
 
 
 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА  
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 

 
Інтерактивний урок за методикою Street Law  

на тему: 
«Безпечне користування банківськими картками» 

 
Цільова аудиторія: студенти коледжів та студенти 1-3 курсу закладів вищої освіти (вік – 
17-20 років).  
 
Навчальна мета: забезпечити засвоєння студентами інформації про значення 
банківських карт у житті людини; сформувати в студентів уміння аналізувати дії, пов’язані 
з використанням банківських карт.  
 
Розвивальна мета: розвиток уваги; розвиток вміння узагальнювати інформацію та робити 
висновки щодо правил користування банківською карткою; розвиток вміння швидко й 
точно реагувати на проблемні ситуації при використанні банківської карти та знаходити 
нестандартні рішення.  
 
Виховна мета: виховувати прагнення до самовдосконалення та саморозвитку.  
 
Час: 60 хв.  
 
Обладнання уроку: комп’ютер, проектор, роздатковий матеріал.  
 
Тип уроку – комбінований урок (засвоєння, застосування та узагальнення нових знань, 
навиків і умінь).  
 
Форма уроку – семінар-практикум.  

  
Хід уроку  

Підготовчий етап  
1. Організаційний момент. Знайомство. (3 хв)  

Гра-знайомство з аудиторією «Розкажи про товаришів  
Потрібно обрати 4 особи з числа присутніх, які повинні охарактеризувати своїх товаришів, 
що сидять поряд (ім’я та вподобання, навички) Ця гра допоможе налаштувати учасників 
на співпрацю між собою та комунікацію з організаторами.  

  
2. Підготовка до сприйняття матеріалу або визначення опорних знань, умінь, 

уявлень (формат діалогу з аудиторією та проходження тесту у програмі 
«Kahoot»). (6 хв)  

Ви, напевно, звернули увагу на тему нашої сьогоднішньої зустрічі - безпечне користування 
банківськими картками. Впевнені, що кожен з Вас мав справу з банківськими картками 
(наприклад, отримання стипендії або кишенькових грошей). Можливо, хтось із ваших 



 
 
 

 

знайомих чи ваша родина користувалися кредитними коштами з картки. Тобто, можна 
наочно впевнитися, що ми постійно стикаємося з фінансовими послугами. Пропонуємо 
Вам назвати декілька (до 5-6) таких послуг (переказ коштів, кредит і т.д.). Мета – 
поділити аудиторію на команди шляхом повторення по черзі назв вищеперерахованих 
фінансових послуг.  
Після того, як аудиторія поділиться на команди, кожна команда повинна запропонувати 
відповіді на наступні запитання:  

- Як думаєте, яка мета нашої зустрічі?  

- Що ви очікуєте від неї? (які знання хотіли б отримати, чого навчитися)  
Кожен студент повинен пройти тест у програмі «Kahoot» на знання термінів з теми.  

  
3. Оголошення, представлення теми. (1 хв)  

  
Основний етап  

1. Викладення нового матеріалу. (20 хв)  
  

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
Платіжна картка – це ідентифікаційний засіб для доступу до банківського рахунку, на 
якому зберігаються електронні гроші, та зручний інструмент для проведення 
безготівкових платежів.  

Види карт за приналежністю засобів:  
Класифікація банківських карт за приналежності коштів, які знаходяться чи будуть 
надходити на карту виглядає наступним чином:  

• Дебетові карти – призначені для зберігання грошей та здійснення розрахункових 
операцій.  

• Кредитні карти – надають можливість користуватися не тільки власними, а й 
кредитними грошима в межах встановленого банком ліміту з відстрочкою нарахування 
відсотків.  

• Карти з овердрафтом – так називають удосконалені дебетові карти, які дають 
можливість використовувати кредитні кошти у випадку перевищення ліміту власних 
коштів.   

• Передплачені банківські карти – це карти на момент випуску яких, на рахунку вже 
знаходиться певна сума грошей. В основному це подарункові карти.  

Види карт за призначенням використання самої карти:  

• Зарплатні – даний тип карт призначений виключно для отримання зарплати. Дуже 
часто великі підприємства укладають з банками контракти щодо проведення різних 
фінансових операцій, в тому числі і нарахування заробітної платні працівникам на карти.   

