
Тема лекції 25. Позика. Кредит. Банківський вклад та рахунок 

План 

1. Поняття та загальна характеристика договору позики. 

https://www.youtube.com/watch?v=pf3_86yI-UM  https://www.youtube.com/watch?v=jFgo1e_N4BI  

2.Поняття та загальна характеристика кредитного договору. 

https://www.youtube.com/watch?v=LjduPIUmpVA  

3. Поняття і зміст  договору банківського вкладу. 

4. Загальні положення банківського рахунку. https://www.youtube.com/watch?v=mi6er1vuim8  

 

Шановні студенти, для визначення рівня знань, умінь та навичок Вам необхідно опрацювати 

наступні види завдань 

Питання самостійного вивчення.  

Розв’язати тести.  

Бажаю успіхів. 

1. Поняття та загальна характеристика договору позики. 

Поняття договору позики міститься в ст. 1046 Цивільного кодексу України, згідно якої за 

договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) 

грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути 

позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та 

такої ж якості. 

Юридична характеристика договору позики: 

Реальний - у зв'язку з прямою вказівкою в ст. 1046 ЦК України він вважається укладеним з 

моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Відповідно не матиме 

будь-якого юридичного значення обіцянка надати річ (гроші) у позику, навіть погоджена сторонами. 

Якщо позикодавець відмовиться від наданої обіцянки, він не буде нести відповідальності за ненадання 

позики. Таким чином, договір позики набирає чинності не з моменту його підписання, а з моменту, 

коли позикодавець передав предмет позики позичальникові. Цей підхід щодо визнання реальності 

договору позики реалізується і в судовій практиці; 

Односторонній - це означає, що після його укладення всі обов'язки за договором позики, у тому 

числі повернення предмета позики або рівної кількості речей того ж роду та такої ж якості, несе 

позичальник, а позикодавець набуває за цим договором тільки права (наприклад, вимагати повернення 

предмета позики); Відплатний або безвідплатний У ч. 1 ст. 1048 ЦК України зазначено, що 

позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється 

договором. У разі, якщо сторони спеціально не передбачили умову щодо певної періодичності виплати 

процентів за договором позики, то проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики. Такий 

договір має відплатний характер. 

У ч. 2 ст. 1048 ЦК України встановлено, що договір позики є безпроцентним, 

тобто безвідплатним договором, якщо: 

 а) він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний зі здійсненням підприємницької 

діяльності хоча б однією зі сторін; 

 б) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками. 

Особливості договору позики: 

1. Договір позики належить до зобов'язань, спрямованих на передачу майна. 

2. Договір позики є загальною моделлю, на основі якої будується регулювання всіх кредитних 

відносин у цивільному обороті.  

3. Позика є однією з цивільно-правових форм кредитування.  

Сторони за договором позики - позикодавець і позичальник, якими можуть бути будь-які 

суб'єкти цивільного права. При цьому позикодавцем може виступати лише власник відповідних 

грошових коштів або речей, визначених родовими ознаками. 

Істотні умови 

Договір позики повинен містити такі умови: 

https://www.youtube.com/watch?v=pf3_86yI-UM
https://www.youtube.com/watch?v=jFgo1e_N4BI
https://www.youtube.com/watch?v=LjduPIUmpVA
https://www.youtube.com/watch?v=mi6er1vuim8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15


·   предмет договору. Предметом договору позики є гроші (у тому числі іноземна валюта) і речі, 

визначені родовими ознаками, тобто речі, що мають ознаки, властиві всім речам того ж роду, та 

вимірюються числом, вагою, мірою (ч. 2 ст. 184 ЦК України); 

·  ціну договору (у т. ч. і проценти за договором). Якщо інше не встановлено в договорі позики 

або в законі, то позикодавець має право на отримання від позичальника процентів від суми позики (ст. 

1048 ЦК). Розмір таких процентів найчастіше вказується в договорі, а при відсутності відповідної 

умови в договорі розмір процентів визначається згідно зі ст. 1048 ЦК – виходячи з облікової ставки 

НБУ (інформацію про її розмір можна знайти на сайті Нацбанку – www.bank.gov.ua, станом на 07.07.17 

р. вона становить 12,5 % річних). 

