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Гриник Л.І. Зміна та розірвання кредитного договору. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право (081 – Право).  – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню характеристики 

кредитного договору, аналітичному дослідженню поняття «зміни» та 

«розірвання» кредитного договору, видів кредитного договору, визначенню місця 

кредитного договору в системі поіменованих договорів, вивченню джерел 

регулювання кредитних відносин, аналізу специфіки правового регулювання 

підстав для зміни та розірвання кредитного договору, а також вивченню правових 

наслідків зміни та розірвання кредитного договору. Автором досліджено та 

проаналізовано практику розгляду спорів, пов’язаних із зміною та розірванням 

кредитних договорів.  

У Розділі 1 проаналізовані теоретичні підходи до визначення правової 

природи кредитного договору, законодавче закріплення понять «кредитний 

договір», «кредит», «кредитна діяльність», «кредитні кошти», «кредитні 

правовідносини» та  «кредитні операції». Автором проаналізовані види кредитних 

договорів за різними класифікаційними ознаками, визначено місце кредитного 

договору в системі поіменованих договорів, співвідношення кредитного договору 

із договором позики, фінансового лізингу, факторингу, форфейтингу, 

встановлений зміст кредитного договору та джерела регулювання кредитних 

відносин. 

Розділ 2 присвячений вивченню підстав зміни та розірвання кредитного 

договору, таких як згода сторін, одностороння відмова, порушення зобов’язання, 
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істотна зміна обставин, при цьому не порушуючи баланс між принципом свободи 

договору та стабільністю цивільного обороту.  

У Розділі 3 дисертаційної роботи вивчені правові наслідки зміни та розірвання 

кредитного договору, такі як зміна зобов’язання, припинення зобов’язання та 

відшкодування збитків.  

У дисертації обґрунтовано поняття зміни кредитного договору як 

послідовність дій сторін кредитного договору, спрямованих на часткове 

припинення дії умов кредитного договору чи встановлення умов, відмінних від 

первісних, щодо предмету, строків, розміру та порядку сплати процентів за 

надання грошових коштів (кредиту) та інших, яка здійснюється в порядку, 

погодженому кредитодавцем та позичальником при укладенні кредитного 

договору, та/або в порядку, передбаченному чинним законодавством.  

Обґрунтовано поняття розірвання кредитного договору як визначену в 

договірному порядку, погодженому сторонами кредитного договору при його 

укладенні, та/або в порядку, передбаченому чинним законодавством, 

послідовність дій кредитодавця та позичальника, направлених на повне 

припинення дії умов укладеного між ними кредитного договору. 

Окрім того, визначені наступні наслідки зміни кредитного договору: 1) 

зміна умов кредитного зобов’язання, закріплення нової редакції кредитного 

договору, який починає діяти на інших умовах за домовленістю обох сторін 

(кредитодавця і позичальника); 2) відшкодування збитків, заподіяних однією 

стороною кредитного договору іншій внаслідок вчинення односторонніх дій, які 

передбачені законом або договором, та направлені на зміну такого кредитного 

договору, для вчинення яких не потрібно згоди іншої сторони, або заподіяних у 

зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін; 3) повернення 

виконаного сторонами кредитного договору за зобов’язаннями до моменту зміни 

кредитного договору, якщо інше не встановлено законом чи договором. 

Визначені наслідки розірвання кредитного договору: 1) припинення 

кредитного зобов’язання; 2) відшкодування збитків, заподіяних однією стороною 

кредитного договору іншій внаслідок вчинення односторонніх дій, які 
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передбачені законом або договором, та направлені на розірвання такого 

кредитного договору, для вчинення яких не потрібно згоди іншої сторони, або 

заподіяних у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін; 3) 

повернення того, що було виконане сторонами кредитного договору за 

зобов’язаннями до моменту розірвання кредитного договору, якщо інше не 

встановлено законом чи договором. 

Удосконалено визначення кола істотних умов кредитного договору, до яких 

належать наступні:  умови щодо предмету кредитного договору (розміру 

грошових коштів), умови, які є обов’язковими для даного виду договору 

відповідно до чинного законодавства, зокрема, умови щодо строків повернення 

кредиту, розміру і порядку сплати процентів), та всі інші умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї сторони було досягнуто згоди при укладанні кредитного 

договору, та які не суперечать вимогам чинного законодавства. Встановлено, що, 

як правило, у кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, 

умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань 

позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і 

відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту. 

Удосконалено класифікацію способів зміни та розірвання кредитного 

договору на: 1) позасудовий (згода сторін; одностороння відмова від кредитного 

договору, якщо таке право вставлено договором або законом) та 2) судовий (зміна 

та розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі: а) 

істотного порушення договору другою стороною; б) у разі істотної зміни 

обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, за згодою сторін, 

якщо інше не встановлено договором чи не випливає із суті зобов’язання або за 

вимогою заінтересованої сторони за наявності одночасно умов, передбачених в ч. 

2 ст. 652 ЦК України). 

Ключові слова: кредитний договір, зміна кредитного договору, розірвання 

кредитного договору, підстави зміни та розірвання кредитного договору, правові 

наслідки зміни та розірвання кредитного договору. 
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ANNOTATION 

 

Hrynyk L. Change and termination of the credit agreement. - Qualifying scientific 

work. Manuscript copyright. 

Thesis for obtaining a PhD degree in jurisprudence in speciality 12.00.03 – civil 

law and civil procedure; family law; international private law (081 – Law). - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to theoretical generalization characteristics of the credit 

agreement, the analytical investigation of the concept of «change» and «termination» of 

the credit agreement, the types of credit agreement, determining the place of the loan 

agreement in the system of named contracts, studying the sources of regulation of credit 

relations, analyzing the specifics of legal regulation of the grounds for changing and 
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terminating the loan agreement, as well as studying the legal consequences of the 

change and termination of the loan agreement. The author researched and analyzed the 

practice of reviewing disputes related with the change and termination of credit 

agreements. 

The Chapter 1 provides an analysis of the theoretical approaches to the definition 

of the legal nature of the loan agreement, the legal consolidation of the concepts of 

«credit agreement», «credit», «credit activity», «credit funds», «credit relations» and 

«credit operations». The author analyzed the types of loan agreements by different 

classification features, determined the place of the credit agreement in the system of 

named contracts, the ratio of the credit agreement with the loan agreement, financial 

leasing agreement, factoring agreement, forfaiting agreement, established content of the 

credit agreement and sources of regulation of credit relations. 