• Персональні (особисті) видаються за особистою заявою клієнта та можуть 
використовуватись для різних цілей: отримання зарплати, пенсії або стипендії, оплату 
покупок в інтернеті, оформлення кредитів онлайн.  

• Корпоративні використовуються для проведення оперативної оплати послуг та 
придбання товарів, а також здійснення інших фінансових операцій працівниками 
підприємства в інтересах організації.  

https://loando.ua/
https://loando.ua/
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• Попередньо випущені або універсальні – це тип карт, які випускаються банками ще 
до моменту подання клієнтом заявки на оформлення карти.  На ній відсутня інформація 
про власника, а відомості про нього заносяться тільки в електронну базу банку після 
відкриття клієнтом рахунку. Така карта оформлюється за лічені хвилини за наявності 
тільки паспорта.  
Банківська платіжна картка прикріплена до поточного рахунку та дає можливість 
здійснювати майже всі операції з грошима, використовуючи тільки пластик або мобільний 
інтернет-додаток.   

  
Запитання до аудиторії:  

1. Отже, навіщо людині потрібна картка? Узагальнити відповіді   
2. З чого складається картка?  

Запропонувати одному бажаючому вийти до аудиторії та за назвою 
елемента картки відшукати її на картинці з презентації та показати учасникам.  

Лицьовий бік  картки:  
1 – Чіп  
2 – Номер картки  
3 – Ваше ім'я  
4 – Термін дії картки  
5 – Безконтактний індикатор Зворотній бік:  

1 – Магнітна стрічка  

2 – Місце для підпису  

3 – Захист  

4 – CVC2  

5 – Контакти банку  
  

Ознайомлення з термінами, які необхідно знати користувачу картки  
(містяться у роздатковому матеріалі).  

  
 ІІ. ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ  
Запитання до аудиторії:  
Які ви знаєте правила безпечного користування карткою?   
  
Правила безпечного використання банківської картки:  

1.Ніколи та нікому, навіть своїм близьким родичам, не повідомляйте номер своєї 
платіжної картки та термін її дії, код безпеки СVV2/CVC2, PIN-код, логіни та паролі до 
інтернет-банкінгу тощо;  
2. Заборонено зберігати картку та PIN-код в одному місці, наприклад, в гаманці. Не 
зберігайте PIN-код на цифрових носіях, не записуйте на платіжній картці або місцях, де 
існує можливість стороннього доступу.   
3. Періодично змінюйте PIN-код, зокрема обов’язково змініть PINкод після отримання 
картки від банку (така операція передбачена в банкоматі);  



 
 
 

 

4. Встановіть свої власні ліміти на проведення операцій, які можна зручно та швидко 
змінювати (через інтернет-банкінг або зателефонувавши на гарячу лінію банку) залежно 
від ваших потреб.  
5. Не дозволяйте працівникам торговельної мережі або різних закладів забирати вашу 
платіжну картку та здійснювати розрахунки без вашої присутності.  

  
Варто зазначити, що існують деякі особливості у здійсненні операцій через 

банкомат:   
1. Перед використанням банкомата огляньте його щодо наявності додаткових  приладів,  
які  не  відповідають  його  конструкції та розташовані в місці набору ПІНу,  та в місці 
(отвір), призначеному для  приймання  карток (наприклад,  наявність нерівно 
встановленої клавіатури для  набору  ПІН).  У  разі  виявлення  зазначеного  не 
використовуйте такий банкомат і повідомте про це банк за  номером телефону, який 
зазначено на банкоматі.   
2. Набирайте  ПІН  таким  чином,  щоб особи,  які перебувають поруч,  не змогли його 
побачити.  Під час набору ПІНу  прикривайте клавіатуру рукою.   
3. Після   отримання   готівки   в   банкоматі  необхідно  її перерахувати та переконатись  у  
тому,  що  платіжна  картка  була повернена банкоматом,  дочекатись видачі чека в разі 
його запиту і тільки після цього відходити від банкомата.   
4. Не слід проводити ніяких дій за підказками третіх осіб, а також  не  приймайте  від них 
допомоги під час здійснення операцій через банкомат з використанням платіжної картки.   
5. Якщо під час проведення операції через банкомат  платіжна картка  не  повертається,  
то необхідно зателефонувати до банку за телефоном,  який зазначено на банкоматі,  та 
описати ситуацію,  що склалася,  а  також звернутися з цього приводу до банку, який 
видав платіжну картку.  

