
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ДОВІРА» 
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law 

на тему: 
«Не стань жертвою фінансового шахрая» 

 
Мета:   
- навчити розпізнавати  основні ознаки окремих видів фінансового шахрайства;  
- сприяти виробленню моделей поведінки  при здійснення фінансових операцій та 
загрози фінансового шахрайства;  
- моделювати ризики виникнення нових невідомих фінансових шахрайств на основі 
аналізу типових ознак фінансових  шахрайств.  
 
Загальна тривалість: 45 хвилин  
 
Форма проведення: урок з елементами практикума (розбір  кейсів) та гри  
 
Обладнання:  
- Папір, маркери, стікери, фліпчарт або  дошка.  
- Роздатковий матеріал (презентація, фішки, відео).  
 
План уроку:   
1.Привітання . Правила. (10 хв).    
2. Обговорення основних питань (16 хв).   
3.Гра фінансова піраміда (15 хв)  
4.Підбиття підсумків заняття (3 хв).  
5.Ритуал прощання «Аплодисменти» (1 хв).  

   
Хід проведення  заняття: 

1. Привітання та ознайомлення з правилами уроку- тренінгу, з метою створення 
умов для ефективної взаємодії.  

Добрий день. Мене звати…, мого колегу звати…  
Сьогодні ми разом з вами спільно будемо працювати так, щоб нам було цікаво і час 
був проведений з користю. Тож давайте домовимось, що ми будемо дотримуватись 
певних правил   Говорити по черзі.  

 Бути доброзичливим.   

 Бути активним.  

 «Мобільна тиша».  
Чи хотіли б ви запропонувати ще якісь правила?  

 
Питання для учасників: Підніміть руку  у кого смартфон? у кого є банківська 
картка? у кого є власний електронний ящик?  



 
 
 

 

 
2. Обговорення основних питань  

Ми кожен день користуємось смартфонами та новітніми технологіями для 
задоволення наших потреб, в тому числі і фінансових. Фінансова система постійно 
змінюється, прогресує, та й фінансові шахраї не відстають. Використовуючи як нові 
сценарії «розводів», так і «класичні», злодії незмінно знаходять нових жертв.  

Ми розповімо вам про найпоширеніші схеми кіберзлочинців, і про те, як не 
потрапити в їх пастки.  

Фінансове шахрайство - це злочини, вчинені у сфері грошового обігу шляхом 
обману або зловживання довірою.  

За допомогою методу «Мозковий штурм» викладач/чі з’ясовують ступінь 
ознайомлення учнів з тематикою уроку. Про яке фінансове шахрайство ви чули?  

Існує безліч фінансових шахрайств. Сьогодні ми розповімо Вам про такі:  

• Скіммінг  

• Кеш-треппінг  

• Телефонне шахрайство  

• Фішингові сайти  

• Смішинг  

• Фінансова піраміда  
Як бачите способів обшукати багато тож постає питання як уникнути шахрайства?   
 
Розгляд кейсів. Кейс 1.  
Чи отримували ви на свій мобільний коли-небудь такі повідомлення?  

Що ви робили отримавши?   

  



 
 
 

 

  
  

Шахрайська СМС-розсилка  
Смішинг (від слів «СМС» та «фішинг»): шахраї надсилають текстові повідомлення, 

щоб вивідати особисті, фінансові чи пов’язані з безпекою дані. Шахрай удає довірену 
особу — співробітника банку, оператора зв’язку, підприємство комунальних послуг.  

 
Як улаштований прийом  
Надходить СМС з вимогою (здебільшого, нагальною) перейти за посиланням чи 

перетелефонувати на певний номер, щоб «перевірити» або «відновити» рахунок. 
Посилання веде на фальшивий сайт, а з номера відповідає шахрай, що видає себе за 
співробітника компанії. Шахраї намагаються вивідати будь-які відомості, що 
допоможуть вкрасти у вас гроші.  

 
Як діяти  

• Якщо надійшло несподіване СМС, не відкривати посилання, додатки, графіку, 
спершу перевірити відправника. Номер можна пошукати в Інтернет (якщо то був 
шахрай, хтось міг про це вже написати) або порівняти зі справжнім номером компанії, 
представника якої вдає шахрай.  

• Зберігати спокій. Не квапитися, перевірити все до пуття, перш ніж реагувати.  

• Не відповідати на СМС, де вимагають реквізити платіжної картки, пароль до 
системи «Клієнт-Банк» чи особисті дані, що стосуються безпеки.  

• Якщо ви відповіли на СМС, надали банківські реквізити, а згодом запідозрили, 
що це смішинг, слід негайно сповістити банк.   

