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ЗАСНОВНИКИ ПРОЕКТУ 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»:

:
q від Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного

університету «Львівська політехніка» (директор Інституту пан Хромяк Йосип

Якович):

Ø кафедра фінансів, обліку та аналізу (завідувач кафедри к.е.н., доцент

Гориславець Павло Анатолієвич).

q від ПАТ «КРЕДОБАНК» (Голова Правління банку пан Ґжеґож Шатковскі):

Ø відділення ПАТ «КРЕДОБАНК», м. Львів, вул. Сахарова, 78 (начальник

відділення Купінець Андрій Михайлович ).

q від Західного ГРУ ПАТ «Приватбанк»

Ø Дрогобицьке відділення Західного ГРУ ПАТ «Приватбанк» (начальник

відділення Яцишин Назар Львович).

ü Координатори проекту:

- Кльоба Лев Гнатович - к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу

Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного

університету «Львівська політехніка» (тел. 050-417-50-59),

- Гальчинський Віктор Григорович – керівник прес-служби ПАТ «КРЕДОБАНК»

(тел. 032 -298-95-37)
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Мета проекту
НАВЧАЛЬНО- ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ «ФІНТЕХ»;

• підвищення фінансової грамотності студентів Інституту підприємництва та 
перспективних технологій Національного університету «Львівська 
політехніка», 

• сприяння підвищенню фінансової грамотності учнів шкіл, гімназій, ліцеїв та 
коледжів з якими співпрацює Інститут підприємництва та перспективних 
технологій Національного університету «Львівська політехніка»,

• ознайомлення студентів та учнів з сучасними фінансовими технологіями та  
банківськими послугами,

• залучення представників банків для проведення практичних занять зі 
студентами та учнями,

• проведення  спільних науково-практичних конференцій, засідань «круглих 
столів»,

• проходження студентами Інституту переддипломної практики в підрозділах 
ПАТ «КРЕДОБАНК» та Західного ГРУ ПАТ «Приватбанк»,

• стажування викладачів Інституту у банках-партнерах з метою підвищення 
кваліфікації,
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Розділ 1. ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

• Сучасний світ неможливо уявити без фінансів.
• Вони забезпечують функціонування усіх сфер людського суспільства.
Використання фінансової інформації, застосування фінансових знань є
необхідними елементами будь-якого напряму діяльності людини. Фінансова
грамотність допомагає зрозуміти ключові фінансові поняття і
використовувати їх для прийняття рішень про доходи, витрати і
заощадження, для вибору відповідних фінансових інструментів, планування
бюджету, нагромадження коштів на майбутні цілі тощо.

• Фінансово грамотні люди більшою мірою захищені від фінансових ризиків і
непередбачуваних ситуацій.

• Вони відповідальніше ставляться до управління особистими фінансами,
здатні підвищувати добробут за рахунок розподілу наявних грошових
ресурсів і планування майбутніх витрат.
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Розділ 1. ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

• Фінансова грамотність – це сукупність теоретичних знань, а також здатність

населення використовувати свої знання на практиці.

• Фінансова грамотність складається з ефективного управління власними

фінансами, здійснення обліку доходів та витрат, уміння орієнтуватися в

особливостях різноманітних фінансових продуктів та послуг, мати актуальну

інформацію щодо ситуації на фінансових ринках, приймати обґрунтовані

рішення щодо фінансових продуктів і послуг та нести відповідальність за

такі рішення.

• Фінансова грамотність охоплює як розуміння, так і поведінку, яка включає

відчуття власного потенціалу, спроможність використовувати знання для

прийняття раціональних рішень із метою поліпшення поточного та

майбутнього фінансового стану особи.

• Підвищення фінансової грамотності населення допоможе створити сприятливі умови

для зміцнення довіри населення до банківського сектору, збільшення припливу коштів

громадян у фінансово-кредитні установи, кращому розумінню того, як діють ті чи інші

фінансові інструменти.

• У результаті цього зросте добробут населення буде формуватися фінансова культура

починаючи зі шкільної освіти і закінчуючи залученням громадян на фінансові ринки.
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Тема №____:

«БАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

6



План

1. Банкомати 

5. WEB – банкінг
6. QR - банкінг
7. Мобільні гаманці
8. Месенджери
9. Чат – боти
10.Необанки
11. Хмарні технології

2. Термінали самообслуговування
3. POS – термінали
4. Мобільний банкінг
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Сучасні фінансові технології у банківській сфері

• Світова банківська система функціонує в умовах стрімкого і
незворотного розвитку інформаціи7 них технологіи7 .

• У результаті розробки фінансових продуктів на основі
інноваціи7 них IT-рішень банківські послуги постіи7 но
оновлюються і удосконалюються.

• Одним із наи7 популярніших нових термінів, якии7 сьогодні
вживають учасники фінансових відносин у всьому світі, став
«фінтех».

• Фінансові технологіı̈ або фінтех (англ. — FinTech) — це проекти у
сфері фінансового сервісу, в яких використовуються новітні
технологіı̈ та інноваціı,̈ з метою конкуренціı̈ з традиціи7 ними
фінансово-кредитними установами на ринку фінансових послуг.

• Одним із наи7 більш перспективних і затребуваних напрямів
фінтех-стартапів є створення банків нового типу, реалізація яких
стала можливою завдяки розвитку та комерціалізаціı̈ Інтернету.
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Сучасні фінансові технології у банківській сфері

• Майбутнє банківської системи — це широке використання
цифрових послуг.

• Банківський бізнес в Україні знаходиться на етапі якісної
трансформації та переходу до ери цифрових технологій.
Невід’ємною частиною життя та діяльності клієнтів банків стали
різноманітні електронні комунікації.

• Взаємодія банківських установ із клієнтами повинна базуватися не
тільки на широкому спектрі послуг, але й на впровадженні сучасних
фінансових технологій.

