
Семінарське заняття №13 

Тема 23. Види розрахунків: розрахунки із застосуванням платіжних доручень, розрахунки 

за акредитивом, розрахунки за інкасовими дорученнями та із застосуванням розрахункових 

чеків, розрахунки із застосування платіжних карток 

Мета заняття: визначити особливості здійснення розрахунків 

План 

1. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України   

2. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень 

3. Акредитивна форма розрахунків як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань  

4. Розрахунки за інкасовими дорученнями  

5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків  

6. Розрахунки із використанням платіжних карток 

 

Ключові поняття та категорії: договір, класифікація, розрахунки 

Теми для написання рефератів 

1. Правове регулювання обігу електронних грошей в Україні.  

2. Внутрішньодержавні банківські платіжні системи.  

3. Міжнародні банківські платіжні системи.  

4. Поняття, ознаки та правова природа розрахункового чека.  

5. Цивільно-правова природа договору еквайрингу.  

6. Цивільно-правова природа договору про надання та використання платіжних карток.  

Питання для активізації знань студентів 

1. Як Ви розумієте поняття «розрахунок»? 

2. Які Ви знаєте види розрахунків? 

3. Визначити законодавчу базі розрахунків. 

4. Які Ви можете назвати обмеження застосування готівкових розрахунків? 
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Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 року № 22, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976. URL: 
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і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затверджене Постановою Правління 
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Методичні рекомендації 

Для розкриття першого питання студента необхідно: з’ясувати сутність, поняття та правову 

природу розрахункових відносин; визначити зміст, суб’єкти та об’єкти розрахункових правовідносин; 

проаналізувати підстави виникнення розрахункових правовідносин; провести класифікацію 

розрахунків; визначити особливості регламентації деяких видів безготівкових розрахунків; вивчити 

проблеми співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків. 

 

При розкритті другого питання студенти повинні зазначити, що розрахунки платіжним 

дорученням (банківський переказ) найбільш поширена форма розрахунків та у деяких 

правовідносинах має пріоритетний характер; проаналізувати поняття розрахунків із застосуванням 

платіжних доручень відповідно до визначень в різних нормативно-правових актів(ЦКУ, ЗУ «Про 

платіжні системи і переказ грошей в Україні», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті) та охарактеризувати їх ознаки; охарактеризувати зміст платіжного доручення та 

визначити при яких розрахунках вони   застосовуються; охарактеризувати строки та основні умови 

виконання платіжного доручення. Окремо слід дослідити причини та порядок відмови клієнту у 

виконанні платіжного доручення. Особливу увагу приділити  порядку проведення розрахунків в 

іноземній валюті та на відповідальністі банка за невиконання чи неналежне виконання платіжного 

доручення клієнта. 

 

 Розкриваючи третє питання студенти в перше чергу повинні визначити місце розрахунків за 

акредитивом  у системі розрахунково-кредитних відносин та розвиток акредитивної форми 

розрахунків в умовах глобалізації світової економіки; дослідити нормативно-правову базу 

регулювання цих відносин; проаналізувати поняття та види акредитивів; визначити суб’єктів 

акредитивних відносин; дослідити порядок відкриття акредитива, його виконання та закриття; 

охарактеризувати відповідальність банку, що виконує акредитив. Також студентам варто дослідити 
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переваги та недоліки акредитиву. Студенти мають приділити увагу особливості застосування 

акредитивної форми розрахунків з іноземними контрагентами, визначити її переваги та недоліки під 

час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

 

До четвертого питання. Студенти мають зазначити поняття та суть розрахунків з 

використанням інкасових доручень;  охарактеризувати  виконання та повідомлення про проведені 

операції. Слід зазначити, що чинне законодавство не встановлює суворих вимог до форми інкасового 

доручення, тому, воно може бути оформлено як у вигляді платіжної вимоги, так і у вигляді інших 

розрахункових 25 документів. Студенти мають дослідити нормативно-правові акти України, які 

направлені на регулювання розрахунків за інкасовими дорученнями, та виділити учасників 

розрахунків з використанням інкасо. Також окремо слід зупинитись на видах інкасо та на формах в 

яких здійснюється інкасо. Звернути особливу увагу на виконання інкасового доручення та на порядок 

повідомлення про проведені операції. 

До п’ятого питання. В першу чергу студенти мають надати детальну характеристику 

поняттю розрахункового чеку (чек), порядок отримання чекової книжки; визначити сторони цих 

правовідносин та хто ними може бути. Студенти мають детально проаналізувати реквізити чеку, строк 

дії чекової книжки і самого чеку, а також охарактеризувати види чекових книжок; визначити при яких 

розрахунках використовуються чеки і за яким правилом. Проаналізувати порядок здійснення 

розрахунків чеками та відповідальність сторін за порушення рохрахунків із застосуванням чеків. 

До шостого питання. Студенти мають дослідити понятійний апарат через уточнення сутності 

ключових термінів та понять, характерних для карткових платіжних систем, виділити види платіжних 

карток. Дослідити стан та розвиток ринку платіжних карток; нормативно-правову основу, порядок 

розрахунків платіжною карткою та документальне оформлення операцій з використанням терміналів. 

Також студенти мають визначити порядок повернення товару, оплаченого через платіжний термінал: 

спосіб повернення коштів, документальне оформлення. Варто зупинитись на відповідальності за 

операції за платіжною карткою.  

 

 

 

 

Викладачі:                                                    Ю.В. Децюра 

                                                                         Ю.М. Скляренко 
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