У деяких випадках договір позики вважається безпроцентним, а саме (ч. 2 ст. 1048 ЦК): 

- договір укладений між фізособами на суму менше 50 НМДГ (менше 850 грн.) і не пов'язаний 

із підприємницькою діяльністю ні однієї зі сторін; 

- позичальнику передано речі/предмети, визначені родовими ознаками (наприклад, картопля); 

- сторони прямо вказали в договорі, що він є безпроцентним; 

·  строк дії договору (строк повернення позики). Строк договору позики (повернення позики) 

встановлюється за домовленістю сторін і зазначається в договорі. За загальним правилом, строк 

визначається календарною датою. Якщо договором не встановлено строк повернення позики або цей 

строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником 

протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено 

договором (ч. 1 ст. 1049 ЦК України). 

У ч. 2 ст. 1049 ЦК України встановлюється можливість повернення позики достроково. Це 

правило стосується безпроцентної позики, якщо інше не встановлено договором. Можливість 

дострокового виконання договору позики вирішується, насамперед, з урахуванням інтересів 

позикодавця. Дострокове повернення позики, що надана за договором процентної позики (відплатним 

договором), за загальним правилом, є неприпустимим. тому що позикодавець втратить відсотки, що 

мали б бути сплачені йому відповідно до домовленості, досягнутої з позичальником під час укладення 

договору. Але сторони можуть передбачити в договорі дострокове повернення боргу і за договором 

процентної позики. 

Момент виконання позичальником своїх зобов'язань та момент повернення позики визначаються 

залежно від того, що є предметом позики. У ч. 3 ст. 1049 ЦК України зазначено, що позика вважається 

повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками. У разі, якщо 

предметом позики є речі, що потребують, наприклад, транспортування, то момент передання 

визначається в договорі і ним може бути, зокрема, завантаження речей на транспорт позикодавця. 

Якщо предметом позики є грошові кошти, то позика вважається повернутою в момент передання 

позикодавцеві грошової суми або її зарахування на банківський рахунок позикодавця. 

Договір позики укладається як в усній так, і в письмовій формі. В Цивільному кодексі 

України зазначено, що договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менш як у 

десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а 

у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми (ч.1 ст. 1047 ЦК України). 

Якщо сума коштів є не досить значною та не перевищує у десять разів встановлений законом 

розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян ( ця сума становить 170 грн.), а договір 

укладається між фізичними особами, то договір можна укласти в усній формі, а факт укладення 

підтвердити розпискою позичальника, яка посвідчує передання позикодавцем визначеної грошової 

суми або визначеної кількості речей. (стаття 1047 Цивільног Кодексу України) 

Якщо сума, яка надається в борг є значною, та перевищує у десять разів встановлений законом 

розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян договір позики доцільно укладати у письмовій 

формі. Відповідно до частини 2 статті 1047 Цивільного Кодексу України: «на підтвердження 

укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший 

документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної 

кількості речей» 

Закон не вимагає нотаріального посвідчення договору позики, проте за домовленістю сторін 

чи на вимогу однієї з сторін, договір може бути нотаріально посвідчений. 

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена 

розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем 

визначеної грошової суми або визначеної кількості речей (ч. 2 ст. 1047 ЦКУ). 
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Отже, за загальним правилом, розписка є достатнім документом, аби укласти договір позики і в 

майбутньому мати можливість повернути отримані кошти. Наявність оригіналу розписки у тієї чи 

іншої сторони є підтвердженням наявності боргу або факту виконання зобов’язання за договором 

позики (якщо оригінал розписки у позичальника, то вважається, що позикодавець отримав кошти і 

повернув її позичальнику).  

Варто наголосити, що розписка сама по собі не є договором позики – це лише підтвердження 

такого договору, який був укладений між сторонами, а також вона засвідчує й безпосередньо факт 

отримання боржником від кредитора грошових коштів у певному розмірі або речей. Така правова 

позиція висловлена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 

464/3790/16-ц. 

 

 

 

2.Поняття та загальна характеристика кредитного договору. 

Кредитний договір - це цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і 

обов'язки та економічну відповідальність банку і клієнта (позичальника) з приводу проведення 

кредитної операції. 

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати 

грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (ст.1054 Цивільного Кодексу 

України). 

За своєю юридичною природою, на відміну від договору позики, кредитний договір 

є консенсуальним (вступає в силу з моменту досягнення між сторонами згоди щодо всіх істотних 

умов), двостороннім (на банк (фінансову установу) покладається обов'язок надати грошові кошти 

позичальникові, а на позичальника - повернути кредит та сплатити проценти) та 

завжди відплатним (плата за кредит виявляється" у процентах, які встановлюються в договорі). 

