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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Договори у фінансово-кредит-
ній сфері” розроблена з урахуванням вимог класифікаційної харак-
теристики зі спеціальності “правознавство”, ґрунтується на Цивіль-
ному і Господарському кодексах України 2003 р., законах та інших 
нормативно-правових актах, а також міжнародних договорах, що ре-
гулюють відносини, пов’язані з наданням фінансових послуг.

Метою дисципліни є глибоке засвоєння студентами знань з право-
вого регулювання відносин, які виникають при укладанні договорів у 
фінансово-кредитній сфері.

Завданням дисципліни є формування у студентів спеціальних 
знань щодо загальних положень про фінансові послуги, їх види та 
правові засади; поняття фінансово-кредитних відносин, їх зміст, 
об’єктний і суб’єктний склад; види, форму, умови і порядок укладан-
ня, зміни та розірвання договорів у фінансово-кредитній сфері. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
•  знати науково-теоретичні та практичні положення про фінан-

сові послуги, особливості їх правового регулювання, основні 
національні та міжнародно-правові акти, норми Цивільного і 
Господарського кодексів України, закони та інші нормативно-
правові акти, що регулюють відносини у сфері фінансових пос-
луг, порядок їх застосування, спеціальну науково-методичну та 
іншу юридичну літературу; 

• уміти правильно визначати види фінансово-кредитних відно-
син, види договорів, що укладаються з метою надання фінансо-
вих послуг, їх істотні та інші умови, забезпечувати правильне їх 
оформлення, тлумачити та застосовувати нормативно-правові 
акти, що їх регулюють.

Предметним орієнтиром при вивченні дисципліни “Договори у 
фінансово-кредитній сфері” є тематичний план, який складений від-
повідно до змістових модулів. Обсяг необхідного програмного ма-
теріалу визначений у розділі “Зміст дисципліни”. Для полегшення 
контролю і самоконтролю отриманих студентами знань програма міс-
тить перелік питань для самоконтролю. Список рекомендованої літе-
ратури містить перелік основних науково-теоретичних і практичних 
джерел, які стануть важливою підмогою при вивченні дисципліни. 

Для полегшення навчання та підвищення його ефективності не-
обхідно додатково використовувати Методичні матеріали щодо за-
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безпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Договори у 
фінансово-кредитній сфері”. 

Змістові модулі: 
Змістовий модуль І. Загальні положення про договори у фінансо-

во-кредитній сфері.
Змістовий модуль ІІ. Види договорів у фінансово-кредитній 

сфері.
міжпредметні зв’язки. 
Дисципліна “Договори у фінансово-кредитній сфері” безпосеред-

ньо пов’язана з дисциплінами “Цивільне право”, “Господарське пра-
во”, “Банківське право”, “Підприємницьке право”, “Комерційне пра-
во”, “Цивільний процес” та “Господарський процес”. 

ТемАТИчНИй ПЛАН 
дисципліни 

“ДОгОВОрИ у фіНАНСОВО-КреДИТНій Сфері” 

№
пор.

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль і. Загальні положення про договори 
у фінансово-кредитній сфері

1
Поняття та загальна характеристика фінансових послуг в 
Україні

2
Суб’єкти відносин у фінансово-кредитній сфері. Фінансові 
установи
Змістовий модуль іі. види договорів у фінансово-кредит-
ній сфері

3 Договір страхування
4 Договір позики
5 Договір кредиту
6 Договір банківського вкладу
7 Договір банківського рахунка 
8 Розрахунки 
9 Договір факторингу

10 Фінансові послуги ломбардів
11 Договір банківської гарантії

разом годин: 54
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ЗміСТ 
дисципліни 

“ДОгОВОрИ у фіНАНСОВО-КреДИТНій Сфері” 

Змістовий модуль і.  Загальні положення про договори 
у фінансово-кредитній сфері

Тема 1. Поняття та загальна характеристика фінансових 
послуг в україні

Поняття та види фінансових послуг, загальні умови їх надання. 
Правове регулювання фінансових послуг. 

Послуги банків. Банківські операції. Умови та підстави надання 
банківських послуг.

Договір про надання фінансових послуг: поняття, види, зміст та 
загальна характеристика.

Література [1; 7; 9; 12; 49; 50; 52; 53; 56; 60; 63–66] 

Тема 2. Суб’єкти відносин у фінансово-кредитній сфері. 
фінансові установи

Суб’єкти фінансово-кредитних відносин. Поняття та види фінан-
сових установ. Надання фінансових послуг фізичними особами — 
суб’єктами підприємницької діяльності. 

Банки: поняття, види та загальна характеристика правового ста-
тусу.