 
Скіммінг  
Це один з найнебезпечніших фінансових шахрайств.  
Щоб вкрасти ваші дані карти, злочинець встановлює спеціальний пристрій, що 

зчитує інформацію.  
Такий пристрій називають “скіммер”  
Сучасний скіммер складається з накладної клавіатури або камери і симулятора 

приймача банківських карт, який встановлюється на картрідер.  
За допомогою симулятора шахраї зчитують інформацію з магнітної стрічки. Сам 

симулятор складається з накопичувача, маленької мікросхеми перетворювача 
інформації, зчитувача і контролера.  

 
Як не потрапити в пастку під назвою «скімінг»  

• по-перше, уважно подивіться на клавіатуру та карто приймач, якщо побачили 
щось підозріле,не варто користуватись цим банкоматом  

• по-друге, прикривайте клавіатуру банкомату рукою, слідкуйте за тим, що ніхто 
не бачив пін-код.  

• по-третє, встановіть ліміт на день на зняття готівки, якщо ж  потрапите на гачок 
шахраїв, вони зможуть зняти мінімальну суму.  



 
 
 

 

 
Кеш-треппінг. Найпростіший спосіб заволодіти вашими грошима за допомогою 

банкомату.  
Злочинець заклеює отвір для видачі готівки.  
Як не потрапити в пастку під назвою «кеш-треппінг»  
Звертайте увагу на повідомлення від банку, які ви отримуєте після операції.  
Якщо банкомат не видав вам чек або не надіслав повідомлення про те, що 

операцію не вдалося виконати, і не видав вам готівку, Вітаємо, вас намагаються 
обдурити. Але не треба нервувати, рішення є. Одразу дзвоніть в банк і ні в якому разі 
не відходьте від банкомату.  

 
Телефонне шахрайство. Кейс 2   
Учасникам пропонується прослухати аудизапис фінансового шахрая та  

змоделювати ситуацію, щодо їхніх дій в подібній ситуації.  
Злочинці часто вдаються до цього виду фінансового шахрайства. Телефонують 

людині, представляючись працівником банку, НБУ, співробітником пенсійного або 
іншого фонду; правоохоронцем, волонтером; покупцем товару, який ви виставили на 
продаж.  

Під час розмови намагаються виманити у людини реквізити її карти, такі як: 
номер карти, PIN-код та CVV-код.  

Креативу в шахраїв хоч відбавляй.  
Щоб отримати бажане і  обманути свою жертву вони здатні вигадати будь-що. 

Наприклад, просять назвати номер відділення , де була випущена картка. І, звичайно, 
людина відповість «не пам’ятаю», після такої відповіді шахраї скажуть , що номер 
відділення і CVV-код на карті ідентичні.  

 
Як не потрапити в пастку під назвою «Телефонне шахрайство» • справжні 

працівники банків ніколи не запитують вашу особисту інформацію  

• і найголовніше правило, НІКОЛИ І НІКОМУ не повідомляйте свій PINкод та ті 
три цифри, під назвою CVV-код, на зворотній стороні карти  

 
Що робити, якщо ви встигли повідомити шахраям дані карти:  

• Негайно заблокувати карту! Для цього потрібно або зателефонувати в банк (за 
номером, вказаним на зворотному боці картки або на офіційному сайті банку.  

• Залишити звернення в будь-який зручний час доби на сайті  
Департаментукіберполіції.  

 
Фішингові сайти. Далеко не нова схема, але зараз, в період карантину, дуже 

актуальна. Її суть полягає в копіюванні дизайну відомих ресурсів чи купівлі схожого 
доменного імені. Найчастіше шахраї створюють копії сервісів інтернет-магазинів, 
кінотеатрів чи сторінки входу в веб-версію вашого банку.  

 



 
 
 

 

Фінансова піраміда. Останній рік в Україні дуже стрімко розвивається такий вид 
шахрайства як фінансова піраміда.  

Фінансова піраміда – це соціально-економічна система, яка грунтується на 
постійному залученні коштів учасників під обіцянку неринкової високої прибутковості.  

Дохід організаторів піраміди і виплати учасникам формуються до тих під поки 
існує приплив від нових учасників.  

 
Але як розпізнати фінансову піраміду?  

• Агресивна реклама. У фінансових пірамід, які націлені на те, щоб залишити 
вкладника без вкладень, завжди помітна реклама. Її можна знайти навіть в нових 
соціальних мережах, де не так багато користувачів.  

• Привабливі обіцянки повинні насторожити: гарантований дохід, найвищі 
відсотки від вкладень. Заява нібито інвестиційної компанії про відсутність ризиків - 
«дзвіночок»: ризики в інвестиціях не виключені.  

• Заява про відсутність відповідальності перед клієнтом у будь-якому випадку - 
це не те, щоб «дзвіночок», це, скоріше, дзвін, який попереджає бігти з цього корабля.  
     3. Рольова гра «Фінансова піраміда»  

 
Хід гри   
Мета гри: ознайомити дітей з фінансовим шахрайством.  
Для гри нам знадобиться 30 фішок, одна чорна картка, дві білих, картки з 

номерами від 1 до 15. Кожному учаснику системи видається по 2 фішки  
(одна фішка з іншої сторони помічена).  