• За їх допомогою скорочується час обробки інформації, з’являється
можливість провести комплексну автоматизацію діяльності та
розробити механізми віддаленого обслуговування клієнтів.

• Зрештою, за інших рівних можливостей гарантовано виграє той
банк, з яким клієнту буде зручніше взаємодіяти.
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Сучасні фінансові технології у банківській сфері

• Головним трендом сучасності у банківській сфері є дистанційне
обслуговування клієнтів (ДБО) у формі Інтернет-банкінгу та мобільного
банкінгу.
• Рівень і темпи проникнення мобільних пристроїв та Інтернету у
повсякденне та професійне життя людей не залишають іншої
альтернативи, тож ті банки, які не здатні забезпечити якісне дистанційне
обслуговування, неодмінно втрачають свої позиції.
• Дистанційне банківське обслуговування не тільки підвищує
інтенсивність банківських операцій, але й істотно знижує
навантаження на банківські відділення, та й саму потребу у декотрих
із них, що веде до зменшення витрат.

• Крім того, підвищити зручність для клієнтів і знизити витрати
дозволяє перетворення банкоматних і термінальних мереж на
основний елемент системи банківського самообслуговування клієнтів.
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Сучасні фінансові технології у банківській сфері

q Розвиток та впровадження сучасних фінансових
технологій у діяльність банків дає змогу реалізувати
основні цілі банківського менеджменту:

Ø підвищення ефективності та якості обслуговування
клієнтів,

Ø зменшення собівартості послуг,
Ø оптимізацію інформаційних потоків
Ø та підвищення конкурентоспроможності на ринку
фінансових послуг,

Ø які у свою чергу забезпечать прозорість і ефективність
управління банком.
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Банкомати

• Банкома́т (англ. Automated teller machine (ATM), дослівно:
• Автоматичний касовий апарат) — електронний програмно-технічний
комплекс з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, призначений для
здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів,
зокрема з використанням платіжних карток, передачі
розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського
рахунку клієнта та виконання інших операцій: оплати товарів, послуг; для
автоматизованого складання документів, що підтверджують відповідні
операції (видача паперових касових чеків).

• Банкомати можуть також мати функцію прийому грошових коштів, в такому
випадку вони називаються депозитними банкоматами.

•
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA


Банкомати

• Історія
• Ідея створення апарата, що може в будь-який час видавати паперові гроші, 

прийшла Джону Шеппард–Баррону в середині 60-х років, коли він працював 
на компанію з виробництва цінних паперів. Перший цілодобовий банкомат 
з'явився 27 червня 1967 року, в Лондоні, він належав банку Barclays. Для 
зняття грошей використовувалися іменні ваучери, що їх необхідно було 
заздалегідь отримати в банку.

• Депозитний банкомат
• Депозитний банкомат — програмно-технічний комплекс, що надає 

можливість держателю платіжної картки вносити кошти в готівковій формі 
для зарахування на відповідний рахунок та виконувати інші операції, 
зокрема одержувати кошти в готівковій формі, одержувати інформацію 
щодо стану рахунку, сплачувати товари та послуги, роздруковувати 
документи про підтвердження виконання таких операцій.
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Банкомати

• Правила використання депозитного банкомату
• Після ідентифікації карткодержателя з використанням ПІН-коду та вибору операції 

поповнення рахунку, лоток для внесення готівки автоматично відкривається та картко 
держателю пропонується внести готівку. Внесені банкноти автоматично 
розпізнаються. Нерозпізнані банкноти (інша валюта, старі купюри, невідповідні 
номінали, підроблені банкноти) повертаються карткодержателю. Сума розпізнаних 
грошей відображається карткодержателю для підтвердження операції. У разі 
підтвердження операції, баланс рахунку поповняється на підтверджену суму та 
банкноти переміщуються в сейф банкомата. У разі скасування операції, банкноти 
повертаються. Зазвичай, банк спільно з процесинговим центром встановлюють 
правила на внесення готівки, зокрема — дозволені номінали банкнот та валюту. 
Таким чином, малі номінали банкнот (1, 2, 5 грн.) не розпізнаються.

• Відмінності операцій внесення та отримання готівки
• Правила внесення готівки відрізняються від правил отримання готівки. Наприклад, 

готівку можна отримати з будь-яких банкоматів, що підтримають відповідну платіжну 
систему (Visa, Mastercard, American Express, НСМЕП тощо). 

• Внесення готівки можна виконати лише в депозитному банкоматі, встановленому 
банком, якому належить картка карткотримача. Наприклад, тримач картки Банку 
Аваль не може внести готівку засобами банкомату, встановленому Приватбанком.
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Банкомати

Банки України з найбільшою мережею банкоматів (жовтень, 2017)

Банк Кількість банкоматів

ПриватБанк 7 263

Ощадбанк 2 805

Райффайзен Банк Аваль 2 486

УкрСиббанк 1 056

Укрсоцбанк 773

Кредобанк 250
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В	Украı̈ні
станом на жовтень 2017 року в Україні налічувалось 19 801 одиниць 
банкоматів (з них депозитні — 1 367 одиниць).
Нижче у таблиці подані банки які володіють найбільшою мережею 
банкоматів.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA


Пристрій для підрахунку банкнот

• Пристрій для підрахунку банкнот — тип банківського обладнання, що 
застосовується на різних етапах обробки банкнот (при перевірці справжності, 
перерахунку, сортуванні, упаковці та видачі) об'єднується загальним поняттям 
пристроїв для підрахунку банкнот.

• Автоматичні машини для підрахунку банкнот з'явились у світі у 1920-х р.р. 
Вважається, що першим зразком був пристрій, представлений у США компанією 
«Federal Bill Counter Company» (Вашингтон). Пристрої були розроблені з метою 
підвищення ефективності роботи кас Федерального резервного банку та 
мінімізації помилок касирів.