  
Виконання операцій через мережу Інтернет   

1.Не  використовуйте  ПІН  під  час  замовлення  товарів або послуг через мережу 
Інтернет, а також за телефоном/факсом.   
2. Не  повідомляйте  інформацію  про  платіжну   картку   або картковий  рахунок  через 
мережу Інтернет,  наприклад ПІН,  паролі доступу до рахунків, термін дії платіжної картки, 
CVV2, кредитні ліміти, персональні дані тощо.   
3. Необхідно   використовувати  сторінки  в  мережі  Інтернет (сайти/портали) тільки 
відомих і перевірених Інтернет-магазинів.   
4. Рекомендуємо    здійснювати   оплату   товарів   (послуг), придбаних через мережу 
Інтернет,  тільки  зі  свого  комп'ютера  з метою   збереження конфіденційності  
персональних  даних  та/або інформації про картковий рахунок.  

  
ІІІ. ШАХРАЙСТВО С ПЛАТІЖНИМИ КАРТАМИ   

Останнім часом все більше і більше українців відмовляються від готівки й здійснюють 
розрахунки за допомогою банківських карток. Проте й способи крадіжки грошей з карт з 
кожним роком стають все витонченішими. Іноді шахраї роблять це завдяки вразливостям 
банківської системи, а іноді наївні люди самі віддають свої гроші.   



 
 
 

 

Погодьтеся, це досить велика проблема останнім часом. Шахраї продовжують 
збагачуватися на довірливих користувачах банківських та інтернет-послуг. Протягом 2019 
року вони викрали з банківських рахунків громадян 362 млн грн. Тому ми вирішили 
розповісти вам, як шахраї крадуть гроші з карт.  
 
Отже, крадіжка персональних даних – це незаконні дії шахраїв для отримання інформації 
та даних про людину, які дають змогу вкрасти її гроші.  
Приклад – повне ім’я, дата народження, код платника податків (ідентифікаційний код), 
дані платіжних карток (зокрема, їх номери, терміни їх дії, коди CVV2/CVC2) тощо.   
 
Як шахраї крадуть гроші з карток? Умовно, всіх зловмисників, які займаються 
безготівковими махінаціями, можна розділити на дві категорії: коли жертва безпорадна і 
все робиться завдяки лазівкам в банківській системі, або ж коли клієнт \ жертва занадто 
наївні і довірливі люди - такий вид шахрайства ще називають соціальним інжинірингом.  

  
Хочемо показати вам відео, яке демонструє основні види шахрайства з 

платіжними картами.   
Показ відео (3 хв):  
  
Надання роздаткових матеріалів з інформаційною довідкою та термінологією.  
Презентація – шахрайські схеми з крадіжки персональних даних  

(тільки ті види, яких не було у відео).  
  
Крадіжка персональних даних в онлайн (слайд з додатковою інформацією)  

Дуже часто користувачів заманюють обманним шляхом на веб-сайти, які розроблені 
виключно для того, щоб отримати доступ до персональних даних людини та заволодіти її 
грошима. Зловмисники постійно вигадують нові та складні механізми. Фармінг є одним з 
таких.   
Фармінг – шахрайська схема таємного перенаправлення користувача з надійної IP-адреси 
(унікальної адреси в комп’ютерній мережі) на хибну.   
Як себе захистити? Користуйтеся виключно перевіреними вебсайтами (безпечні веб-сайти 
мають у назві https:// та спеціальні засоби захисту даних). Також ви можете 
використовувати окрему платіжну картку для розрахунків в Інтернеті з мінімальною 
сумою грошей на ній, потрібною для покупок.   
  
Шкідливі програми  допомагають  зловмисникам  не  тільки  
перешкоджати роботі комп’ютера, а й викрадати реквізити рахунків та PINкоди, логіни та 
паролі, необхідні для доступу до рахунка людини.   
Техніка хакерських атак також може включати використання різного роду шкідливих 
програм, вірусів, шифрувальників тощо.  

Тож радимо:  

- використовувати сучасні та виключно ліцензійні операційні системи, що мають достатній 
рівень захисту від шкідливих програм;  



 
 
 

 

- використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення та постійно оновлювати 
його;  

- не завантажувати на свій комп’ютер невідомі сторонні програми й додатки;  

- використовувати й регулярно оновлювати ліцензійне антивірусне програмне 
забезпечення.  
  Соціальні  методи  крадіжки  персональних  даних  (слайд  з  
інформацією) – це види шахрайства, що належать до соціальної інженерії, тобто це 
передача персональних даних, зокрема реквізитів картки, третім особам в Інтернеті 
та/або телеф онних мережах.  