Література [1; 2; 5; 7–9; 12; 49; 54; 55; 58; 59; 62–66]

Змістовий модуль іі. види договорів у фінансово-кредитній 
сфері

Тема 3. Договір страхування
Законодавство про страхування у сфері господарювання. Поняття 

та види страхування. Добровільне та обов’язкове страхування. Стра-
ховики, страхувальники, вигодонабувачі. Товариства взаємного стра-
хування.

Поняття договору страхування. Сторони у договорі страхування. 
Порядок укладання, предмет, форма та істотні умови договору стра-
хування. Права та обов’язки сторін. Обов’язки страховика. Обов’язки 
страхувальника. Страховий платіж (внесок, премія) і страховий та-
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риф. Страховий ризик і страховий випадок Страхова сума. Умови та 
порядок здійснення страхової виплати. Франшиза. Момент набрання 
чинності договором страхування. Наслідки несплати страхувальни-
ком чергового страхового внеску, зменшення (редукування) розміру 
страхової суми та (або) страхових виплат. Страхова оцінка. Актуарні 
розрахунки. Відмова від здійснення страхової виплати. Зміна страху-
вальника — фізичної особи у договорі страхування. 

Співстрахування. Укладення договору страхування на користь 
третьої особи. Договір страхування одного й того самого об’єкта. До-
говір перестрахування. 

Відповідальність страховика. Перехід до страховика прав страху-
вальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки.

Припинення договору страхування. Недійсність договору стра-
хування. Наслідки припинення юридичної особи — страхувальника. 
Наслідки визнання страхувальника — фізичної особи недієздатною 
або обмеження її цивільної дієздатності. 

Договір страхування життя, здоров’я. Договір страхування цивіль-
ної відповідальності. 

Література [1; 2; 5; 8; 12; 14; 15; 17; 31–35; 50; 55; 58; 59; 62–66]

Тема 4. Договір позики
Поняття та правова природа позики. Характерні ознаки позики. 

Укладення та форма договору позики. Елементи договору позики. 
Суб’єктний склад. Предмет договору позики. Зміст договору пози-
ки. Оплата, проценти за договором позики. Строк договору позики. 
Обов’язок позичальника повернути позику. Наслідки порушення до-
говору позичальником. Оспорювання договору позики. Забезпечен-
ня виконання зобов’язання позичальником. Новація боргу у позико-
ве зобов’язання. 

Література [2; 3; 55; 58; 59; 61–66]

Тема 5. Договір кредиту 
Поняття та види кредиту. Правова природа кредиту. Відмінність 

кредитних відносин від відносин з позики.
Поняття та ознаки кредитного договору. Порядок укладання та 

форма кредитного договору. Елементи кредитного договору. Сто-
рони договору. Кредитодавець, позичальник. Предмет кредитного 
договору. Проценти за кредитним договором. Оцінка й аналіз плато-
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спроможності суб’єкта кредитування. Відмова від надання, отриман-
ня кредиту. 

Забезпечення виконання кредитних зобов’язань. Застава, пору-
ка, гарантія, вексель, страхування, цінні папери як засіб платежу за 
кредитним договором. Ризик неповернення кредиту та підстави для 
звільнення від виконання зобов’язання. 

Види кредитних договорів. Банківський кредит. Комерційний 
кредит. Товарний кредит. Фінансовий кредит. Лізинговий та іпотеч-
ний кредит. Бланковий та консорціумний кредит. Драфт-кредит.

Література [1–4; 7; 9; 12; 13; 16; 49; 55–66]

Тема 6. Договір банківського вкладу
Депозитні операції банків. Банківський вклад (депозит). Види бан-

ківських вкладів: вклад на вимогу, строковий вклад, умовний вклад 
(депозит). Договір банківського вкладу. Правова природа банківсь-
кого вкладу. Форма договору банківського вкладу. Види банківських 
вкладів. Елементи договору банківського вкладу. Банк і вкладник. 
Предмет договору банківського вкладу. Проценти на банківський 
вклад. Індикативні розміри процентних ставок. Зміст договору (пра-
ва та обов’язки сторін). Укладання та форма договору банківського 
вкладу, істотні умови. 

Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою. 
Договір банківського вкладу на користь третьої особи. 

Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) сертифікат. 
Література [1; 2; 7; 9; 12; 21; 24; 49; 55; 58; 59; 62–66]

Тема 7. Договір банківського рахунка
Банківський рахунок. Види рахунків: поточні; вкладні (депозит-

ні); кореспондентські рахунки. 
Договір банківського рахунка. Елементи договору банківського 

рахунка. Суб’єктний склад. Сторони договору (банк і клієнт (во-
лоділець рахунка). Предмет договору. Права та обов’язки сторін. Ук-
ладення та форма договору банківського рахунка. 