• У звичному для нас вигляді лічильники банкнот були розроблені компанією 
«Tokyo Calculating Machine Works» (Сінаґава, Токіо). Компанія представила їх у 
1962 році.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0


Пристрій для підрахунку банкнот

• Всі лічильники рахують банкноти приблизно за одним і тим самим принципом: за 
допомогою системи роликів лічильник підхоплює із завантажувального бункеру по одній 
банкноті, транспортує її по тракту та складає у прийомний лоток (кишеню). Під час 
проходження по тракту, банкноти переривають потік світла, завдяки чому визначається 
кількість банкнот. Як правило, швидкість підрахунку сягає 600/1200/1500/2000 банкнот 
на хвилину.

• Лічильники банкнот, які здійснюють тільки підрахунок банкнот, також називають купюро 
лічильними машинами. Існують також пристрої, що підраховують чеки, купони та інші 
платіжні інструменти, які мають стандартні розміри.

• В лічильниках з одночасною перевіркою справжності перевірка справжності, як правило, 
здійснюється шляхом порівняння "образу" банкноти, що розпізнається, із записаним у 
пам'яті пристрою.

• Останнім часом широко застосовуються так звані "двокишенні" лічильники з детекцією, 
що дозволяє без зупинки перерахунку складати в окремий карман підозрілі, фальшиві, 
пошкоджені та ветхі банкноти.

• Вакуумні лічильники дозволяють працювати з обандероленими банкнотами. В таких 
лічильниках перерахунок відбувається по куту банкноти за допомогою системи 
вакуумних головок. Такі лічильники можуть перераховувати банкноти лише у пачках, 
перехоплених паперовою стрічкою в одному напрямку (на відміну від пачки, 
перехопленої хрест на хрест).

• В деяких моделях передбачений порт RS-232 для підключення до комп'ютера. При 
встановленні відповідного програмного забезпечення це дозволяє отримувати 
результати підрахунку на моніторі та одразу їх опрацьовувати. 17

https://uk.wikipedia.org/wiki/RS-232


Платіжний термінал

• Платіж́ний терміна́л (англ. Payment terminal) — апаратно-програмний комплекс, що
забезпечує прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування.

• Найчастіше видами платежів є оплата рахунків мобільних операторів, інтернет
провайдерів чи комунальних послуг, поповнення депозитних рахунків, тощо.

• Вони можуть здійснюватися як за домогою готівки так і платіжної картки.
• Від банкомата відрізняється тим що не має можливості видавати готівку.
• Як правило такі термінали обладнуються екраном, клавіатурою, купюроприймачем

та принтером для друку чеків. Інколи можуть мати зчитувачі карток та пристрої для
видачі решти.

• Одним із підвидів платіжних терміналів є POS-термінал, пристрій розрахований на
прийом платежів лише платіжними картками.

• В українській законодавчій термінологій для іменування платіжних терміналів
використовується термін «ПТКС» (Програмно-технічний комплекс
самообслуговування).
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB


POS-терміна́л

• POS-терміна́л (від англ. Point Of Sale — точка продажу) — це 
електронний пристрій, що зчитує дані пластикової картки з магнітної 
смуги або чипу, розташованого на пластиковій картці, і зв'язується 
з банком по електронних каналах зв'язку. Сума операції вводиться 
з клавіатури (якщо це POS-термінал, інтегрований до каси, 

• то сума береться з даних каси до оплати).
• Всі дані операції друкуються на чеку терміналом.
• Наявність POS-терміналу дозволяє приймати до оплати всі типи 

міжнародних банківських карток, включаючи найпоширеніші електронні 
картки «Visa» та «MasterCard», що значно прискорює проведення 
операції оплати і скорочує термін відшкодування грошових коштів по 
проведених операціях.

• В Україні в 2008 році лише близько 5 % суми операцій з банківськими 
картками становили електронні платежі. У 2017 їх частка зросла до 
38 %. В Європі частка безготівкових розрахунків становить 90 %, 
у США — ще більше. Згідно з прогнозами експертів Український ринок 
POS-терміналів будуть контролювати 10-20 найбільших банків країни, 
як-от ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль та інші 19

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/MasterCard
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C


Мобільний банкінг

• Мобільний банкінг — це вид дистанційного банківського обслуговування,
засобами якого забезпечується доступ до рахунків та операцій за рахунками у
будь-який час із використанням номера мобільного телефона клієнта,
зареєстрованого у банку.

• Це сервіс для власників карткових рахунків, який дозволяє контролювати рух
коштів за допомогою мобільного телефону.

• Для виконання операцій використовуються SMS-повідомлення.
• Як правило, мобільний банкінг включає такі послуги:
• Отримання інформації про зарахування, списання або блокування коштів;
• запит інформації про стан рахунку та останні операції за рахунком;
• блокування/розблокування платіжної картки;
• нагадування про закінчення терміну дії картки;
• нагадування про обов’язкові платежі клієнта (наприклад, погашення заборгованості
за кредитом);

• отримання інформації про нові послуги банку тощо.
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SMS - банкінг

SMS-банкінг — один з видів дистанційного банківського обслуговування, 
засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в 
будь-який час та з використанням номеру мобільного телефона клієнта, що 
зареєстрований у банку. Для виконання операцій 
використовуються SMS повідомлення. 
Як правило, послуги SMS-банкінгу включають:
• Підтвердження виконання операцій, що змінили доступний залишок за 

рахунком (списання або зарахування коштів, блокування коштів);
• Запит інформації про рахунок (доступний залишок, баланс, кредитний ліміт, 

заблокована сума);
• Запит інформації про останні операції за рахунком;
• Тимчасове блокування платіжної картки;
• Розблокування платіжної картки;
• Тимчасове скасування лімітів по використанню платіжної картки;
• Нагадування про закінчення терміну дії картки;
• Нагадування про обов'язкові платежі клієнта (зокрема, погашення 

заборгованності за кредитом).
• Оплата рахунків про надані небанківські послуги (зокрема комунальні, зв'язок);
• Придбання ваучерів передоплачених послуг (мобільні оператори, інтернет).
• Пряме поповнення балансу SIM-картки за вказаним номером телефону.
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMS
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/SIM-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


Інтернет-банкінг або веб-банкінг

• Інтернет-банкінг або веб-банкінг — це вид дистанційного банківського
обслуговування клієнтів, засобами якого забезпечується доступ до рахунків та
операцій за рахунками у будь-який час та з будь-якого комп’ютера через мережу
Інтернет.