The Chapter 2 explored the grounds for changing and terminating a loan 

agreement, such as the consent of the parties, unilateral refusal, breach of obligation, 

substantial change in circumstances, without disturbing the balance between the 

principle of freedom of contract and the stability of civilian traffic. 

The Chapter 3 of the thesis studied the legal consequences of change and 

termination of the credit agreement, such as changing obligations, termination liability 

and damages. 

The thesis substantiates the concept of changing the loan agreement as a sequence 

of actions of the parties to the loan agreement, which are aimed at a partial termination 

of the terms of a loan agreement or the establishment of conditions other than the 

original, on the subject, terms, size and procedure for paying interest on the provision of 

funds (loans) and others, which is carried out in accordance with the procedure agreed 

upon  between the creditor and the borrower at the conclusion of the loan agreement and 

/ or in accordance with the procedure provided for by the current legislation. 

The concept of termination of a loan agreement as a sequence of actions of the 

lender and the borrower is substantiated, which are aimed at the complete termination of 

the terms of the loan agreement entered into between them, determined by agreement, 
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agreed upon by the parties upon signing the loan agreement and / or in accordance with 

the procedure stipulated by the current legislation. 

In addition, determined consequences of changing of the credit agreement: 1) 

changing the conditions of the loan obligation, fixing a new edition of the loan 

agreement, which takes effect on other terms by agreement of both parties (lender and 

borrower); 2) compensation for losses incurred by one party to a loan agreement to 

another due to unilateral actions provided for by law or contract, and intended to replace 

such a loan agreement, for performance of which the consent of the other party is not 

required or caused in connection with a significant violation of the contract by one of 

the parties; 3) the return of the loan agreement executed by the parties under the 

obligations by the moment of changing the loan agreement, unless otherwise specified 

by law or contract. 

Determined consequences of termination of a loan agreement: 1) termination of a 

credit obligation; 2) damages, caused by one party to a loan agreement to another due to 

unilateral actions, which are stipulated by law or the contract, and aimed at termination 

of such a loan agreement, for the execution of which no consent of the other party is 

required, or caused by a significant breach of contract by one of the parties; 3) the return 

of what was executed by the parties to the loan agreement on obligations until the 

termination of the loan agreement, unless otherwise provided by law or contract. 

The essential terms of a loan agreement are improved, such as: conditions for the 

subject of the loan agreement (amount of money), conditions that are binding for this 

type of contract in accordance with the current legislation, in particular, conditions for 

loan repayment terms, amount and procedure for paying interest), and all other 

conditions in respect of which at the request of at least one party the consent was 

reached at the conclusion of the loan agreement, and which do not contradict the 

requirements of the current legislation. It is established that, as a rule, a loan agreement 

provides for the purpose, amount and term of the loan, conditions and procedure for its 

issue and repayment, types of secured obligations of the borrower, interest rates, 

payment arrangements for loans, obligations, rights and responsibilities of the parties 

regarding the issuance and repayment of the loan. 



 

 

10 

 

The classification of ways to change and terminate a loan agreement is improved 

on: 1) non-jurisdictional (agreement of the parties; unilateral refusal of the loan 

agreement, if such right is inserted by contract or by law);  and  2) jurisdictional  (the 

change and termination of the contract by a court decision at the request of one of the 

parties in the case:  a) a material breach of contract by the other party; b) in the case of a 

significant change in circumstances, provided that the parties indicated them at the 

conclusion of the contract, with the consent of the parties, unless otherwise provided by 

contract or follows from the essence of commitment, or at the request of an interested 

party in the presence of both conditions foreseen in p. 2, Art. 652 of the Civil Code of 

Ukraine). 

Keywords: credit agreement, change of credit agreement, termination of  credit 

agreement, grounds for changing and termination of the credit agreement, legal 

consequences of change and termination of a credit agreement. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У сучасних ринкових умовах належного 

правового регулювання потребує ринок фінансових послуг, одним з традиційних 

складових якого є інститут кредитування. За допомогою цього інституту учасники 

цивільних правовідносин здійснюють доступ до потрібних їм грошових ресурсів. 

Як фізичні особи, у тому числі суб'єкти підприємницької діяльності, так і 

юридичні особи, за допомогою інституту кредитування мають реальну 

можливість отримати кошти для задоволення своїх потреб. Саме кредитний 

договір є договірною формою втілення фінансово-кредитних механізмів. 

Останніми роками стрімко зростає кількість договірних зв’язків в 

економічному середовищі України та міжнародній торгівлі, що пов’язано із 

запровадженням нових принципів цивільного права, розвитком різноманітних 

договірних форм та конструкцій, укладанням як поіменованих, так і 

непоіменованих цивільно-правових договорів. Тому важливим є дослідження, 

формулювання і застосування нових підходів до цивільно-правового регулювання 

інституту договору взагалі, та, зокрема, кредитного договору, процедури його 

укладання, зміни і розірвання.  

Інститут кредитування набув значного поширення у сучасних ринкових 

умовах. Практика свідчить про укладання кредитних договорів як в національній, 

так і іноземній валюті. Кредитний договір слугує підставою виникнення 

кредитних відносин між кредитодавцем та позичальником. Так як сторони, 

відповідно до ст. 6 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є вільними в 

укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з 

урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв 

ділового обороту, вимог розумності та справедливості, то вони так само вільні за 

взаємною згодою змінити чи розірвати кредитний договір, якщо звісно 

законодавством не передбачені обмеження чи заборона такої зміни чи розірвання. 

Враховуючи окремі проблеми, які виникають у зв’язку із правовим 

регулюванням кредитних договорів, кредитні правовідносини  є предметом 

доктринальних досліджень вчених-правників.  Це пояснюється тим, що кредитний 
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договір є підставою виникнення кредитних правовідносин, та його укладення 

породжує виникнення прав та обов’язків кредитора та боржника. Часто, 

виконання належним чином умов кредитного договору стає неможливим у зв’язку 

з різними об’єктивними обставинами, і виникає необхідність внесення змін до 

кредитного договору чи його розірвання. Тому актуальним є питання визначення 

підстав для зміни та розірвання кредитного договору, умов, за яких можливо 

змінити чи розірвати чинний кредитний договір, і не виконувати тих обов’язків, 

які з нього виникли, а також дослідити правові наслідки, які можуть настати в 

результаті таких дій.  