Сторони кредитного договору чітко визначені в законі, і ними є кредитодавець і позичальник. 

Кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитні спілки), що мають ліцензію 

Національного банку України на всі або окремі банківські операції (надання кредиту), передбачені 

Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. 

Позичальником є фізична чи юридична особа, яка отримує грошові кошти для заняття 

підприємницькою діяльністю або для задоволення побутових потреб. 

Істотними умовами кредитного договору є умови про:  

Предмет кредиту є грошові кошти (кредит). 

Строк кредитного договору встановлюється за домовленістю сторін. За згодою кредитодавця 

кредит може бути достроково повернений. 

Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою (тобто незмінною протягом усього 

строку кредитного договору) або змінюваною. У разі застосування змінюваної процентної ставки 

кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та 

зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним 

договором У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен 

визначатися максимальний розмір її збільшення. 

Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати 

визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і 

пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової 

ставки та інших факторів (ч. 2 ст. 1056-1 ЦК України). 

Вартість інших банківських послуг. 

Майнова відповідальність сторін за порушення договору. 

Порядок його розірвання. 

інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. 

Кредитний договір укладається обов'язково в письмовій формі, як шляхом складання одного 

документа, підписаного кредитодавцем та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами 

тощо, підписаними стороною, що їх надіслала. Кредитний договір, укладений з недодержанням 

письмової форми, є нікчемним (ч. 2 ст. 1055 ЦК України). 

Крeдити, якi надаються банками, пoдiляються:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran4932#n4932
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran4932#n4932


1. За стрoками кoристування на:  

а) кoрoткoстрoкoвi - дo 1 рoку; мoжуть надаватися банками у разi тимчасoвих фiнансoвих 

труднoщiв, щo виникають у зв'язку з витратами вирoбництва та oбiгу, нe забeзпeчeних надхoджeнням 

кoштiв у вiдпoвiднoму пeрioдi;  

б) сeрeдньoстрoкoвi - дo 3 рoкiв; мoжуть надаватися на oплату oбладнання, пoтoчнi витрати, на 

фiнансування капiтальних вкладeнь;  

в) дoвгoстрoкoвi - пoнад 3 рoки; мoжуть надаватися для фoрмування oснoвних фoндiв. Oб'єктами 

крeдитування мoжуть бути капiтальнi витрати на рeкoнструкцiю, мoдeрнiзацiю та рoзширeння вжe 

дiючих oснoвних фoндiв, на нoвe будiвництвo, на приватизацiю та iн.;  

2. За забeзпeчeнням на:  

а) забeзпeчeнi заставoю (майнoм, майнoвими правами, цiнними папeрами);  

б) гарантoванi (банками, фiнансами чи майнoм трeтьoї oсoби);  

в) з iншим забeзпeчeнням (пoручитeльствo, свiдoцтвo страхoвoї oрганiзацiї); г) нeзабeзпeчeнi 

(бланкoвi);  

3. За ступeнeм ризику на:  
а) стандартнi крeдити;  

б) крeдити з пiдвищeним ризикoм;  

4. За мeтoдами надання на:  

а) крeдити, щo надаються у разoвoму пoрядку;  

б) крeдити, щo надаються вiдпoвiднo дo крeдитнoї лiнiї. Пiд крeдитнoю лiнiєю рoзумiється згoда 

банку-крeдитoра надати крeдит у майбутньoму в рoзмiрах, якi нe пeрeвищують заздалeгiдь oбумoвлeнi 

рoзмiри за пeвний прoмiжoк 12 часу бeз прoвeдeння дoдаткoвих спeцiальних пeрeгoвoрiв;  

в) гарантiйнi (iз заздалeгiдь oбумoвлeнoю датoю надання, за пoтрeбoю, iз стягнeнням кoмiсiї за 

зoбoв'язання);  

5. За стрoками пoгашeння на:  
а) крeдити, щo пoгашаються вoднoчас;  

б) крeдити, щo пoгашаються у рoзстрoчку;  

в) крeдити, щo пoгашаються дoстрoкoвo (на вимoгу крeдитoра абo за заявoю пoзичальника);  

г) крeдити, щo пoгашаються з рeгрeсiєю платeжiв;  

д) крeдити, щo пoгашаються пiсля oбумoвлeнoгo пeрioду (мiсяця, кварталу). 