• У банківських установах, які впровадили цей вид дистанційного обслуговування,
доступні такі Інтернет-послуги, як перевірка залишків за рахунками та формування
виписок, оформлення депозиту, погашення кредиту, купівля автобусних, залізничних
та авіаквитків, обмін валюти, будь-які види платежів, поповнення мобільного
телефону, переказ коштів, замовлення додаткових платіжних карт, грошові перекази,
консультації фахівців банку у режимі on-line тощо.
Найголовніша перевага Інтернет-банкінгу — це можливість контролювати свої

рахунки з будь-якої точки світу за умови доступу в Інтернет.
Важливими характеристиками Інтернет-банкінгу є також швидкість та зручність, які

гарантують економію часу і коштів.
Мережа Інтернет є відкритим середовищем, яке актуалізує проблему збереження

банківської таємниці, і саме тому ще однією важливою перевагою послуг Інтернет-
банкінгу є захищеність операцій.
Зокрема, вітчизняні банки використовують три види захисту: за допомогою

електронно-цифрового підпису, використання паролів і SMS-підтверджень.
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Інтернет – банкінг (веб-банкінг)

• Інтерне́т-ба́нкінг (англ. Online Banking) або веб-банкінг — один із видів 
дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до 
рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з 
будь-якого комп'ютера через Інтернет.

• Для виконання операцій використовується стандартний браузер (Google 
Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla тощо). Таким чином, необхідності 
встановлювати додаткове програмне забезпечення немає.

• Як правило, послуги Інтернет-банкінгу включають:
• Блокування картки клієнтом, наприклад, в разі викрадення або втрати;
• Виписки за рахунками;
• Інформація про інші відкриті банківські продукти (платіжні 

картки, депозити, кредити, інше);
• Платежі в межах банку;
• Платежі в національній валюті в межах країни;
• Оформлення заяв на підключення до інших послуг (sms-банкінг, 

картки, депозити, кредити, інше).
•
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Інтернет - банкінг

• Інтерне́т-ба́нкінг (англ. Online Banking) або веб-банкінг
• Додатково послуги можуть включати:
• Встановлення лімітів на різні види операцій (оплата через інтернет, 

термінал, банкомат і т.д.) з карткових та поточних рахунків, 
наприклад 0 (нуль).

• Платежі в іноземній валюті;
• Обмін валют;
• Оплата рахунків про надані небанківські послуги (зокрема 

комунальні, зв'язок);
• Придбання ваучерів передоплачених послуг (мобільні оператори, 

інтернет).
• Пряме поповнення балансу SIM (USIM, R-UIM)-карти за вказаним 

номером телефону українських мобільних операторів.
• Поповнення Skype-рахунку.
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QR - банкінг

• Поєднання функцій Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу дало поштовх у розвитку
такого «ноу-хау» як QR-банкінг.

• QR-банкінг — це електронна система безконтактних платежів, яка дозволяє
сплачувати покупки та отримувати доступ до банківських послуг, зчитуючи QR-
код камерою смартфона.

• QR-код (англ. Quick Response Code — код швидкого реагування) — це зчитувана
оптична мітка, що містить інформацію про об’єкт, до якого вона прив’язана.

• QR-коди почали активно використовуватися у вітчизняній банківській сфері.
• Все, що для цього необхідно, — найпростіший смартфон із камерою і вбудованим
банківським додатком.

• Потрібно сфотографувати код, який відразу розпізнається через мобільний Інтернет і
• спрямовує клієнта безпосередньо на сторінку оплати, де йому доведеться лише
• ввести свій персональний пароль.
• Перевагою такої операції є відсутність потреби у використанні не тільки готівки, але й
платіжних карток при здійсненні розрахунків.

• На сьогодні вже тисячі українських закладів торгівлі надають можливість сплачувати
покупки скануванням QR-коду.
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QR - банкінг
• QR-код – це тип штрих-коду, що може бути розпізнаний камерою телефону.
• QR-код (англ. quick response — швидкий відгук) — матричний

код (двовимірний штрих-код), розроблений і представлений японською
компанією «Denso-Wave»[1] в 1994 році. Основна перевага QR-кода — це легке
розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі й
фотокамерою мобільного телефона), що дає можливість використання
в торгівлі, на виробництві, в логістиці.

• Хоча термін «QR code» є зареєстрованим товарним знаком «DENSO
Corporation», використання кодів не обкладається ніякими ліцензійними
відрахуваннями, а самі вони описані й опубліковані як стандарти ISO.
Специфікація QR-коду не описує формат даних.

• Найпопулярніші програми перегляду QR-кодів підтримують такі формати
даних: URL, веб-сторінки, E-mail (з темою листа), SMS на номер (з
темою), MeCard, vCard, географічні координати.

• Також деякі програми можуть розпізнавати
файли GIF, JPG, PNG або MID менше 4 КБ і зашифрований текст, але ці
формати не отримали популярності.