Від фармінгу або хакерства такі схеми відрізняються тим, що їх успіх повністю 
залежить від людини: повірить вона зловмиснику чи ні.  

Види: фішинг, вішінг, sms-фішинг (смішинг).  
  

ІV. АЛГОРИТМ ДІЙ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ З  
БАНКІВСЬКОЮ КАРТКОЮ  

  
1) Що робити у випадку крадіжки чи втрати платіжної картки?  

1.Якщо ви виявили, що загубили картку чи її було викрадено негайно повідомте про це 
свій банк, який випустив картку, та попросіть негайно заблокувати її.  
2. Якщо ви забули картку в банкоматі - то також потрібно негайно повідомити свій банк 
за телефоном гарячої лінії та попросити заблокувати її, щоб до моменту, коли вона 
автоматично буде вилучена банкоматом, її не забрав з банкомату хтось інший.  
3. Якщо ви загубили/забули PIN-код (він не відновлюється, тому що його знає тільки 
держатель платіжної картки) - то доведеться звернутися до свого банку за випуском нової 
картки з новим PIN-кодом.   

  
 2)  Що робити якщо шахраї зняли кошти з карти ?  
1. Відразу ж після виявлення безпідставного списання коштів, клієнт зобов'язаний 
повідомити про це банк (спершу зателефонувавши на гарячу лінію, з вимогою 
заблокувати карту, а після звернутися з письмовою заявою);  
2. Звернутися до правоохоронних органів із заявою про шахрайство; 3. Клієнт буде 
матеріально відповідати за незаконно зняті гроші, тільки в разі неналежного дотримання 
умов договору, а також платіжних операцій;  
Судами береться до уваги, що саме на позивача покладено обов’язок нерозголошення 
(нерозкриття) інформації за рахунком у результаті використання клієнтом паролів, ПІН-
кодів, CVV-кодів, як і обов’язок повідомлення банку в разі втрати, викрадення платіжної 
картки та розголошення. Таким чином, якщо операція щодо переказу коштів була 
здійснена в Інтернет із використання реквізитів платіжної картки, у тому числі CVV-коду, 
які відомі тільки власнику картки, банк не повинен нести відповідальності за дану 
операцію.  
3. Але якщо зняття грошей відбулося без фізичної участі клієнта або без електронної 
ідентифікації платіжного засобу і його власника, користувач карти згідно чинного 
законодавства не несе відповідальності.  



 
 
 

 

4. Крім того, клієнт буде в праві вимагати повернути втрачені гроші у банку шляхом 
подання відповідного позову до суду.  

Отже, якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до найближчого 
відділення поліції або телефонуйте в поліцію по телефону  
"102".   

У разі інтернет-шахрайств подавати скаргу треба туди ж, куди ви б звернулися в разі 
звичайного розкрадання, тобто в правоохоронні органи. Багато людей відмахуються від 
такої можливості тільки тому, що була втрачена незначна кількість коштів. Інші вважають, 
що будь-які звернення безглузді, так як вони не знають зловмисника в обличчя. Але 
важливо розуміти, що ваша скарга може бути не першої і дуже допомогти слідству.  

  
Отже, сподіваємося ви запам’ятали правила та потрібні дії для безпечного 

використання банківської карти.   
Пропонуємо, щоб кожен з вас по черзі назвав правила безпечного використання 

банківської карти чи обов’язкові дії при виявленні шахрайства.  
  
2. Тематична гра та систематизація нових знань і вмінь. (10 хв на роботу в групах 

+ 15 хв на обговорення)   
  
Кожна з команд витягує підготовлену правову ситуацію, а потім кожен член 

команди відповідно до ситуації отримує власну роль (позицію чи професію, відповідно 
до якої він повинен пропонувати бачення та вирішення ситуації: адвокат, 
поліцейський, робітник банку, суддя, шахрай). Роль пишеться на карточці, яку отримує 
студент. Цю позицію він не повинен розголошувати до завершення завдання, проте 
своїми пропозиціями повинен відповідати даній професії.  