Дослідженню проблематики укладення, зміни, припинення цивільно-

правових договорів приділяли частково свою увагу в наукових розробках         

С.С. Алексєєв,    М.В. Андріанов, С.М. Андросов, І.А. Безклубий, О.А. Беляневич, 

А.М.Блащук, О.С. Бородовський, М.І. Брагінський, Т.В.Боднар, В.В. Вітрянський, 

О.В. Дзера, І.А. Діковська, А.С. Довгерт, З.М. Заменгоф, О.С. Іоффе, К.Д. Кавелін, 

О.О. Кот, В.М. Корецький, О.О. Красавчиков, М.І. Кулагін, Н.С. Кузнєцова,    

С.М. Лепех,  В.В. Луць, Р.А. Майданик, Н.І. Майданик, О.І. Міхно, В.Г. Олюха, 

Л.П.Оплачко, С.О. Погрібний, І.О.Покровський, Р.Б. Прилуцький, Н.М. Процьків, 

В.М. Коссак, З.В. Ромовська, Я.М. Романюк, М.М. Сібільов, Ю.К. Толстой,       

Є.О. Харитонов, Р.О. Халфіна, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневич, С.І. Шимон та 

інші. 

У 2005 році була захищена кандидатська дисертація С.О. Бородовського на 

тему «Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України», у 

2006 році А.М. Блащук захистив кандидатську дисертацію на тему «Припинення 

договірних зобов’язань у цивільному праві України», де торкнувся питання 

підстав припинення та правових наслідків припинення договірних зобов’язань.  

Що стосується порядку укладення, зміни та розірвання кредитного договору, то 

частково питання щодо форми та порядку укладення кредитного договору, а 

також виконання та правових наслідків порушення умов кредитного договору, 

досліджувала у науковій праці С.М. Лепех «Кредитний договір» (2003 р.). 

Питання зміни та припинення цивільного правовідношення досліджував            
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І.О. Ромащенко («Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи 

захисту цивільних прав» (2016 р.)). Питання про зміну договору в зв’язку з 

обставинами, що істотно змінилися, в різний час досліджувалося в цивілістичній 

літературі. Зокрема, даному питанню приділяли увагу М.М. Агарков,                  

М.І. Брагінський, Т.В. Боднар, В.С. Мілаш та інші. Проаналізувавши норми ЦК 

України, можна сказати, що законодавець доволі стримано ставиться до 

закріплення на законодавчому рівні підстав для зміни договорів окремих видів, 

що являється логічним наслідком принципу свободи договору, закріпленого у ст. 

627 ЦК України. Сторони, як правило, самостійно, за взаємною згодою, без 

судового втручання, можуть внести будь-які зміни до договору, враховуючи 

імперативні приписи закону, якщо такі передбачені. Всі вище перелічені 

обставини потребують комплексного наукового дослідження проблем зміни та 

розірвання кредитного договору, що і обумовило вибір теми дисертаційного 

дослідження. 

На сьогодні відсутня наукова праця, яка б була присвячена саме зміні та 

розірванню кредитного договору.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

(протокол № 4 від 22 грудня 2014 р). Уточнену редакцію теми дисертаційного 

дослідження затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 

21 вересня 2015 р.). Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до 

державних бюджетних науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 

січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), яка досліджується на 
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юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у період 2016-2018 років.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у виявленні та 

вирішенні загальнотеоретичних і практичних проблем зміни та розірвання 

кредитного договору, визначенні підстав зміни та розірвання кредитного 

договору, узагальненні правових наслідків, які виникають при зміні та розірванні 

кредитного договору, а також у формуванні власних наукових та практичних 

висновків у процесі поглибленого цивільно-правового аналізу поняття зміни та 

розірвання кредитного договору. 

Відповідно до поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

- визначити поняття «кредитний договір» та його види;  

- розкрити зміст кредитного договору; 

- виявити місце кредитного договору в системі поіменованих договорів 

та джерела правового регулювання кредитних  відносин; 

- з’ясувати поняття «зміна кредитного договору» та «розірвання 

кредитного договору»; 

- розкрити специфіку правового регулювання підстав зміни та 

розірвання кредитного договору; 

- визначити зміст істотних обставин в контексті зміни умов кредитного 

договору;  

- виявити правові наслідки зміни та розірвання кредитного договору; 

- узагальнити практику розгляду спорів, пов’язаних із зміною та 

розірванням кредитних договорів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із зміною та 

розірванням кредитного договору.  

Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції, тенденції, 

закономірності розвитку відносин, які виникають при зміні та розірванні 

кредитного договору,  а також система норм чинного законодавства України, 

відповідні положення законодавства інших країн, доктринальні погляди 
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вітчизняних та зарубіжних вчених, судова практика, які визначають особливості  

зміни та розірвання кредитного договору, та аналіз правових наслідків таких дій. 

 Методи дослідження. Відповідно до мети та задач, з урахуванням об’єкта 

та предмета дослідження, були використані загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання: діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, системно-

структурний, формально-логічний, моделювання та ряд інших. 

Зокрема, за допомогою діалектичного та історичного методів дослідженні 

поняття: кредит,  кредитний  договір, зміст кредитного договору,  джерела 

правового регулювання кредитних відносин, зміна кредитного договору, 

розірвання кредитного договору та  підходи до розуміння істотних умов 

кредитного договору. Метод історичного аналізу застосований під час 

дослідження поняття та  джерел регулювання кредитних відносин у розрізі різних 

історичних епох. Формально-логічний та системно-структурний методи було 

використано для дослідження сучасних концептуальних підходів до визначення 

та класифікації кредитних договорів, підстав для зміни та розірвання кредитного 

договору та правових наслідків, які настають в результаті таких дій, 

співвідношення   кредитного договору із суміжними правовими конструкціями. 