• В Україні замість терміналів підприємці зможуть використовувати додатки чи 
QR-коди. Зараз на руках у людей мільйони смартфонів, на яких потенційно 
може працювати GooglePay, AndroidPay, Samsung Pay та різні інші варіанти 
оплати. Тому існує реальна можливість оплати через QR-код навіть у найбільш 
віддалених селах.
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Що таке QR-код?
QR-код —-це двовимірний штрих-код, який несе в собі інформацію, яку може 
зчитувати будь-хто за допомогою телефону з вбудованою камерою. Завдяки 
легкому розпізнаванню абонент може моментально занести в свій телефон 
текстову інформацію, додавати контакти в адресну книгу, переходити по веб-
лінкам, відправляти смс-повідомлення та ін. За допомогою QR-кодів навіть 
організовують конкурси та рольові ігри. Технологія QR-кодів була розроблена в 
Японії, згодом мобільні мітки поширились в Європі та США.

У Львові побільшає QR-кодів: Вже майже рік у Львові на деяких будівлях 
розміщені наліпки з QR-кодами. Загалом це будівлі в історичній частині 
міста, які мають важливе туристичне значення: музеї, готелі, заклади 
харчування, а також об’єкти культурної спадщини. Зараз таких об’єктів 
нараховується близько 80. Вже невдовзі кількість QR-кодів збільшиться. 
Львів активно долучився до цієї інновації і став першим містом в Україні, в 
якому офіційно запровадили QR-кодування туристичних об’єктів міста.

У всіх львівських трамваях та тролейбусах пасажири можуть 

оплатити проїзд через спеціальний QR код – електронну 

програму для купівлі та компостирування квитка, яку 

ініціювали та розробили ЛКП «Львівелектротранс» у співпраці 

із «Приватбанк».



Відеобанкінг

• Відеобанкінг — термін, що використовується для означення способу 
здійснення банківських операцій та/або отримання професійних банківських 
консультацій за допомогою віддаленого відеозв'язку. 

• Відеобанкінг може здійснюватися за допомогою 
пристроїв самообслуговування — спеціально створених банківських 
транзакційних машин, які багато в чому схожі на банкомати, або просто за 
допомогою відеотелефонії із банком.

• Відеобанкінг поки що не отримав розповсюдження в Україні, тоді як в інших 
країнах світу він відносно широко представлений у кількох форматах, кожен 
з яких має свої переваги для клієнта та для банку:

• Безпосередньо у відділенні банку,
• Цілодобово у вестибюлі відділення банку,
• Поза межами відділень банку.

Доступність з будь-якого місця
• Відеобанкінг відкриває банкам можливість надання послуг, у тому числі

преміум-класу, клієнтам, у яких не завжди є можливість відвідати банк
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Системи розрахунків за банківськими картками

• Системи розрахунків за банківськими картками — платіжна система, 
що об'єднує банкомати різних банків.

• Зазвичай банкомати банку, що випустив платіжну банківську картку, 
надають розширену функціональність, у той час як при роботі з 
банкоматами інших банків, об'єднаних системою розрахунку, надаються 
лише базові послуги: перегляд балансу та отримання готівки.

• Системи розрахунків бувають глобальні, які охоплюють більшість країн, і 
національні, діючі в рамках однієї країни.
До глобальних систем належать:

• PLUS, VISA, Cirrus, Maestro. China UnionPay
• До національних систем належать:
• Cartes Bancaires або «С» — Франція, 
• Quick та Bancjmat — Австрія,
• Multibanco — Португалія,
• Арменіан Кард — Вірменія,
• Белкарт — Білорусь,
• НСМЕП — Україна,
• Золота Корона — Росія та інші країни СНД.

29

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/PLUS
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https://uk.wikipedia.org/wiki/China_UnionPay
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartes_Bancaires&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bancjmat&action=edit&redlink=1
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2


Ба́нківська платі́жна ка́ртка

• Ба́нківська платіж́на ка́ртка — виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 
формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина 
стандартних розмірів 54x86x0,76 мм, яка використовується для ідентифікації її 
користувача (власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів. 
Ідентифікування забезпечується нанесенням на картку її номера (відповідно ISO/IEC 
7812 стандартизованої нумерації), строку дії, та прізвища, ім'я і зразка підпису 
власника картки, і/або інших ідентифікаційних даних.

• Цей платіжний засіб має назву «пластикові гроші», є особливим видом банківських 
розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати 
інших зобов'язань та отримувати готівкові кошти з власного банківського рахунку або 
рахунків. Як правило, платіжна картка пов'язана з електронним рахунком або 
рахунками, що належать держателю картки. Власником картки є банк-емітент, що 
випустив картку, про що домовлено у відповідному пункті договору про відкриття 
картки. Розміри комісій, що утримуються банком за обслуговування банківського 
рахунку з держателя картки, обумовлюються в договорі на обслуговування 
банківського рахунку. При відкритті банківської платіжної картки держатель отримує 
номер банківської картки і номер банківського рахунку.

• З використанням пластикових карток для торгової точки спрощується інкасація 
готівки і відповідно зменшуються витрати, розширюються можливості клієнтів, 
збільшується товарообіг. Оскільки гроші знаходяться на рахунках, а не у кишенях 
клієнтів, банк може користуватися коштами і гнучкіше планувати використання 
залишків на рахунках, отримувати комісійні за обслуговування клієнтів, в тому числі і 
торгової точки. На залишок по картковому рахунку клієнт отримує відсотки, і за 
багатьма видами карток у певних межах забезпечено кредитування (овердрафт). 30

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_7810&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_7812&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Ба́нківська платі́жна ка́ртка

• Чип-картка
• Чип-картка (також відома як «смарт-картка») — це пластикова картка з 

вбудованою інтегрованою мікросхемою або мікрочипом. Має замість магнітної 
смуги мікросхему для проведення основних операцій з карткою через 
електронні канали. Вона може використовуватися поза системою оплати. За 
стандартом розташування самої мікросхеми і контактів строго 
стандартизовано для універсальності та забезпечення підтримки різних 
платіжних систем. Розрізняють картки з пам'яттю, що збільшує обсяг 
збереженої інформації порівняно з магнітною смугою, і мікропроцесорні (Smart 
Cards) з вмонтованим процесором, який забезпечує значно вищий рівень 
захисту на основі криптографічних методів. Звісно, смарт-картки коштують 
набагато дорожче за магнітні.