Команда повинна виробити спільне рішення запропонованої ситуації.  
  
Після закінчення часу представник команди оголошує рішення завдання. 

Організатори пропонують іншим командам долучитися до поставлення запитань 
щодо цього рішення; потім відбувається спільний «мозковий штурм» з метою 
удосконалення відповіді команди, якщо вона неповна/неточна. Насамкінець учасники 
команди повинні відгадати, хто з них займав ту чи іншу роль, судячи з поведінки та 
порад цього учасника протягом гри. На кожну команду відводиться по 3 хв.  

  
Ситуації:  

1. Клієнт отримав пластикову картку VISA - Classic в даному банку. У нього вкрали 
гаманець з цією пластиковою картою. На картці – велика сума грошей  (3000 дол. 
США), термін дії закінчується тільки через півроку.  

Паспорт не вкрадено.   
Як діяти в цій ситуації ?  
  

2. До Вас звернувся клієнт Даниленко. Декілька днів тому на його номер телефону 
прийшло повідомлення від банку про виграш автомобіля. Аби отримати його, потрібно 
було перейти за посиланням і заповнити форму з персональними даними. Клієнт 



 
 
 

 

заповнив цю форму, вказавши номер банківської карти, термін її дії та CVV2 код. Через 
декілька хвилин він виявив, що з його рахунку було знято усі гроші у розмірі 24 000 грн.  
Порадьте, як потрібно діяти Даниленку в цій ситуації.  

  
3. До Вас звернувся клієнт Бондаренко: учора він виявив, що з його картки зникли гроші у 
розмірі 10 000 грн. Проте ніякі операції з банківською карткою протягом 2 днів клієнт не 
проводив. Картка знаходиться у гаманці клієнта, окрім нього ніхто не має до неї доступ. 
Які подальші дії повинен вчинити клієнт, або повернути втрачені кошти?  

  
4. Клієнт Д'яченко учора ввечері отримав повідомлення про те, що його картка буде 
заблокована банком. Потрібно було пройти авторизацію або зателефонувати за вказаним 
номером. Клієнт зателефонував. На дзвінок відповів чоловік, який назвав себе 
співробітником банку. Він пояснив Д'яченку, що потрібно пройти повторну ідентифікацію, 
у разі відмови – його карту буде заблоковано. Для ідентифікації потрібно було вказати усі 
персональні дані: номер карти, пін-код, дату народження, номер дії карти, CVV2. Клієнт, 
перебуваючи у стані хвилювання, повідомив вищезазначені дані. Через годину він 
отримав повідомлення, що з його карти було зроблено переказ коштів на купівлю 
телевізору в одному з онлайн магазинів. Як потрібно діяти клієнту в цій ситуації?  

  
5. Громадянин Івасюк прийшов до банкомату, щоб зняти готівку. Івасюк поспіхом вставив 
картку у банкомат  і, коли вводив пін код, помітив, що цифрова клавіша має прозору 
наліпку. Оглянувши більш детально банкомат, він помітив підозрілий пристрій на отворі 
для прийняття карти( картоприймачі) та  наліпку на клавіатурі.   

Ваші дії у даній ситуації? Куди слід звернутися та як повідомити про те, що 
сталося?  

  
1. Банк «Успіх» пропонує своїм клієнтам платіжні карти з трьома різними платіжними 
схемами: дебетова, дебетово-кредитна і кредитна.  
1) Платіжна картка «Універсальна». Призначена як для накопичення власних 
коштів, так і для користування кредитними коштами банку. Якщо вам бракує власних 
коштів для розрахунку за товари чи послуги, ви можете скористатись кредитним лімітом, 
який становить 5 000 грн. Протягом перших 55 днів ви можете користуватися кредитом 
безоплатно. Тобто погасивши заборгованість протягом цього періоду, ви не будете 
платити за користування ніяких відсотків. Для цього потрібно погасити кредит до 25-го 
числа місяця, наступним за тим, у якого ви скористалися кредитними коштами. У разі, 
якщо залишок особистих коштів на картці перевищує 100 грн, то вам буде нараховано 
додатковий дохід (10% річних).  
2) Платіжна картка «Прибуткова». Ви можете покласти власні кошти на власний 
рахунок і використовувати її для розрахунку за товари і послуги в усіх торговельних 
точках. На залишок коштів, який є на вашому картковому рахунку, нараховуються 7% 
річних.  
3) Платіжна картка «Оптимальна». Це платіжна картка з пільговим періодом 20 
днів і максимальною сумою кредиту до 300% від вашої середньомісячної заробітної 
плати. Для оформлення слід звернутися до відділення, де обслуговується ваша зарплатна 



 
 
 

 

картка All Inclusive, і підписати відповідний договір. Щомісяця треба сплачувати лише 10% 
заборгованості за кредитом. Після сплати заборгованості за кредитом ним можна 
скористатися знову, і так необмежену кількість разів.  