Порівняльно-правовий метод був використаний для порівняння різних підходів до 

регулювання кредитного договору як правовідношення та юридичного факту, 

розуміння «кредиту» в юридичному сенсі, визначення «кредитних відносин», 

порівняння кредитного договору із договором позики, договором фінансового 

лізингу та визначенні місця кредитного договору в системі поіменованих 

договорів. Метод моделювання використовується при формуванні теоретичних та 

практичних рекомендацій і пропозицій.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дисертація є першим 

самостійним, завершеним дослідженням у вітчизняній доктрині цивільного права 

зміни та розірвання кредитного договору, а також питань, пов’язаних із 

здійсненням, реалізацією та захистом прав суб’єктів кредитних правовідносин, 

визначенням правових підстав зміни та розірвання кредитного договору та аналізі 

правових наслідків таких дій.  
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У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових 

положень і висновків, найбільш важливими з яких є такі:  

Вперше: 

- обґрунтовано поняття зміни кредитного договору як послідовність дій 

сторін кредитного договору, спрямованих на часткове припинення дії умов 

кредитного договору чи встановлення умов, відмінних від первісних, щодо 

предмету, строків, розміру та порядку сплати процентів за надання грошових 

коштів (кредиту) та інших, яка здійснюється в порядку, погодженому 

кредитодавцем та позичальником при укладенні кредитного договору, та/або в 

порядку, передбаченому чинним законодавством.  

- обґрунтовано поняття розірвання кредитного договору як визначену в 

договірному порядку, погодженому сторонами кредитного договору при його 

укладенні, та/або в порядку, передбаченому чинним законодавством, 

послідовність дій кредитодавця та позичальника, направлених на повне 

припинення дії умов  укладеного між ними кредитного договору. 

- обґрунтовано, що зміна умов кредитного зобов’язання може мати місце в 

таких випадках: 1) вчинення односторонніх дій сторони кредитного договору, які 

передбачені законом чи договором, та направлені на зміну такого кредитного 

договору, за умов, коли не потрібно згоди іншої сторони; 2) за ініціативою однієї 

чи обох сторін кредитного договору в судовому порядку з вимогою про зміну 

договору; 3) у результаті домовленості сторін про двосторонню погоджену зміну 

кредитного договору. 

- визначені наступні наслідки зміни кредитного договору: 1) зміна умов 

кредитного зобов’язання, закріплення нової редакції кредитного договору, який 

починає діяти на інших умовах за домовленістю обох сторін (кредитодавця і 

позичальника); 2) відшкодування збитків, заподіяних однією стороною 

кредитного договору іншій внаслідок вчинення односторонніх дій, які 

передбачені законом або договором, та направлені на зміну такого кредитного 

договору, для вчинення яких не потрібно згоди іншої сторони, або заподіяних у 

зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін; 3) повернення 
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виконаного сторонами кредитного договору за зобов’язаннями до моменту зміни 

кредитного договору, якщо інше не встановлено законом чи договором. 

- визначені наслідки розірвання кредитного договору: 1) припинення 

кредитного зобов’язання; 2) відшкодування збитків, заподіяних однією стороною 

кредитного договору іншій внаслідок вчинення односторонніх дій, які 

передбачені законом або договором, та направлені на розірвання такого 

кредитного договору, для вчинення яких не потрібно згоди іншої сторони, або 

заподіяних у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін; 3) 

повернення того, що було виконане сторонами кредитного договору за 

зобов’язаннями до моменту розірвання кредитного договору, якщо інше не 

встановлено законом чи договором. 

- визначено співвідношення понять «розірвання кредитного договору» та 

«припинення кредитного зобов’язання». Розірвання договору не тягне негайного 

припинення кредитного зобов’язання, але припиняє дію договору на майбутнє, не 

скасовуючи факт укладення та його дії включно до моменту розірвання, 

залишаючи чинними окремі його умови щодо зобов’язань сторін, спеціально 

передбачених для застосування на випадок порушення зобов’язань і після 

розірвання договору, з огляду на характер цього договору, за яким кредитор 

повністю виконав умови договору до його розірвання.  

Удосконалено: 

 - положення про зміст кредитного договору, який складають умови щодо  

предмету кредитного договору (розміру грошових коштів), умови, які є 

обов’язковими для даного виду договору відповідно до чинного законодавства, 

зокрема, умови щодо строків повернення кредиту, розміру і порядку сплати 

процентів, та всі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони було 

досягнуто згоди при укладанні кредитного договору, та які не суперечать вимогам 

чинного законодавства (наприклад, цільове використання кредиту, що надається 

кредитодавцем позичальнику, види забезпечення зобов’язань позичальника, 

санкції для сторін у разі порушення чи неналежного виконання умов кредитного 

договору тощо).  
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- класифікацію способів зміни та розірвання кредитного договору на: 1) 

позасудовий (згода сторін; одностороння відмова від кредитного договору, якщо 

таке право вставлено договором або законом) та 2) судовий (зміна та розірвання 

договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі: а) істотного 

порушення договору другою стороною; б) у разі істотної зміни обставин, якими 

сторони керувалися при укладенні договору, за згодою сторін, якщо інше не 

встановлено договором чи не випливає із суті зобов’язання або за вимогою 

заінтересованої сторони за наявності одночасно умов, передбачених в ч. 2 ст. 652 

ЦК України).  

- визначення поняття кредитного договору як юридичного факту, у формі 

домовленості двох сторін (з одного боку - банк або інша фінансова установа, з 

іншого - клієнт), спрямованої на встановлення, зміну чи припинення цивільних 

прав та обов’язків, якою визначено взаємні права та обов'язки між сторонами, які 

його уклали у тому числі щодо надання грошових коштів (кредиту) 

кредитодавцем позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених у договорі, і 

з повернення кредиту та сплати процентів за користування відповідними 

коштами, а також інші умови, з яких сторони досягли взаємної згоди, та які не 

суперечать чинному законодавству. 

- розуміння «кредиту» в юридичному сенсі не лише як грошові кошти або 

речі, які визначаються родовими ознаками, передані чи призначені до передачі в 

процесі кредитування від однієї сторони (кредитодавця) до іншої сторони 

(позичальника) у розмірі та на умовах, встановлених відповідним кредитним 

договором, а і саму дію (процес) такої передачі. Тобто, поняття «кредит» слід 

розглядати комплексно, з усіма його особливостями та специфічними рисами як 

економіко-правової категорії. 

- визначення кредитних правовідносин як врегульованих нормами права 

суспільних відносин, які за своїм характером є самостійними та виникають на 

підставі кредитного договору між учасниками майнового обороту (з однієї 

сторони кредитодавцем, яким є банк або інша фінансова установа, та 

позичальником (фізичною або юридичною особою), з приводу надання грошових 
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коштів або речей, які визначаються родовими ознаками (при комерційному 

кредиті) на певний строк або з відстрочкою здійснення платежу. 