•
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Ба́нківська платі́жна ка́ртка
•

• Види	банківських	карток[ред. • ред. код]

• Пластикові картки бувають в основному двох видів: кредитні і дебетові. А ці 
картки можуть бути локальні і міжнародні. Існують також і віртуальні 
банківські картки, передплачені картки, електронні гаманці.

• Кредитна картка передбачає ліміт кредиту, що наданий банком клієнту 
протягом певного проміжку часу, суми якого заздалегідь визначені 
сторонами. Клієнт, що має рахунок у банку, оплачує товари і послуги 
грошима емітентів картки. Компанія-емітент у подальшому подає рахунки 
для оплати власнику кредитної картки.

• Дебетова картка передбачає можливість внесення клієнтом держателем 
картки на свій рахунок у банку певної суми, у межах якої він може в 
майбутньому здійснювати свої витрати.

• Якщо на заході в основному поширені кредитні картки, то у нас переважно 
використовуються дебетові картки.

• Найбільше розповсюдження у світі набули банківські платіжні картки 
емітовані міжнародними системами «Visa» та «MasterCard».

32

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&veaction=edit&section=8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&section=8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Visa
https://uk.wikipedia.org/wiki/MasterCard


Види шахрайства з банківськими картками 

• Кардинґ (англ. carding) — рід шахрайства, при якому проводиться операція з 
використанням банківської картки або її реквізитів, яка не ініційована або не 
підтверджена її власником.

• Реквізити платіжних карток, як правило, беруть зі зламаних серверів інтернет-магазинів, 
платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп'ютерів (або 
безпосередньо, або через програми віддаленого доступу, так 
звані «трояни» або «черв'яки»).

• Крім того, найпоширенішим методом крадіжки номерів платіжних карток на сьогодні 
є фішинг — створення шахраями сайту, який буде користуватися довірою у 
користувача, наприклад — сайт, схожий на сайт банку користувача, через який і 
крадуться реквізити платіжних карток.

• Одним з наймасштабніших злочинів в області картингу вважається ламання 
глобального процесингу кредитних карток Worldpay та крадіжка за допомогою його 
даних більше ніж 9 мільйонів доларів США. У листопаді 2009 р. у цій справі були 
пред'явлені звинувачення злочинній групі, що складається з громадян СНД[1].

• Окремим випадком кардинґу є скимінґ, при якому використовується скимер —
інструмент зловмисника для зчитування, наприклад, магнітної доріжки платіжної картки. 

• Шиммінг являє собою різновид скімінгу. У цьому разі в картрідер банкомату 
поміщається електронний пристрій (шиммер), що дозволяє отримати інформацію про 
банківську картку. Товщина шиммера — близько 0,2 мм. Зовнішнє визначення 
використання шиммера вкрай утруднено.

• У цей час єдиним дієвим захистом від шімминга є використання чипових пластикових 
карток. 33

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Електронний гаманець

• Електро́нний гамане́ць (англ. E-Purse або e-Wallet) — смарт-карта або
інший електронний носій з вбудованим чипом, що дозволяють
зберігати електронні гроші і здійснювати роздрібні платежі.

• Термін також може відноситися до пристроїв і програмного забезпечення,
що дозволяє виробляти операції поповнення, зберігання та перерахування
електронних грошей. Часто термін використовується як синонім
багатоцільових передплачених карток.

• Електронний гаманець може виконувати всі або частину таких функцій:

• Зберігання електронних грошей;

• Поповнення електронними грошима;

• виконання платежу;

• Перерахунок наявної грошової вартості;

• Зберігання історії операцій;

• Наявність інших додатків (наприклад, ідентифікаційне посвідчення, 
електронний квиток, соціальна карта і т. д.)

• Україна: NFC-гаманець від Кредобанку, Приватбанку, «Ощад Pay»
(Ощадбанк).
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Новітнім трендом оптимізації роботи установ, у тому числі й банків,
є бот-технології.

• Новітнім трендом оптимізації роботи установ, у тому числі й банків, є бот-технології.
• Популярність месенджерів у різноманітних сферах життєдіяльності диктує фінансовому

ринку нові тенденції.
• Месенджер — це додаток для мобільного пристрою або ж програма для комп’ютера,

призначена для миттєвого обміну повідомленнями між користувачами.
• Чимало зарубіжних банків поступово відходять від використання автоматичного голосового

меню на телефонній лінії.
• Для обробки запитів клієнтів банківські установи почали активно використовувати так звані

чат-боти.
• Чат-бот (від англ. — віртуальний робот-співрозмовник) — це спеціалізований онлайн-робот,

здатний
спілкуватися з клієнтами та надавати необхідну інформацію за запитом.

• Боти покликані значно скоротити навантаження на операторів колл-центрів і полегшити
клієнтам доступ до інформації.

• Впровадження чат-ботів у банківському секторі може знайти застосування у сфері
консультування, наприклад, у таких нескладних питаннях як авторизація карти для
використання за кордоном.
Створити свій чат-бот банк може у будь-якій програмі-месенджері.
Найбільш популярним месенджером є Telegram, у якому зареєстровані сотні ботів різних
фінансових установ.
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Меседжери

Миттєв́і повідо́млення або, повніше, систе́ма о́бміну миттєв́ими
повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) —
телекомунікаційнаслужба для обміну текстовими повідомленнями між

комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як
правило через інтернет). Зазвичай і від початку, це були
невеликі текстові повідомлення. Але з розвитком у систему були додані й інші
функції, такі як передавання файлів, зображень, звукових сигналів та повідомлень,
відео, а також здійснення спільних дій, таких як малювання або ігри.