Операції за рахунком, що виконуються банком. Кредитування ра-
хунка. Проценти за користування коштами, що перебувають на ра-
хунку. Черговість списання грошових коштів з рахунка. Правові на-
слідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта. 
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Обмеження права розпоряджання рахунком. Банківська таємниця. 
Розірвання договору банківського рахунка. 

Література [1; 2; 9; 12; 21; 49; 55; 58; 59; 62–66]

Тема 8. розрахунки
Суть терміна “розрахунки”. Переказ коштів. Платіжні системи. 

Види платіжних систем. Правові засади функціонування платіжних 
систем. Предмет розрахунків (платіж коштів). Готівкова та безготів-
кова форми грошових коштів. Форми розрахунків. 

Види готівкових розрахунків (платіж (передача) готівки фізични-
ми особами фізичним особам; платіж фізичними особами готівкою 
юридичним особам; платіж готівкою однією юридичною особою ін-
шій юридичній особі; платіж шляхом внесення готівки до банку дру-
гої сторони для зарахування на її рахунку; платіж шляхом внесення 
готівки до банку для відправлення переказу; розрахунки платіжними 
картками). 

Види безготівкових розрахунків (платіжні доручення; платіжні 
вимоги (розрахунки за інкасо); вимоги-доручення; акредитиви; чеки, 
розрахункові чеки; векселі; банківські платіжні картки; інші розра-
хунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями 
ділового поводження, дебетові і кредитові платіжні інструменти, що 
застосовуються у міжнародній банківській практиці). 

Розрахункові документи (на паперових носіях; в електронному 
вигляді). Суб’єкти переказу коштів. Платіжні інструменти. Порядок 
оформлення документів при здійсненні переказу. Право та спосіб 
ініціювання переказу. Розрахункові документи: платіжне доручення; 
платіжна вимога-доручення; розрахунковий чек; платіжна вимога; 
меморіальний ордер. 

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Загальні поло-
ження про розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Умови 
виконання банком платіжного доручення. Виконання платіжного до-
ручення. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
платіжного доручення. 

Розрахунки за акредитивом. Акредитив. Види та правова природа 
акредитива. Відкличний акредитив, безвідкличний акредитив. По- 
критий, непокритий акредитив. Суб’єктний склад: платник акреди-
тива (наказодавець акредитива, акредитиводавець); бенефіціар (от-
римувач грошей); банк-емітент; банк бенефіціара; виконуючий банк; 
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підтверджуючий банк; авізуючий банк; рамбурсуючий банк. Вико-
нання акредитива. Відповідальність банку, що виконує акредитив. 
Закриття акредитива. 

Розрахунки за інкасовими дорученнями. Загальні положення про 
розрахунки за інкасовими дорученнями. Виконання інкасового дору-
чення. Повідомлення про проведені операції. 

Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Загальні поло-
ження про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Оплата 
чека. Інкасування чека. Повідомлення про несплату чека. Наслідки 
несплати чека. Відповідальність за порушення правил здійснення пе-
реказу коштів. 

Розрахунки векселем. Історичний розвиток вексельних розрахун-
ків. Поняття та види векселів. Простий вексель. Переказний вексель 
(тратта). Правові засади вексельних розрахунків. Суб’єкти розра-
хунків векселем. Порядок оформлення векселів. Плата за векселем. 
Відмова від оплати векселя. Відповідальність за порушення правил 
вексельних розрахунків.

Література [1; 2; 9–12; 18; 19; 21–23; 25; 26; 28–30; 36–40; 42–47; 
49; 53; 55; 58; 59; 62–66]

Тема 9. Договір факторингу 
Факторинг. Типи факторингу (купівля права грошової вимоги; 

забезпечення виконання зобов’язань). Поняття договору факторингу 
та його види. Предмет договору факторингу. Сторони у договорі фак-
торингу. Клієнт, фактор. Права та обов’язки сторін. Недійсність забо-
рони відступлення права грошової вимоги. Відповідальність клієнта 
перед фактором. Виконання боржником грошової вимоги факторові. 
Наступне відступлення права грошової вимоги. Права фактора. Зус-
трічні вимоги боржника і захист прав боржника. Відповідальність 
сторін. 