- положення про те, що кредитний договір є різновидом договору позики, 

який за ознаками відрізняється від договору позики. До них можна віднести 

наступні: 1) за колом суб'єктів (позика може надаватися будь-якими особами, 

якщо вона надається за рахунок власних коштів, кредит - тільки банками та/або 

іншими фінансовими установами, які мають ліцензію на здійснення такої 

діяльності відповідно до норм чинного законодавства (наприклад, кредитними 

спілками, комерційними банками), 2) за колом об'єктів (позика - речі, визначені 

родовими ознаками; кредит – гроші, за винятком комерційного кредиту, об’єктом 

якого будуть грошові кошти або речі, визначені родовими ознаками); 3) за 

умовами надання коштів та речей (позика може бути відсотковою або 

безвідсотковою; кредит - завжди передбачає нарахування відсотків); 4) за 

статусом наданих коштів. 

- розуміння кредитного договору як консенсуального, двосторонньо 

зобов’язуючого, коли обидві сторони наділені правами та обов’язками, оплатного, 

каузального, оскільки умовою дійсності відповідного правочину є мета його 

укладення, як правочину, що має самостійний, а не акцесорний характер, оскільки  

його чинність не залежить від дійсності інших правочинів. 

- висновок щодо розмежування понять «форма» та «вид»  кредиту. Зокрема, 

встановлено, що поняття «форма» є ширшим, ніж поняття «вид» кредиту. Коли 

мова йде про «форму» кредиту, враховуються зовнішні класифікаційні ознаки, 

натомість категорія «вид» кредиту відбиває його внутрішню структуру.  

Дістали  подальшого розвитку: 

- положення про співвідношення кредитного договору із договором 

фінансового лізингу, зокрема, твердження про те, що хоч вони мають схожі риси, 

але різну правову природу та відмінні правові наслідки при укладанні таких 

договорів, відрізняється і коло об’єктів правовідносин, різний правовий титул 

таких об’єктів, відмінний суб’єктний склад та інші ознаки, які не виключають 

висновок про договір фінансового лізингу як одну із форм кредитного договору.  



 

 

24 

 

- положення про співвідношення «кредитного договору» із суміжними 

правовими конструкціями, такими як «кредит», «кредитування», «кредитна 

операція», «кредитна діяльність», «кредитні відносини», «кредитні кошти».  

- класифікація кредитних договорів за організаційно-економічними та 

організаційно-правовими ознаками. Доречно вести мову про види кредиту, які 

повинні входити до однієї з двох  форм кредиту (товарної та грошової). 

- положення про необхідність розмежування таких понять як «предмет 

кредитного договору» та «предмет кредитного зобов’язання», а також «об’єкт» та 

«предмет» самого кредитного зобов’язання, обґрунтовано висновок про те, що 

юридичним об’єктом кредитного договору як зобов’язального правовідношення 

будуть дії сторін (відповідно кредитодавця - по наданню грошових коштів 

позичальнику, і позичальника – по поверненню грошових коштів кредитодавцю 

та сплаті за користування ними процентів), а матеріальним об’єктом – грошові 

кошти, в разі надання комерційного кредиту, грошові кошти або речі, визначені 

родовими ознаками, наприклад, аванс. Матеріальний об’єкт кредитного 

зобов’язання «переноситься» в предмет кредитного договору як юридичного 

факту. Тому предметом кредитного договору є саме грошові кошти.   

- твердження, що одностороння відмова від кредитного договору можлива 

частково або в повному обсязі, якщо інше не встановлено кредитним договором 

або законом та у випадку порушення зобов’язання (договору) другою стороною, 

якщо таке право передбачено кредитним договором чи законом. Відмова однієї із 

сторін від виконання умов кредитного договору може бути кваліфікована як 

безпідставна, коли порушення іншою стороною умов договору відсутнє. У такому 

випадку інша сторона має право на звернення до суду для захисту своїх прав та 

інтересів. 

- положення про те, що перехід прав кредитора за кредитним договором є 

зміною зобов'язання, при якій змінюється активний суб’єкт зобов’язання новим 

кредитором, до якого переходять права первісного кредитора (цесія). Має місце 

правонаступництво (універсальне - реорганізація юридичної особи чи 

спадкування; сингулярне – уступка права вимоги, суброгація). У випадку з 
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кредитодавцем за кредитним договором можна говорити про заміну первісного 

банку у разі його реорганізації новим банком – правонаступником, до якого 

переходять права та обов’язки первісного кредитора. За таких умов кредитне 

зобов’язання зберігається, і заміна кредитора відбудеться «всередині» 

зобов’язання. 

- положення про те, що істотність порушення кредитного договору як  

підстава для зміни чи розірвання встановлюється судом на основі дослідження 

фактичних даних через оціночну категорію «значної міри», тобто, позбавлення 

того, на що сторона кредитного договору розраховувала при укладенні такого 

договору. Значна міра такого позбавлення має бути виражена виключно 

об’єктивними обставинами, оцінку яким надає суд при розгляді такої категорії 

справ. Об’єктивні обставини на практиці можуть проявлятися через невиконання 

зобов’язань за договором. Зокрема, що стосується кредитного договору, такою 

об’єктивною обставиною може бути відмова банку у видачі грошових коштів 

(кредиту) за кредитним договором. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у  

тому, що вони можуть бути використані:  

1) у законодавчій діяльності – для подальшого удосконалення цивільного 

законодавства щодо визначення поняття «кредитного договору», «зміни 

кредитного договору», «розірвання кредитного договору», «кредитних відносин», 

уточнення положень, які стосуються підстав та правових наслідків зміни і 

розірвання кредитного договору; 

2) у практичній діяльності суб’єктів кредитних правовідносин – при зміні та 

розірванні кредитних  договорів; 

3) у науково-дослідницькій діяльності – для наступних досліджень проблем 

цивільно-правового характеру, які виникають при реалізації права особи внести 

зміни у існуючий кредитний договір чи з об’єктивних підстав достроково його 

розірвати, для подальшого наукового дослідження проблем, пов’язаних із 

вчиненням таких дій суб’єктами кредитних правовідносин.  
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4) у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Цивільне право» та  «Договірне право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Сформульовані в ній теоретичні положення і висновки, 

пропозиції та рекомендації обґрунтовано на основі результатів особистого 

вивчення та аналізу наукових та нормативних джерел, узагальнення практики їх 

застосування. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, оцінки, висновки, 

пропозиції та рекомендації, які містяться в дисертації, були заслухані та 

обговоренні на засіданні кафедри цивільного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Результати дослідження оприлюднені в 

доповідях дисертанта на міжнародних і всеукраїнських конференціях, форумах та 

семінарах, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (22 травня 2015 р., м. Київ); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Політико-правові реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні» (9 – 10 жовтня 2015 р., м. Херсон); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство права та правова 

держава» (16-17 жовтня 2015 р., м. Ужгород); Міжнародної науково-практичної 

конференції «Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової 

відповідальності у сучасних реаліях» (20 листопада 2015 р., м. Київ); 

Міжнародній науково-практичної конференції «Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в Україні» (19-20 лютого 2016 р., м. 