Для користування цим видом комунікації необхідна клієнтська програма. Клієнтську
програму системи миттєвих повідомлень часто називають інтернет-
пейджером або месенджером.
Відмінність миттєвих повідомлень від, наприклад, електронної пошти тут в тому, що
обмін повідомленнями відбувається в реальному часі. При відправлені
повідомлення по електронній пошті повідомлення зберігається у поштовій скриньці
на сервері. Для того, щоб отримати повідомлення, отримувач повинен сам
перевірити свою поштову скриньку і забрати їх. У інтернет-пейджерах зв'язок між
користувачами утримується постійно і відправлене повідомлення одразу
передається користувачу.
Обмін повідомленнями може бути або між двома, або між декількома співрозмовниками (конференція, чат).

Система миттєвих повідомлень працює за деяким протоколом. Протоколи бувають серверні або
безсерверні. Найпоширенішими є серверні протоколи, коли месенджери не працюють самостійно, а
підключаються до центрального комп'ютера мережі обміну повідомленнями, який називають сервером.
Тому месенджери й називають клієнтами (клієнтськими програмами).

36

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB


Чат - боти
Чат-бот (англ. chatbot) − комп'ютерна програма, розроблена на

основі нейромереж та технологій машинного навчання, яка веде розмову за
допомогою слухових або текстових методів. Чат-бот використовують для
досягнення якої-небудь мети (наприклад, надання потрібної інформації) або задля
розваги. Чат-боти часто використовуються в системах діалогу для різних
практичних цілей, включаючи обслуговування клієнтів або отримання інформації.
Деякі чат-боти використовують складні системи обробки людської мови, але
більшість використовує простіші системи.

Термін «ChatterBot» вперше вжив Майкл Маулдін (творець першого Вербота,
Julia) у 1994 році, щоб описати ці розмовні програми. Сьогодні чат-боти є
частиною віртуальних помічників, таких як Google Assistant, і доступні через
програми багатьох організацій, веб-сайти та платформи обміну миттєвими
повідомленнями. Інші додатки включають ботів, які використовуються в
розважальних цілях, для досліджень та соціальних ботів, які рекламують певний
продукт, кандидата чи проблему.

Одним з найпопулярніших в Україні та світі месенджерів, який підтримує чат-бот 
програми є Telegram.
• Facebook Messenger стає все більш популярним як повсякденний спосіб спілкування. Він може похвалитися 1,2

мільярдами активних користувачів, тобто вдвічі більший розмір Instagram і такий же, як WhatsApp. У 2016 році
Facebook Messenger дозволив розробникам розміщувати чат-ботів на своїй платформі. За перші шість місяців для
Messenger було створено 30 тисяч ботів, які зросли до 100 000 на рік.

• Проте в кінці липня 2017 року керівництво Facebook було змушене відключити систему чат-ботів, через те що
машини почали спілкуватися між собою власною мовою, яку розробники не розуміли 37

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Assistant
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Facebook_Messenger&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://uk.wikipedia.org/wiki/WhatsApp


Необанки

• Необанки або онлаи+ н-банки — це фактично звичаи+ ні банки, але для надання своıх̈
послуг вони використовують виключно мобільні додатки.

• Необанки характеризуються високим рівнем обслуговування клієнтів та низьким
рівнем комісіı̈ або взагалі ıı̈̈ відсутністю.

• У традиціи+ них банках у даному питанні практично немає місця для маневрів,
оскільки за рахунок

• комісіи+ них доходів вони покривають своı̈ високі операціи+ ні витрати.
• Першопрохідцем у сфері фінтех-стартапів є британськии+ Атом Банк (Atom Bank),

якии+ у 2016 році отримав ліцензію від британського центрального банку на
здіи+ снення банківськоı̈ діяльності через мобільнии+ додаток.

• Клієнту цього банку необхідно завантажити відповіднии+ додаток, зареєструватися
у ньому, вибрати тип рахунку, сфотографувати у додатку своє посвідчення особи та
заповнити анкету.

• Вхід у додаток здіи+ снюється за допомогою розпізнавання обличчя та голосу.
• Банк дозволяє віддалено відкривати депозити та оформляти кредити.
• На початок 2017 року Atom Bank вже залучив депозитів на 110 млн. фунтів

стерлінгів.
• За останніми даними, у світі налічується 70 необанків, 40 із яких функціонують у

Великобританіı.̈ Створення та діяльність необанків залежать від економічного і
технологічного розвитку краıн̈и, відповідноı̈ законодавчоı̈ бази і наявності
ефективноı̈ банківськоı̈ системи. 38



Необанки 

• Необанки це банки в яких немає фізичних відділень, але вони надають 
стандартний пакет послуг: відкриття рахунків, кредити, депозити, інвестиції і тд.

• Необанки або самі отримують банківську ліцензію, або оперують на базі одного 
з існуючих банків, по суті купуючи оптом послуги у фінансової організації, що 
надала ліцензію, і продаючи їх в роздріб своїм клієнтам. Першим шляхом йдуть 
більшість фінтех-стартапів у Великобританії, яка за останні кілька років сильно 
просунулася в лібералізації фінансової галузі (той самий Monzo нещодавно 
отримав ліцензію), а з другого — компанії з інших юрисдикцій, де отримання 
ліцензії є занадто дорогим і складним процесом.

