
Семінарське заняття №12 

Тема: Позика. Кредит. Банківський вклад рахунок. 

Тема семінарського заняття: Розмежування позики від суміжних правових конструкцій 

Мета заняття: визначити особливості укладання договорів позики, кредиту, банкіського 

вкладу 

План 

1. Позика та її відмінність від позички 

2. Співвідношення кредитного договору та договору позики 

3. Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України 

4. Відмежування договору банківського вкладу від договору банківського рахунку.  

 

Ключові поняття та категорії: договір, класифікація, предмет, позика, кредит, банк, вклад, 

правочин, учасники договірних відносин, строки договору, забезпечення договору, статус сторін, 

кредит, зміст договору. 

 

Реферати 

1. Новація боргу у позикове зобов’язання за законодавством України 

2. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів 

3. Правова природа договору валютного банківського рахунка 

4. Кредитні відносини у цивільному праві України  

Питання для активізації знань студентів 

1. У якій формі укладається договір позики? 

2. Які Ви знаєте істотні умови договору позики? 

3. Який порядок укладання кредитного договору? 

4. Які Ви можете назвати підстави розірвання договору банківського вкладу? 

5. В яких випадках договір позики вважається безпроцентним? 

6. Назвіть підстави оспорювання договору позики. 

7. Дайте консультацію щодо новації боргу у позикове зобов’язання. 

8. Назвіть типи процентної ставки за кредитним договором. 

9. Які ви знаєте форми кредитування? 

10. Яке цільове призначення договору банківського вкладу. 

11. Назвіть види банківських вкладів. 

12. Які відмінні ознаки ощадної книжки та ощадного сертифікату? 

13. Як здійснюється кредитування рахунку? 

14. Назвіть спільні та відмінні ознаки позики та кредиту. 
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Методичні рекомендації 

До першого питання. Визначити поняття та правову природу позикових правовідносин, 

дослідити розвиток правової природи їх змісту, поняття та елементів договору позики; дослідити 

систему позикових правовідносин та їх класифікацію; здійснити аналіз особливостей позикових 

відносин за участю професійних позикодавців. Дослідити генезу цивільно-правового регулювання 

позичкових правовідносин; з’ясувати правову природу договору позички, його місце в системі 

цивільно-правових договорів та сферу застосування;  виявити особливості договору позички, 

проаналізувати елементи договору позички. Виділити суттєві відмінності цих договорів 

До другого питання. Розкриваючи дане питання студенти мають дослідити правову природу  

кредитного договору, визначити наукові позиції щодо співвідношення суті понять позики та кредиту. 

Детально визначити спільні та відмінні риси. Особливу увагу приділити таким відмінним 

характеристикам, як суб’єктний склад, зміст, різна спрямованість дій суб’єктів позикових та 

кредитних відносин, цілі вказаних відносин, матеріальний об’єкт зобов’язання та критерії юридичної 

характеристики та інші. 

До третього питання. Розкриваючи дане питання студенти повинні визначити, що суміжним з 

позикою є також банківський вклад. Студенти мають установити умови виникнення та розвитку 

договору банківського вкладу (депозиту); розкрити суттєві риси договору банківського вкладу 

(депозиту) і визначити його правову природу; уточнити види цього договору; охарактеризувати 

правове становище сторін і їх основні права та обов’язки; проаналізувати зміст (умови) та форми 

договору банківського вкладу (депозиту); охарактеризувати предмет договору та правовий режим 

коштів залучених до банківського вкладу (депозиту); установити особливості укладення, зміни та 

розірвання договору банківського вкладу (депозиту); розкрити відповідальність сторін за 

досліджуваним договором. 