Ужгород); VI Міжнародному цивілістичному форумі «Приватне право України і 

Європейська інтеграція: тенденції та перспективи» (14-15 квітня 2016 р., м. Київ); 

VI Всеукраїнській науковій конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції» ( 1 квітня 2016 р., м. Харків); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (20 травня 2016 р., 

м. Київ); Постійно діючому науковому  семінарі «Сучасні  виклики українського 

права в контексті європейської  інтеграції» (29 квітня 2016 р., м. Київ). 
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Публікації. Основні результати дисертації викладено автором у 16 

наукових працях, зокрема, у 6 статтях, опублікованих у вітчизняних фахових 

виданнях, 2 з яких внесено до Міжнародної наукометричної бази «Index 

Copernicus International» (Польща) та Міжнародної наукометричної бази даних 

HeinOnline (США), 1 з яких у електронному науково-практичному фаховому 

виданні, внесеному до Міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus 

International» (Польща) та Міжнародної наукометричної бази даних HeinOnline 

(США), та 1 у науковому виданні іноземної держави, а також у 9 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу,       

3 розділів, які включать 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатку 1. Повний обсяг дисертації складає 240 сторінок, з них 197 сторінок 

основного тексту, 11 сторінок анотації українською та англійською мовами.  

Список використаних джерел налічує 278 найменувань і викладено на 28 

сторінках. Додаток 1 викладений на 3 сторінках.     
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 

 

1.1. Поняття та види кредитного договору 

 

Хоча поняття «кредитний договір» доволі широко використовується в 

юридичній науці і правозастосовчій практиці, його можна віднести до найбільш 

дискусійних в доктрині цивільного права. Це обумовлено не тільки суб'єктивним 

баченням і розумінням тих чи інших правових явищ, а й різною оцінкою практики 

укладання та виконання кредитних договорів, особливістю суб'єкта і об'єкта 

кредитних правовідносин. 

Відтак, дослідження цього поняття, виділення властивих йому ознак, аналіз 

співвідношення кредитного договору з суміжними правовими категоріями, 

визначення місця кредитного договору в цивільному праві України не втрачає 

своєї актуальності і на сучасному етапі.  

В законодавстві України поширені такі поняття як «кредит», 

«кредитування», «кредитна операція», «кредитна діяльність», «кредитні 

відносини», «кредитний договір», «кредитні кошти» тощо. Досить часто деякі з 

цих категорій ототожнюються, хоча існують між ними і певні відмінності, які 

подекуди нівелюються. Превалює думка, що слово «кредит» походить від 

латинського credit, яке перекладається, як «він вірить». На латині «credo» означає 

«довіра», «credere» – вірити, «creditum» – ввірене (тобто, «борг» (позика)).  

До питання визначення поняття кредитного договору зверталися вчені-

цивілісти в різні історичні періоди. Висновки в наукових дослідженнях 

базувалися на основі існуючого на той час законодавства, аналізу судової 

практики і в тих економічних умовах. Серед них М.М. Агарков [1], І.А. Безклубий 

[2], В.В.Вітрянский [3], С.І. Вільнянський [4], Л.Г. Єфімова [5], О.С. Іоффе [6], 

В.М. Коссак [7], С.М.Лепех [8], В.В.Луць [9; 10; 11; 12], О.П.Орлюк [13; 14; 15; 

16; 17; 18], Ю.І. Чалий [19], Г.Ф. Шерешеневич [20] та інші. Проте, дослідження 

праць цих вчених не дозволяє встановити єдиний підхід до розуміння сутності 

таких категорій як  «кредитний договір» та «кредит».  
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У сучасній юридичній та економічній літературі термін «кредит» 

застосовується у багатьох значеннях для визначення різних відносин. Сучасні 

економісти визнають, що за своєю сутністю та механізмом впливу на процес 

суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій 

[21, c.251-252]. Внаслідок цього в економічній літературі існує більше сорока 

визначень терміна «кредит» [22, c.42], під яким, зокрема, розуміють, форму 

позиченої вартості, в якій вона рухається між кредитором і позичальником [23], 

або економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з 

приводу мобілізації тимчасово вільних коштів і використання їх на умовах 

повернення й оплати [24]. 

При визначенні економічної природи кредиту, заслуговує на увагу наукова 

позиція Л.Г. Єфімової, яка вважає, що існуючі підходи у дослідженні кредиту як 

економічного явища не могли не вплинути на нечисленні правові дослідження 

кредиту останніх десятиріч, в яких це поняття розглядалося переважно через 

призму економічних категорій [25, c.174-180]. Внаслідок цього деякі науковці, 

наприклад, В.Ф. Кузьмін [26, c.169] і Н.М. Арєф’єва [27, c.175] кваліфікують 

кредит як економічно-правову категорію, а С.А. Муратова та В.Г. Голишєв — як 

економічне явище, яке є підставою для визначення поняття кредитних 

правовідносин [28, c. 139-144]. 

Звісно, всі явища у суспільстві тісно взаємопов’язані між собою та 

здійснюють прямий чи то опосередкований вплив одне на одного, існують в одній 

цілісній системі, тому не можна заперечувати вплив права на економіку, 

наприклад, чи то навпаки. Тому можна говорити про кредит як економічну 

категорію, так і кредит як правову категорію, яка матиме свою детермінацію і 

відповідні ознаки, поділяючи в цьому контексті позицію Л.Г. Єфімової, 

відповідно до якої, є відносини, які можуть бути розглянуті економічною наукою 

в якості кредитних, однак з точки зору права вони такими не є [5].  