• Перевагою необанков перед їх більш традиційними конкурентами став більш 
низький рівень комісійних, що стягуються з клієнтів. У традиційних банків з 
цього пункту практично немає місця для маневрів, бо за рахунок цих доходів 
вони покривають свої операційні витрати — наприклад, середньостатистичний 
роздрібний банк в Великобританії витрачає 50% від всіх витрат на підтримку 
своєї філіальної мережі та ІТ.

• За оцінками деяких експертів, роздрібним необанкам необхідно підтримувати 
кількість клієнтів на рівні не нижче ніж 200,000 для досягнення достатньої 
рентабельності. Наступні 2-3 роки покажуть, чи вдасться необанкам досягти і 
підтримувати таку клієнтську базу в довгостроковій перспективі, враховуючи, 
що приплив венчурних інвестицій в FinTech починає поступово знижуватися.
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Хмарні технології

• Хмарні технології (англ. Сloud Technology) — це парадигма, що передбачає
віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам
мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання
програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Тобто якщо є підключення до
Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані
використовуючи потужності віддаленого сервера.

• Хмарні сервіси, що дозволяють перенести обчислювальні ресурси й дані на
віддалені інтернет-сервери, в останні роки стали одним з основних трендів розвитку IT-
технологій.

• Концепція хмарних обчислень з'явилася ще в 1960 році, коли американський учений,
фахівець з теорії ЕОМ Джон Маккарті (John McCarthy) висловив припущення, що коли-
небудь комп'ютерні обчислення стануть надаватися подібно комунальним послугам
(public utility). Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька вартість
комп'ютерів і пристроїв зберігання даних, а також широке впровадження віртуалізації,
сервіс-орієнтованої архітектури привели до величезного зростання хмарних обчислень.
Кінцеві користувачі можуть не перейматися роботою обладнання технологічної
інфраструктури «в хмарі», яка їх підтримує.

• Аналогією обчислювальних «хмар» зі звичного життя можуть служити

електростанції. Хоча домовласник може купити електрогенератор і піклуватися про

його справність самостійно, більшість людей воліє отримувати енергію від

централізованих постачальників.
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Хмарні технології

• Сучасні інформаційні технології у банківській сфері направлені не тільки на 
розробку та впровадження нових послуг та продуктів, але й на зменшення
фінансових витрат банку. 

• Однією із таких інновацій є так звані хмарні технології (від англ. — cloud 
technologies). 

• Сутність хмарних технологій полягає в оренді серверів у компаній-
постачальників замість придбання власних із метою запуску програм. 

• Тобто провайдер за допомогою Інтернету надає банку-замовнику готовий 
технологічний продукт. 

• Управління серверами здійснюється через мережу Інтернет, при цьому компанія-
орендатор сплачує тільки фактичний час їх використання для обробки та зберігання 
даних.

• Таким чином, «хмара» відкриває новий підхід до обчислень, при якому ані 
обладнання, ані програмне забезпечення не належать банку.

• Використовуючи хмарні технології, банки можуть відмовитися від необхідності
створювати і підтримувати власну обчислювальну інфраструктуру.

• Поява хмарних технологій, насамперед, є актуальною для невеликих банків з
обмеженим бюджетом на інформаційно-технічне забезпечення діяльності.
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Браузер

Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] — переглядач) — програмне 
забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до 
Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою 
інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці. Тексти та малюнки можуть містити посилання на інші 
веб-сторінки, розташовані на тому ж веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач з 
допомогою гіперпосилань дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати інформацію, 
розміщену на багатьох веб-сторінках.
• Принцип	роботи

Веб-переглядач під'єднується до сервера HTTP, отримує з нього документ і форматує
його для представлення користувачеві або намагається викликати зовнішню програму, яка
це зробить, залежно від формату документа. Формати документа, які веб-переглядач
повинен представляти без допомоги зовнішніх програм, визначає World Wide Web
Consortium (скорочено W3C)[1]. До них належать формати текстових
документів HTML та XHTML, а також найпоширеніші формати растрової
графіки GIF, JPEGта PNG (останній — розробка W3C). Якщо ви читаєте цей текст з екрана
монітора, то в цей час ви користуєтесь веб-переглядачем.

Адресування сторінок відбувається за допомогою URL (Uniform Resource Locator, RFC
1738), який інтерпретується, як адреса, що починається з http: для протоколу HTTP. Багато
навігаторів також підтримують інші типи URL та їх відповідні протоколи, як,
наприклад, gopher: для Gopher (ієрархічний протокол гіперпосилань), ftp: для протоколу
перенесення файлів FTP, rtsp: для протоколу потоків реального часу RTSP,
та https: для HTTPS (HTTP Secure, що розширює HTTP за допомогою Secure Sockets
Layer SSL або Transport Layer Security TLS). 42
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Браузер (переглядач)

• Популярні	переглядачі
• Найпершим веб-переглядачем був Mosaic, розроблений в Національному центрі 

застосування суперкомп'ютерів (NCSA) Іллінойського університету в Урбана-Шампейн.
• Нині існує ряд програм для навігації в Інтернеті. Найпопулярніші з них]:
• Google Chrome,
• Safari,
• Internet Explorer,
• Mozilla Firefox,
• Opera.
• Кожний переглядач має свої відмінності в інтерпретації гіпертексту, що пов'язано з різною 

реалізацією рушіїв відображення та створенням пропрієтарних тегів для розширення 
можливостей стандартного HTML. Так, один текст може бути відтворено по-різному 
в Internet Explorer та Safari. 

• Багато Інтернет-сервісів оптимізують свої сторінки під один стандарт, віддаючи перевагу 
одному переглядачу (приклад Flickr з Mozilla Firefox). 

• Для покращення сумісності сторінки з різними браузерами та їх версіями може 
використовуватися техніка CSS-фільтрів, яка полягає у використанні різних 
файлів каскадних таблиць стилів (CSS) або різних записів у CSS-файлах залежно від 
типу та версії браузера.
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