  
Заключний етап  

1. Підбиття підсумків уроку. (3 хв):  
- Що нового ви дізналися?  
- Наскільки ця інформація може бути корисна у реальному житті?  

  

2. Гра «бліц-опитування» щодо основних термінів та правил з теми уроку(5 хв):  
- Що таке платіжна карта?  
- Які існують види платіжних карт?  
- Які основні правила безпеки щодо PIN-коду банківської картки?  
- Що таке фішинг, вішинг, смішинг?  

  

3. Рефлексія. (3 хв)  
- Що слід змінити при проведенні заняття в майбутньому?  - Що взагалі 
вам сподобалось?  
 

4. Надання відповідей на можливі запитання. (3 хв).  
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ЮРИДИЧНА КЛІНІКА
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ
СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 



1 – Ч�п
2 – Номер картки
3 – Ваше �м'я
4 – Терм�н д�ї картки
5 – Безконтактний
�ндикатор 

1 – Магн�тна стр�чка
2 – М�сце для п�дпису
3 – Захист
4 – CVC2

5 – Контакти банку

Лицьовий бік картки 

Зворотній бік картки 

ЕЛЕМЕНТИ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ



ТЕРМІНИ, ЯКІ
НЕОБХІДНО ЗНАТИ
КОРИСТУВАЧУ
КАРТКИ
Грошови́й пере́каз — поширена форма
переказу грошей у банк�вськ�й або поштов�й
систем� .  У структур� грошового переказу
завжди присутн�й в�дправник ,  одержувач та
посередник ,  який стягує за свої послуги певну
плату .

Картковий рахунок - банк�вський рахунок ,

який в�дкривається на догов�рн�й основ� для
обл�ку грошових кошт�в кл�єнта та зд�йснення
розрахунково-касових операц�й .

СVV 2 - особистий �дентиф�катор ,  код ,

в�домий т�льки держателю картки �
необх�дний для зд�йснення операц�й з
використанням плат�жної картки в мереж�
Інтернет .

Транзакція – операц�я м�ж торговцем �
власником картки з придбання товар�в або
послуг з використанням плат�жної картки як
плат�жного засобу .

Ідентифікація – встановлення особи кл�єнта
на п�дстав� ориг�нал�в або належним чином
засв�дчених коп�й документ�в п�д час його
звернення до   ванку для зд�йснення
банк�вських операц�й або одержання
�нформац�ї з рахунк�в кл�єнта .

Верифікація – процедура перев�рки
персональних даних власника картки з
перев�ркою анкетних даних через кодов�
слова .



ПІН (персональний ідентифікаційний
номер) – код ,  в�домий т�льки власнику
плат�жної картки � необх�дний для його
�дентиф�кац�ї п�д час зд�йснення операц�й з
використанням плат�жної картки .

У середньому на одну незаконну
операц�ю у 2019 році припадало
близько 2 100 грн
 

 

 

 

Загалом к�льк�сть незаконних д�й �з
плат�жними картками ,  за якими
понесено збитки ,  за минулий р�к
становила 71,9 тисяч випадків
 

 

 

 

Найб�льша к�льк�сть незаконних д�й
�з плат�жними картками в 2019 роц��
в�дбувалась у мереж� Інтернет – 1,4
тис. випадків (58% в�д загальної
к�лькост�)

За статистикою Національного банку України https://bank.gov.ua/

А ВИ ЗНАЛИ,
ЩО...