На думку Є.О. Суханова, у будь-якій ситуації, коли йдеться про 

передавання одним із учасників товарного обігу іншому учаснику коштів (або 

майна) з умовою повернення їхнього еквіваленту і, як правило, сплати 
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винагороди, мова йде про надання кредиту в економічному розумінні. Однак, 

подібно до того як економічні відносини посередництва оформлюються 

різноманітними цивільно-правовими договорами, так і кредитні економічні 

взаємозв’язки юридично можуть бути оформлені по-різному: … у вигляді 

кредитного договору, за допомогою комерційного кредиту, у формі договору 

факторингу [29]. 

Водночас, з економічної точки зору деякі відносини можна розглядати як 

кредитні (наприклад, відносини, що виникають за договором фінансового лізингу, 

факторингу, при урахуванні банком векселів або наданні банком гарантій та 

поручительств), з правової точки зору у приватних правовідносинах, що 

регулюються цивільним правом, вони можуть і не мати відповідних ознак.  

Аналізуючи терміни «кредит» і «кредитні відносини» цивілісти, як правило, 

розглядають поняття «кредит» у значенні, яке далеко виходить за межі відносин, 

що регулюються кредитним договором. Так, Є.С. Компанієць та Е.Г. Полонський 

визначали кредит як передання цінностей (зазвичай коштів) з одного 

господарства в інше, при якому отримання еквівалента (рівноцінність) 

відокремлене певним проміжком часу [30, c. 69]. Такої позиції у цьому питанні у 

наш час дотримується Л.О. Новосьолова [31].   

Деякі науковці вважають кредит міжгалузевим поняттям, яке чинить 

системоутворюючий вплив на галузь банківського права [32; 33]. Однак зазначена 

наукова позиція була піддана обґрунтованій критиці М.І. Брагінським, В.В. 

Вітрянським [34] і С.К. Соломіним. На думку останнього, поняття «кредит» є 

приватно-правовим (цивільно-правовим), а можливість його використання в 

інших галузях права допускається законодавцем тією мірою, в якій це необхідно 

для регулювання відносин на міжгалузевому полі [35, c.9]. 

Н.К. Ісаєва під кредитом розуміє відносини у зв’язку з передачею грошей 

або матеріальних цінностей у тимчасове користування за умови їх повернення 

[36]. Дослідник у галузі кредитних відносин С.М. Лепех визначає кредит як 

фінансову послугу, яка полягає в передачі коштів, банківських металів на засадах 
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повернення такої самої їх кількості, наданні відстрочення або розстрочення 

платежу [37].  

Щодо нормативного визначення поняття «кредит», то у Цивільному кодексі 

України воно відсутнє. Параграф 2 глави 71 ЦК України містить назву «Кредит», 

натомість перша стаття відповідної глави називається «Кредитний договір», в якій 

надається визначення поняття саме «кредитного договору», за яким 

кредитодавець зобов’язується надати грошові кошти(кредит) позичальникові у 

розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується 

повернути кредит та сплатити проценти. Тобто, «кредит» ототожнюється із 

грошовими коштами в даному контексті.  В статті 1057 ЦК України визначено 

суть комерційного кредиту, за якою договором, 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 (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом. Термін 

«кредит» ми можемо зустріти і в інших статтях відповідного кодифікованого 

нормативно-правового акту, зокрема, ст. 694 (продаж товару в кредит), ст. 695 

(особливості оплати товару з розстроченням платежу). Господарський кодекс 

України (далі – ГК України) також оперує безліччю вище зазначених понять. 

Наприклад, кредитні операції, кредитні відносини, кредитний договір, 

кредитування, кредит, кредитні ресурси (ст. 345-349). У вище зазначеному 

кодифікованому акті не надається визначення кредиту. Однак, законодавство не 

надає єдиного підходу до визначення «кредиту». Натомість, спеціальне 

законодавство оперує такими поняттями як: «фінансовий кредит» (кошти, які 

надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під 

процент) [38] (в даному випадку законодавець під кредитом розуміє грошові 

кошти), «іпотечне кредитування»  -  правовідносини,  що   виникають   з  приводу  

набуття  права  вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими  документами 

[39] (кредит як правовідносини); «банківський кредит» - будь-яке зобов'язання 

банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання 
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придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке 

надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а 

також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [40] 

(кредит як зобов’язання).  

На нашу думку, тлумачення суті кредиту лише як суми коштів є 

невиправдано спрощеним. Гроші – це лише об’єкт матеріального світу, який 

найбільш придатний для оперування ним в процесі кредитування, але вони не є 

самим кредитом. А відносини – це власне зв’язок, який виникає внаслідок 

вчинення кредиту чи обіцянки зробити це, тобто вияву довіри. Кредит – це дія 

(сукупність дій) чи бездіяльність, а не річ (гроші) чи відносини [8, c.30]. Як 

бачимо, С.М. Лепех розглядає кредит як соціальне явище, якому притаманний і 

правовий аспект, і розуміє під кредитом вияв довіри, правова сутність якої 

найбільш точно виражається через поняття послуги (кредитної послуги). Також 

охарактеризовано кредит як поведінку особи, яка може бути як активною 

(передача грошей, банківських  металів), так і пасивною (відстрочка або 

розстрочка як утримання від реалізації грошової вимоги). У даному випадку 

поняття кредиту розглядається у широкому аспекті. Варто погодитися із даною 

науковою позицією.  

Аналізуючи положення нормативно-правових актів, у яких містяться 

визначення таких понять як «кредит», «кредитний договір» та закріплені інші 

вище перелічені суміжні категорії, потрібно враховувати в якому контексті 

вживається та чи інша конструкція, та в якому сенсі ми її використовуємо – в 

юридичному чи економічному, а також враховувати відносини, в яких ми 

оперуємо відповідним поняттям. Законодавець чіткої відповіді на це питання не 

надає, тому в залежності від кожної конкретної ситуації можна говорити, 

наприклад, про «кредит» і «кредитний договір» як тотожні поняття («банківський 

кредит» і «кредитний договір» як зобов’язання – даний висновок можна зробити 

із нормативного закріплення відповідних понять), або  мова може йти про 

«кредит» як грошові кошти або речі, визначені родовими ознаками, аванс, 

попередня оплата, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт, послуг 
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(комерційцний кредит) – як об’єкт кредитного договору, який є зобов’язальним 

правовідношенням. У такому випадку ми не можемо ототожнювати поняття 

«кредит» та «кредитний договір».  