Комерційний кредит – це договір, виконання якого пов'язане з переданням у власність другій 

стороні грошових коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, може передбачатися 

надання кредиту як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт 

або послуг, якщо інше не встановлено законом ст. 1057 Цивільного кодексу України. 

Об’єктом комерційного кредиту слугує товарний капітал, а його суб’єктами виступають агенти 

товарної угоди (контракту): продавець - кредитором, а покупець - позичальником. Комерційний 

кредит може мати місце не тільки між продавцем та покупцем. Він широко застосовується і у 

взаємовідносинах підприємств-сумісників. 

Призначення комерційного кредиту - прискорення реалізації товарів та послуг, а також 

одержання додаткового прибутку у вигляді позичкового відсотка, який включено в ціну проданих 

товарів. В цьому привабливість комерційного кредиту для фірми-продавця. У фірми-покупця завдяки 

комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в 

банківському кредиті. 

В основі комерційного кредиту знаходяться договірні зобов’язання та господарчі зв’язки між 

контрагентами, які визначають умови кредитування. Наприклад, якщо покупець тимчасово 

неспроможний здійснити покупку за рахунок власних коштів, а продавець прагне реалізувати свій 

товар, то зобов’язання згідно договору між контрагентами можуть бути виконані при умові, що товар 

буде проданий під боргові зобов’язання тобто з відстрочкою платежу. 

Виділяють наступні види комерційного кредиту: 

 фірмовий кредит; 

 вексельний (обліковий кредит); 

 відкритий рахунок; 

 факторинг. 
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Фірмовий кредит - це традиційна форма кредитування, при якій постачальник (продавець) надає 

кредит покупцеві у формі відстрочки платежу. Різновидом фірмового кредиту є аванс покупця, який 

виплачується постачальнику після підписання договору. 

Вексельний (обліковий) кредит - це кредит продавця векселетримачу шляхом покупки (обліку) 

векселя до настання терміну платежу. У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя 

інших угод про надання кредиту не укладається. Вексель допомагає вирішити проблему нестачі 

обігових коштів і високої вартості кредитних ресурсів. 

Відкритий рахунок - це договір, прийнятий обома сторонами, у відповідності з яким покупець 

може робити періодичні закупівлі без звернення за кредитом в кожному окремому випадку. Порядок 

здійснення угоди такий: коли покупець замовляє товар, він негайно відвантажується, а платіж за нього 

здійснюється у визначені терміни після одержання рахунку. 

Факторинг (від англ. factor - посередник) - це різновид торгово-комісійної операції, пов'язаної з 

кредитуванням нестачу оборотних коштів. Факторинг являє собою інкасування дебіторської 

заборгованості покупця і є специфічною різновидністю короткострокового кредитування та 

посередницької діяльності. 

Отже, згiднo iз Цивiльним кoдeксoм України oснoвнoю вiдмiннiстю мiж крeдитним дoгoвoрoм i 

дoгoвoрoм пoзики є бeзвiдплатний характeр oстанньoгo. Пoзичальник за дoгoвoрoм пoзики нe сплачує 

пoзикoдавцeвi вiдсoткiв за пoзику, щo oбoв'язкoвoю й iстoтнoю умoвoю крeдитнoгo дoгoвoру. 

 

3. Поняття і зміст  договору банківського вкладу. 

Одним із найважливіших напрямів діяльності банківської системи є залучення коштів фізичних 

та юридичних осіб з подальшим їх розміщенням від свого імені, на власних умовах та на власний 

ризик. Указані операції разом з відкриттям та веденням поточних рахунків юридичних та фізичних 

осіб, відповідно до ст. 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність1", належать до виключно 

банківських операцій, здійснювати які в сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які мають 

банківську ліцензію. Залучення фінансових активів2 із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, 

згідно зі ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг", є фінансовою послугою3. Правовою формою залучення банками коштів є договір 

банківського вкладу (депозиту), якому присвячено § 3 гл. 71 ЦК. 

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої 

сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати 

вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в Іншій формі на умовах та в порядку, 

встановлених договором (ч. 1 ст. 1068 ЦК). 