 Організатору – чорну картку.  Касирам – по білій.   
Класична схема: ті, хто вкладає фінанси першими і приводять нових учасників 

системи, отримують дохід.  
Учасник, до якого потрапляє помічена фішка, стає учасником № 1, бере картку з 

цифрою 1. Він вкладає 1 фішку і починає  долучати людей. Далі, по черзі, вкладають ті, 
кого долучив перший гравець, учасники № 2,3,4,5,6,7. Вони теж беруть картки з 
цифрами згідно своєї черги. Касири малюють таблицю (додаток презентація). Коли 
таблиця заповнилась, ділимо прибуток 57/43 %, тобто 4 фішки отримує учасник №1, а 3 
фішки – організатор.  

Далі таблиця ділиться на 2 (додаток презентація). Учасники №2 і №3 стають 
головними в своїх таблицях. Учасники 4 і 5 переходять до таблиці №2 , а № 6 і 7 до 
таблиці №3. Всі продовжують долучати людей. Нові учасники беруть картки з їх 
номерами.  

Вкладати фішки можна багато разів, АЛЕ через 10 хвилин  ведучий оголошує про 
ліквідацію системи (закриття гри). Після цього підводять підсумки: хто скільки втратив 
або отримав фішок. Організатор отримує більше за всіх, а більша кількість учасників 
системи втратять фішки.  
 
4.Підбиття підсумків.   



 
 
 

 

Запитання для обговорення  
Поділіться своїм досвідом щодо того чи ваші близькі, знайомі потрапляли в ситуації 
про які ми говорили?  
Чи запам’ятали ви основні правила, як не стати жертвою фінансового шахрая та не 
втратити власні кошти? Давайте згадаємо основні!  
Хоча знайдеться чимало порадників в питанні того, як грамотно розпорядитися вашим 
капіталом, всю відповідальність за долю наших  грошових коштів несемо саме ми. 
Насправді, для збереження своїх кровних в цілісності потрібно небагато: розумна 
обережність, самостійність і здатність мислити тверезо.  
5.Ритуал прощання «Аплодисменти»  
Дякуємо учасникам за увагу пропонуємо винагородити один одного аплодисментами.  

 
Роздатковий матеріал:   
Фішки для гри «фінансова піраміда»  
  

                                       
  

1.     
  
  
  
  

2.   3.   4.   

5.   6.   7.   8.   9.   

10.  11.  12.  13.  14.  

  
  



 
 
 

 

  
  ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ  
 

НЕ СТАНЬ ЖЕРТВОЮ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЯ! 
 

СКІМІНГ 

 
  

  
  

 
  

Смішинг 



 
 
 

 

 
  

 Давайте зіграємо у гру! 1=4  Учасники гри:  

• ведучий - контролює і регулює гру. 

• організатор – протягом гри нічого не робить і отримує проценти від 
вкладів учасників, через 30 хвилин оголошує про ліквідацію 
системи. 

• учасники системи – не менше 15. формують таблиці, вкладають 
фішки. 

• касири – 1-2 (залежить від кількості учасників). приймають вклади та 
видають фішки, управляють таблицями. 

  
Підготовка  
Кожному учаснику системи видається по 3 фішки (одна фішка з іншої 
сторони помічена хрестиком). 
Організатору – чорну карточку. 
Касирам – по білій. 
Касир малює першу таблицю. 
  

  
  
  
  
  
  
  

Фінансова піраміда  – що це? 



 
 
 

 

 
  
  
Хід гри:  

- Класична схема: ті, хто вкладає фінанси першими і приводять нових учасників 
системи, отримують дохід. 

- Учасник, до якого потрапляє помічена фішка, стає учасником № 1, бере 
картку з цифрою 1. Він вкладає 1 фішку і починає  залучати людей.  

- Далі, по черзі, вкладають ті, кого залучив перший гравець, учасники № 
2,3,4,5,6,7. Вони теж беруть картки з цифрами згідно своєї черги. 

- Маємо: 7 учасників, по 1 фішці, в касі вже 7 фішок.  
- Ділим прибуток 57/43%, тобто 4 фішки отримує учасник №1, а 3 фішки – 

організатор. 
  

  
Вкладати фішки можна багато разів, АЛЕ через 30 хвилин організатор оголошує про 
ліквідацію системи (закриття гри). 
Після цього підводять підсумки: хто скільки втратив або отримав фішок. Організатор 
отримає більше за всіх, а більша кількість учасників системи втратять фішки. 
Далі є час обсудити чи вигідна така система як фінансова піраміда і чи варто приймати в 
ній участь. 
  
   

   
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

  
 

Учасник  

№1 

Учасник  

№2 

Учасник  

№4 

Учасник  

№5 

Учасник  

№3 

Учасник  

№6 

Учасник  

№7 


