс: 

• «Поштовий переказ» від Укрпошти (17% ринку 
внутрішньодержавних і 25% транскордонних 
переказів) 

• «Forpost» фінансової компанії «Пост фінанс» 
(11% ринку внутрішньодержавних і 16% 
транскордонних переказів) 

• Mastercard (67% переказів з використанням 
електронних платіжних засобів) 

• Visa (32% переказів з використанням 
електронних платіжних засобів) 

• Western Union (18% від сукупного обороту 
переказів, 56% транскордонних переказів) 

 