Юридична характеристика договору:  

Односторонній - у банка є лише обов'язки з повернення суми вкладу та сплати процентів (доходу 

в іншій формі);  

реальний - набирає чинності з моменту прийняття банком грошової суми (вкладу) (внесення 

суми вкладу до каси банку або зарахування її на банківський рахунок). Укладення договору 

банківського вкладу не є підставою виникнення будь-яких прав та обов'язків його сторін. І лише 

внесення вкладником вкладу породжує у нього право вимагати від банку повернення вкладу та сплати 

процентів на нього (доходу в іншій формі).;  

відплатний - за надання банку права розпоряджатися внесеним вкладом він зобов'язується 

виплатити вкладникові винагороду у вигляді процентів або доходу в іншій формі.  

Сторонами договору виступають банк та вкладник. Банком виступає юридична особа, яка має 

виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади 

грошових коштів фізичних та юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних 

осіб (ст. 1 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Вкладником може бути будь-яка особа, 

яка визнається учасником цивільних правовідносин відповідно до обсягу своєї правосуб'єктності. 

Істотними умовами договору банківського вкладу (депозиту) є:  

1) предмет договору банківського вкладу (депозиту);  

2) процентна ставка за вкладом (депозитом);  

3) умови повернення вкладу (депозиту);  

4) у договорі на користь третьої особи необхідне визначення імені фізичної особи або 

найменування юридичної особи, на користь якої зроблено вклад;  



5) інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно бути досягнуто згоди/ 

Предметом договору банківського вкладу є грошова сума - вклад (гривневий, валютний). 

Варто вказати на основні види банківського вкладу: 

 вклад на вимогу - передбачає видачу вкладу на першу вимогу вкладника; 

 строковий вклад - повернення вкладу здійснюється зі спливом встановленого в договорі 

строку. 

Необхідно визначити форму договору банківського вкладу, яка є письмовою. Письмова форма 

договору вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором 

банківського вкладу з виданням ощадної книжки чи сертифіката, депозитної картки або іншого 

документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у 

сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту. Недодержання 

письмової форми визначає недійсність (нікчемність) цього договору. Укладення договору 

банківського вкладу і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом може підтверджуватися 

ощадною книжкою або ощадним сертифікатом. 

Ощадна книжка - документ, що підтверджує укладення договору банківського вкладу з 

фізичною особою та внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом. В ощадній книжці 

вказуються найменування і місцезнаходження банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також 

усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на 

рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки в банк (ст.. 1064 ЦК). 

Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір (іменний або на пред'явника), який 

підтверджує суму вкладу, внесеного в банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання 

зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який 

його видав (ст.. 1065 ЦК). 

Договір позики, кредитний договір та і договір банківського вкладу, оформлює єдині по своїй 

економічній природі відносини. Відмінності між ними головним чином полягають у тому, що 

кредитором по кредитному договору виступають банки та інші фінансові установи, а в якості 

позикодавця по договору позики можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи. 

 

4. Загальні положення банківського рахунку. 

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, 

відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати 

розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших 

операцій за рахунком (ч. 1 ст. 1066 ЦКУ). 

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право 

безперешкодно розпоряджатися цими коштами. 

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта 

та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не 

передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є 

майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Дані положення 

застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка 

відповідно до наданої ліцензії, а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших 

рахунків банків, якщо інше не встановлено законом. 

Договір же банківського рахунку являє собою угоду двох або більше осіб: (банку (кредитної 

організації) і клієнта (власника рахунку)), згідно з яким банк зобов’язується відкрити клієнту 

банківський рахунок, приймати і зараховувати що поступають на нього грошові кошти (дорогоцінні 

метали), виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум 

(дорогоцінних металів), а також здійснювати інші операції (розрахункові та касові) за рахунком, 

передбачені для рахунків даного виду, з грошовими коштами (дорогоцінними металами) клієнта або 

іншої особи, зазначеної в договорі, а клієнт зобов’язується оплачувати послуги банку, якщо інше не 

передбачено договором. 

Юридична характеристика договору банківського рахунку: 

1. Консенсуальний - вважається укладеним з моменту досягнення угоди сторонами з усіх 

істотних умов. І з цього моменту у сторін виникають права та обов’язки. Можливо, що грошові кошти 

не надійдуть на рахунок і операції по ньому банком здійснюватися взагалі не будуть, але договір буде 
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вважатися укладеним. Консенсуальність договору банківського рахунку відрізняє його від договору 

банківського вкладу, який є реальним. 