ШАХРАЙСТВО З
ПЛАТІЖНИМИ
КАРТАМИ

Схеми ,  як� використовують шахраї задля крад�жки
персональних даних :

 

-   Фізичні методи крадіжки персональних
даних (крад�жка ,  ск�м�нг ,  шим�нг)

 

-  Крадіжки персональних даних в онлайн
(фарм�нг ,  шк�дливе програмне забезпечення ,

хакерство)

 

- Соціальні методи крадіжки персональних
даних (ф�шинг ,  в�шинг ,  SMS-ф�шинг)



ВИДИ ШАХРАЙСТВА
З БАНКІВСЬКИМИ КАРТАМИ

1) Скімінг платіжної картки .  Шахраї коп�юють �нформац�ю з
картки .  Для цього проводять «пластик» через ск�мер — пристр�й ,

що зчитує дан� з магн�тної смуги (з ц�єї причини чипован� картки
б�льш безпечн�) .  Дал� шахрай виготовляє дубл�кат або продає
�нформац�ю в �нш� країни .

Інший вар�ант :  в банкомат� роблять коп�ю картоприймача �
накладку на клав�атуру .  Картоприймач зчитує дан� ,  а фейкова
клав�атура пов�домляє шахраям ПІН .

2) Кеш-трепінг. Має вигляд липкої стр�чки на щ�лину видач�
гот�вки .  У кл�єнта викликають �люз�ю ,  що банкомат зб�йнув � не
видав грош� .  Людина обурюється та йде дал� ,  а шахрай в�дл�плює
стр�чку � забирає грош� .  Банк же по зв�тах пристрою бачить
усп�шну операц�ю .

3) Фішинг (англ .  Fishing — ловити рибу) .  Риба — власник карти ,

рибалка — шахрай ,  а р�чка — сайт .  Злод�ї роблять коп�ю сайту
банку ,  кл�єнт вводить лог�н (номер телефону) � пароль — їх
отримує зловмисник .  Дал� приходить sms ,  що доступ н�бито
заблоковано ,  дзвонить «сп�вроб�тник банку» � просить
продиктувати код з пов�домлення .  Лог�н-пароль злод�й вже знає
� код з sms — останнє ,  щоб ув�йти в справжн�й акаунт .

4) Фальшивий банкомат – банкомат ,  що зовн� н�чим не
в�др�зняється в�д звичайного ,  але у раз� спроби зняти гот�вку ,

видається пов�домлення про техн�чн� несправност� або про
в�дсутн�сть кошт�в .

5) Шимінг платіжної картки – крад�жка даних з плат�жної
картки за допомогою непом�тної тонкої гнучкої плати ,  яка
вставляється через щ�лину картридера банкомату й зчитує дан�
введених карток .  

Даних магн�тної смуги та PIN-коду достатньо для виготовлення
дубл�кату картки (так званого «б�лого пластику») та заволод�ння
коштами власника рахунка ,  до якого була випущена картка .



6) Фармінг – шахрайська схема таємного
перенаправлення користувача з над�йної IP-

адреси (ун�кальної адреси в комп ’ютерн�й
мереж�) на хибну .

9) Підглядання - злод�ї   п�дглядають ПІН �з-

за спини або встановлюють поруч камеру .

10) Entertaiment fraud або розважальне
шахрайство - виманювання грошових кошт�в
або рекв�зит�в картки ,  замасковане п�д
онлайн-бронювання житла чи авто ,  онлайн-

продаж транспортних документ�в чи
туристичних подорожей ,  квитк�в у к�нотеатри ,

на концерти чи спортивн� под�ї тощо .

7) Хакерство – вид шахрайства ,  коли
зловмисники намагаються отримати
несанкц�онований доступ до комп ’ютерних
систем зазвичай з метою отримання
персональних даних власника грошей .

8) Вішінг (голосовий фішинг) –   телефонне
шахрайство ,  пов ’язане з виманюванням
рекв�зит�в плат�жних карток або �ншої
�нформац�ї для незаконного заволод�ння
коштами жертви ,  зокрема примушування до
переказу кошт�в на картку злод�їв .

11) Employment fraud, або шахрайство з
працевлаштуванням - афери з
працевлаштуванням та зароб�тком в
�нтернет� ,  коли шахраї виманюють грошов�
кошти ,  рекв�зити картки та паспортн� дан� ,
втягують у злочинну д�яльн�сть .



 Безоплатна правова допомога:
- надаємо письмов� консультац�ї;

- складаємо процесуальн� документи;

 

Адреса: м. Дн�про, вул. Володимира Вернадського 2/4, 

1 поверх, каб. 101

@legalclinic_umsf  
 

 

https://www.facebook.com/umsf.legal.clinic/

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА
УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ
СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ 