Література [1; 2; 9; 12; 41; 58; 59; 62–66]

Тема 10. Договір банківської гарантії
Поняття договору банківської гарантії. Елементи договору бан-

ківської гарантії. Суб’єктний склад. Предмет договору банківської 
гарантії. Права та обов’язки сторін. Строк її дії. Незалежність гарантії 
від основного зобов’язання. Правові наслідки порушення боржни-
ком зобов’язання, забезпеченого гарантією. Обов’язки гаранта під час 
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розгляду вимоги кредитора. Право гаранта на відмову в задоволенні 
вимоги кредитора. Обов’язок гаранта. Припинення гарантії. Право 
гаранта на зворотну вимогу до боржника. Оплата послуг гаранта.

Література [1; 2; 9; 12; 49; 55; 58; 59; 62–66]

Тема 11. фінансові послуги ломбардів
Поняття ломбарду як фінансової установи. Ломбардна операція, 

її правова природа (кредит під заставу). Операції з валютними цін-
ностями. Договори, що укладаються при здійсненні ломбардних опе-
рацій.

Література [1; 2; 6; 12; 27; 54; 55; 58; 59; 62–66]

ПИТАННЯ ДЛЯ САмОКОНТрОЛЮ

1. Поняття та види фінансових послуг. 
2. Правове регулювання фінансових послуг. 
3. Послуги банків. Банківські операції. 
4. Договір про надання фінансових послуг: поняття, види, зміст і 

загальна характеристика.
5. Суб’єкти фінансово-кредитних відносин. 
6. Поняття та види фінансових установ. 
7. Банки: поняття, види та загальна характеристика правового 

статусу.
8. Законодавство про страхування у сфері господарювання. 
9. Поняття та види страхування. 

10. Поняття та елементи договору страхування. 
11. Порядок укладання, предмет, форма та істотні умови договору 

страхування. Умови та порядок здійснення страхової виплати.
12. Співстрахування. Укладення договору страхування на користь 

третьої особи. Договір страхування одного й того самого об’єкта. 
Договір перестрахування. 

13. Відповідальність страховика. Перехід до страховика прав стра-
хувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки.

14. Припинення договору страхування. Недійсність договору стра-
хування. 

15. Наслідки припинення юридичної особи — страхувальника. На-
слідки визнання страхувальника — фізичної особи недієздат-
ною або обмеження її цивільної дієздатності. 

16. Договір страхування життя, здоров’я. 
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17. Договір страхування цивільної відповідальності. 
18. Поняття, правова природа та характерні ознаки позики. 
19. Укладення та форма договору позики. 
20. Елементи договору позики. 
21. Поняття, види та правова природа кредиту.
22. Поняття, ознаки та елементи кредитного договору. 
23. Порядок укладання та форма кредитного договору.
24. Способи забезпечення виконання кредитних зобов’язань. 
25. Ризик неповернення кредиту та підстави для звільнення від ви-

конання зобов’язання. 
26. Банківський кредит. 
27. Комерційний кредит. Товарний кредит. 
28. Фінансовий кредит. 
29. Лізинговий та іпотечний кредит. 
30. Бланковий та консорціумний кредит. Драфт-кредит.
31. Депозитні операції банків. 
32. Банківський вклад (депозит). Види банківських вкладів. 
33. Договір банківського вкладу: поняття та елементи. 
34. Зміст договору (права та обов’язки сторін). 
35. Укладання та форма договору банківського вкладу, істотні умо-

ви. 
36. Ощадна книжка. Ощадний (депозитний) сертифікат. 
37. Поняття та види банківських рахунків. 
38. Договір банківського рахунка: поняття та елементи. 
39. Укладення та форма договору банківського рахунка. 
40. Операції за рахунком, що виконуються банком. Кредитування 

рахунка. 
41. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за 

рахунком клієнта. Обмеження права розпоряджання рахун-
ком. 

42. Банківська таємниця. 
43. Розірвання договору банківського рахунка. 
44. Поняття та види платіжних систем. 
45. Правові засади функціонування платіжних систем. 
46. Форми грошових коштів і форми розрахунків. 
47. Види та порядок здійснення готівкових розрахунків.
48. Види та загальна характеристика безготівкових розрахунків.
49. Поняття та види розрахункових документів.
50. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
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51. Розрахунки за акредитивом.
52. Розрахунки за інкасовими дорученнями.
53. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
54. Розрахунки векселем. 
55. Поняття договору факторингу та його види. 
56. Елементи договору факторингу. 
57. Поняття та елементи договору банківської гарантії. 
58. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забез-

печеного гарантією. Обов’язки гаранта під час розгляду вимоги 
кредитора. 

59. Поняття ломбарду як фінансової установи. Ломбардні опера-
ції.

60. Договори, що укладаються при здійсненні ломбардних опера-
цій.
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