
Проект УКООП 2.0.



Аналіз селищної місцевості

Потенціал розвитку ринку фінансових послуг - 13 000 000 жителів

Незначна присутність фінансових послуг, готівковий обіг

Обмеженість використання інтернету

Поточні проблеми сіл:

В селі представлено лише 2 національних бренди  

За останніми дослідженнями Світового банку, 37% українців зовсім не мають рахунків у 
банках, при цьому у сільській місцевості проживає – 31% населення.



Поточна картина Укооп
(Торгівельна галузь)

Чого бракує сільському споживачу?

• Повноти асортименту товарів представленого в магазинах;

• Доступності фінансових послуг ( оплати за інтернет, поповнення 

мобільного, оплати за товар з використанням карти, отримання 

переказів, сплати за комунальні послуги тощо)

Укоопспілка

• Більше 14 000 роздрібних магазинів по Україні;

• Домінуюча присутність у сільській місцевості;

• Впізнаваність споживчої кооперації і її бренду “COOP”



Суть проекту Укооп 2.0
Фази проекту

Встановлення терміналів з каталогом 

товарів та фін.послугами

Масштабування та розширення 

набору товарів/послуг на терміналах

• Розширення мережі терміналів 

до N-пристроїв;

• Масштабування проекту в інші 

області;

• Оплата комунальних послуг;

• Оплата/погашення кредиту;

• Встановлення пост – терміналів.

• Встановлення 12-ти терміналів в 

магазинах Тернопільської області;

• Запровадження механізмів: 

-здійснення платіжно-розрахункових 

операцій;

-надання платіжних послуг, 

мобільний зв’язок, інтернет тощо).

• Налаштування автоматизації 

розрахунків;

• Оцінка потреби розширення послуг.

• Масштабування проекту

• До встановлення на термінали 

модулю прийому карток;

• Додаткові фінансові сервіси:

- перекази з картки на картку;

- Виплати грошових переказів.

Розширення набору послуг на терміналах



Схема процесу для клієнта

Оплата
Клієнт

Оплата



➢ Впровадження нової фінансової культури поведінки в сільській місцевості;

➢ Розвиток безготівкових розрахунків;

➢ Проникнення фінансових сервісів серед сільського населення;

➢ Спонукання сільських жителів до відкриття платіжних карт та використання для розрахунків в 

терміналі;

➢ Акумулювання коштів на рахунках клієнтів, підтримка банківського сектору.

Переваги проекту Укооп 2.0 



Контакти

Офіс продажів у м. Київ

вул. Бульварно - Кудрявська, 36A

01054 Київ, Україна

+380 44 237 70 92

+380 97 484 42 08