До четвертого питання. Студентки мають розглянути банківські рахунки і договори банківського 

рахунку як об’єкти цивілістичного дослідження; дослідити класифікацію банківських рахунків і 

договорів банківського рахунку на основі функціонального підходу; охарактеризувати генезис 

договору банківського рахунку; визначити правову природу договору банківського рахунку; 

встановити елементи договору банківського рахунку; розглянути укладення договору банківського 

рахунку; дослідити зміну та розірвання договору банківського рахунку; визначити відповідальність 

сторін за договором банківського рахунку. На підставі зазначеного виділити спільні та відмінні риси  

умов договору, інші умови, визначені законом та згодою сторін. У разі, якщо предметом договору 

позики є не гроші, а інші речі, у договорі позики мають бути зазначені родові ознаки таких речей, їх 

якість, кількість. Виходячи з предмету договорів позики чи кредиту, зміст договорів складає обов’язок 

позичальника повернути позикодавцю позику. 

Відмінні ознаки договорів позики та позички є :  

1) право власності на річ у випадку надання речі у позичку зберігається за її власником 

(позичкодавцем), а річ передається користувачу у тимчасове користування, водночас у позиці річ 

переходить у власність позичальника;  

2) предметом позички є річ визначена індивідуальними ознаками, а предметом позики - річ, 

визначена родовими ознаками , в т. ч. грошові кошти, тому при поверненні позички, річ 

повертається таж сама, а при поверненні позики річ повертається того самого роду; 

3) договір позички може бути реальним або консенсуальним, а договір позики тільки реальний;  

4) позичка належить до договорів найму, а позика -до фінансових послуг; 5) позичка є 

безвідплатною, позика -відплатною або рідко безвідплатною; 6) позичка за формою може бути усна 

або письмова, позика, як правило,- письмова. Правовий статус сторін договорів фінансових послуг 

визначаються відповідно ст.ст. 1046,1049,1050, 1051, 1058, 1060, 1061, 1066, 1068-1072 ЦК України. 

Виконавцями договорів фінансових послуг є фінансові установи (крім позики речей, які не є 

грошовими коштами). Їх статус регулюється Законом «Про банки і банківську діяльність» та 

правовими актами Національного банку. Форма договорів регулюється спеціальними нормами 

Цивільного кодексу і, як правило, (крім правил ч.1ст. 1047 ЦК) є письмова.  



Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 1 А, З, И, Х,  

1. Загальна характеристика договору про надання послуг. 

2. *Договір чартеру (фрахту) 

3. Загальні положення банківського рахунку. 

 

 

 

Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 2 Б, І,  Й, Ц,  

1. *Виконання договору про надання послуг.  

2. Загальні засади транспортного експедирування 

3. Поняття та характеристика договору управління майном. 

 

 

 

 

Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 3 В, Ї, П, Ч,  

1. *Плата за договором про надання послуг.  

2. Загальні засади договору складського зберігання. 

3. Поняття і зміст  договору банківського вкладу. *Забезпечення виконання зобов’язання 

позичальником. 

 

 

 

Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 4 Г, К, Р, Щ,  

1. Види перевезень та їх правове регулювання. 

2. Поняття та загальна характеристика кредитного договору. 

3. *Розірвання договору банківського рахунку 

 

 

 

 

Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 5 Д, Л, С, Ш,  

1. *Розірвання договору про надання послуг. 

2. Загальні положення договору страхування . 

3. Поняття та загальна характеристика договору позики 

 

 

 



Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 6 Є, М, Т, Ф 

1. *Відповідальність за зобов’язаннями, що впливають із договору перевезення.  

2. Загальна характеристика договору зберігання. 

3. Спеціальні види зберігання. 

 

 

 

Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 7 Е, Н, У,  Я 

1. *Договір охорони. 

2. Укладення  договору страхування на користь третьої особи. 

3. Загальні засади договору комісії. 

 

 

 

 

Модуль № 4 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 8 Ж, О, Ф, Ю 

1. *Відповідальність за зобов’язаннями, що впливають із договору перевезення.  

2. Спеціальні види зберігання. 

3. Поняття «співстрахування». Договір перестрахування 
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