2. Двосторонній, хоча формулювання ст. 1066 ЦК України не дозволяє зробити однозначний 

висновок про це. У статті закріплені обов’язки банку, але відсутня вказівка на обов’язки клієнта, хоча 

такі є. При укладанні договору банківського рахунку обидві сторони – банк (фінансова установа) і 

клієнт-мають як права, так і обов’язки. Наприклад, клієнт зобов’язаний оплачувати послуги банку, у 

випадках, передбачених законом і (або) договором, надавати банку певну інформацію, встановлену 

законом, дотримуватися банківських правил і т.д. Дана характеристика також дозволяє розмежувати 

договори банківського рахунку та банківського вкладу. 

3. Відплатний (за користування грошовими коштами на рахунку банк сплачує проценти) - 

положення ЦК України закріплює обов’язок банку сплачувати клієнту відсотки за користування 

грошовими коштами, якщо інше не передбачено договором, що також свідчить про оплатність 

договору банківського рахунку. Також необхідно відзначити, що відкриття і ведення банківських 

рахунків є однією з основних банківських операцій. Банк здійснює підприємницьку діяльність, яка 

спрямована на отримання прибутку. Безоплатність банківських договорів 56 суперечить меті їх 

діяльності. У. 

Сторони договору банківського рахунка - банк (фінансова установа) і клієнт (володілець 

рахунка). 

На визначенні поняття "банк" ми в попередній главі цього підручника вже зупинялися. 

Клієнтами (володільцями рахунка) можуть виступати будь-які фізичні особи, у тому числі 

неповнолітні (п. 4 ч. 1 ст. 32 ЦК України), та юридичні особи. 

Істотними умовами досліджуваного договору є такі:  

1) згода про його предмет. Предмет договору – це те, з приводу чого укладено договір. Умови 

про предмет дають відповіді на питання: що і скільки? Договір банківського рахунку укладається з 

метою передачі банку певних грошових коштів;  

2) умова про проценти на вклад. Оскільки досліджуваний договір є відплатним, то виплата 

процентів передбачена завжди – незалежно від виду вкладу. Так, за користування грошовими 

коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на 

рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка або законом. Сума процентів 

зараховується на рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені 

договором, – зі спливом кожного кварталу.  

Предметом договору банківського рахунка є грошові кошти клієнта, що знаходяться на 

банківському рахунку, і послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, 

укладеного між ними, які пов'язані з переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею 

йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором. Як і 

за договором банківського вкладу, клієнт не має права власності або іншого речового 

Банківські рахунки поділяються на окремі види. Так, банки мають право відкривати своїм 

клієнтам вкладні (депозитні), поточні та кореспондентські рахунки. 

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній 

основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та 

під визначений відсоток (дохід) відповідно до умов договору. 

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для 

зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів 

відповідно до умов договору та вимог законодавства України. 

Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для 

здійснення міжбанківських переказів. 

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками 

кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі 

відповідного договору. 

 Отже, особливості договору банківського рахунку: 

1.  Договір банківського рахунку органічно поєднує в собі дві угоди – попередній договір про 

відкриття рахунку та угоду, що визначає умови роботи за таким рахунком. 

2. Договір банківського рахунку необхідно ідентифікувати як сукупність трьох видів відносин: 

щодо вчинення в майбутньому розрахункових операцій (різновид попереднього договору), як 

самостійний вид відносин, що не зводиться ні до позики, ні до зберігання, і як різновид договору 



послуг (з приводу обліку постійно мінливого залишку рахунку. Як попередній договір, договір 

банківського рахунку покладає обов’язок на банк здійснювати для клієнта юридично значимі дії 

(здійснювати і приймати платежі), а клієнту надає право вимагати від банку виконання зазначених дій. 

3. Від інших цивільно-правових договорів договір банківського рахунку відрізняється: 

особливим суб’єктним складом, оскільки обов’язкової стороною є банк (фінансова установа); 

предметом, в якості якого виступають банківські послуги (послуги банку), що виражаються в діях 

банку по прийняттю і зарахування на рахунок клієнта (власника рахунку) грошових коштів 

(дорогоцінних металів), виконання розпоряджень клієнта про перерахування і видачу відповідних сум 

з рахунка та проведення інших операцій за рахунком, а також дії клієнта (власника рахунку), що 

включають в себе обов’язки, передбачені законом або договором; об’єктом, яким є грошові кошти і 

дорогоцінні метали; функціями. 
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