В економічній та юридичній літературі виділяють товарну та грошову 

форми кредиту [41, c.3]. Економісти під грошовим розуміють банківський кредит, 

тобто мова йде саме про передачу грошей на засадах повернення [42]. Юристи, в 

свою чергу, характеризують грошовий кредит, як такий, що «оформляється 

договорами позики і кредиту, являє собою передачу грошей або інших замінимих 

речей у власність боржникові із зобов’язанням наступного повернення 

еквівалентної кількості грошей або речей» [43, 44]. Таким чином, об’єктом 

грошового кредиту, за даним підходом, пропонується розглядати не лише гроші, 

але й інші замінимі речі. Таке тлумачення грошового кредиту, на нашу думку, не 

відповідає чинному законодавству. Так, відповідно до п. 3 ст. 1 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» під 

фінансовим кредитом розуміють кошти, які надаються у позику юридичній або 

фізичній особі на визначений строк та під процент. 

Як товарну форму кредиту в законодавстві охарактеризовано комерційний 

кредит (ст. 1057 ЦК України). М. Олексієнко, В. Ольшанський, Д. Лилак, Е. 

Першиков поділяють наступний підхід: «У товарній формі кредиту виникають 

кредитні відносини між покупцями і продавцями, коли останні одержують товари 

чи послуги з відстроченням платежу – комерційний кредит...» [45,c.12]. О.А. 

Костюченко у навчальному посібнику «Банківське право» пропонує самостійні 

поняття комерційного і товарного кредиту, хоч і не може їх відрізнити: «Товарний 

кредит – це товари, що передаються  резидентом або нерезидентом у власність 

юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення 

кінцевого розрахунку на визначений термін та під відсоток. Комерційний кредит 

надається одним суб’єктом господарської діяльності іншому у вигляді продажу 

товарів з відстроченням платежу» [46, c.113]. Л.Г. Єфімова пропонувала наступне 

їх розуміння: «Комерційним називається кредитування одним госпорганом 

іншого, причому кожний з них не повинен бути банком чи іншою кредитною 
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установою. Надання кредиту в товарній формі означає, що виконання робіт, 

надання послуг, передача продукції одним підприємством іншому здійснюється з 

наданням споживачу відстрочки або розстрочки платежу» [47, c.81]. В тій чи 

іншій формі кредитується певна сума грошей, але форму кредиту чомусь 

називають саме товарною, а не грошовою. Назва форми кредиту пояснюється тим, 

що предметом договору вважаються ці об’єкти, але знову ж таки допускається 

повне ототожнення комерційного кредиту із договором, який на практиці та в 

юридичній літературі не зовсім точно називають договором комерційного кредиту 

[48, c.48]. Насправді, явище комерційного кредиту знаходить своє відображення в 

змішаному договорі. Комерційний кредит має включатися лише як умова 

договору про передачу майна (виконання робіт, надання послуг). Договір купівлі-

продажу з умовою про комерційний кредит як змішаний договір включає угоду 

купівлі-продажу, предметом якої є товар, та умову про кредитування грошових 

сум, що мали би бути сплачені покупцем як ціна отриманого у власність товару, 

проте надані продавцем (відповідно – кредитором) у кредит покупцю 

(позичальнику). В цілому такий змішаний договір відносити до кредитних 

договорів немає достатніх підстав, оскільки цей договір, насамперед, 

спрямований на передачу майна у власність [8, c. 34]. І.А. Трахтенберг так вказує 

на юридичну характеристику комерційного кредиту: «Позичка товару 

представляє собою, по суті, одночасно продаж товару і позичку грошей» [49, 

c.390]. 

Відповідно до частини 1 статті 1057 ЦК України договором, 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 (комерційний кредит), якщо інше не встановлено 

законом. Так, Л.Г. Рябко зазначає, що стаття 1057 ЦК України не враховує, що 

комерційний кредит може виникати при реалізації товарів, які є індивідуально-

визначеними речами [41 c.8].  Таке трактування норми відповідної статті можна 

вважати неточним, оскільки комерційний кредит може включатись як умова до 
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будь-яких договорів, за якими передбачається передача у власність однієї із 

сторін грошей, то стаття 1057 ЦК України може застосовуватися як до договорів, 

предметом яких виступають речі, визначені родовими ознаками, так і до 

договорів, предметом яких виступають речі, визначені індивідуальними ознаками. 

Словосполучення «або речей, які визначаються родовими ознаками» не обмежує 

предмету основного договору – ним можуть виступати як будь-які товари, так і 

роботи, послуги.  

Аналіз поняття «кредитного договору» базується, в першу чергу, на його 

визначенні в чинному законодавстві. Стаття 1054 ЦК України зазначає: «за 

кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) 

зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на 

умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит 

та сплатити відсотки. До відносин за кредитним договором застосовуються 

положення пункту 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим пунктом і не 

випливає із суті кредитного договору» [50]. Тобто, законодавець у частині 2 

відповідної статті відносить кредитний договір до різновиду договору позики. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1046 ЦК України «за договором позики одна сторона 

(позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або 

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

позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або таку ж кількість речей того 

ж роду і якості». Також у статті 345 ГК України, яка присвячена кредитними 

операціями банків, в ч.2 вказується, що «кредитні відносини здійснюються на 

підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у 

письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк 

кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення 

зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, 

права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту» [51]. Як 

бачимо, ГК України не визначає поняття кредитного договору, а лише згадує про 

нього. Відповідно до ч. 3 ГК України правові наслідки недійсності кредитного 

договору, а також недійсності договору застави, яким забезпечується виконання 
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позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, визначаються ЦК 

України. Тобто, ГК України містить відсилочну норму до ЦК України. 

У цивільно-правовому сенсі категорія «кредит», на думку В.В. Вітрянского, 

розглядається як вид позикового зобов'язання, за яким одна сторона 

зобов'язується надати іншій стороні грошову суму або відповідну кількість речей, 

визначених родовими ознаками, а остання - повернути у встановлений термін 

конкретну грошову суму або таку ж кількість речей того ж роду і якості (переклад 

- наш). Тобто, вчений відносить категорію «кредит» до зобов'язальних відносин, і 

таким чином ототожнює поняття «кредит» та «кредитний договір». Звісно ми 

поділяємо даний підхід, оскільки зі змісту ч. 1 ст. 509 ЦК України, яка надає 

визначення поняттю зобов’язання, та розуміє його як правовідношення, в якому 

одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов’язку, можна зробити висновок, що 

кредитний договір у розумінні ч. 1 ст. 1054 ЦК України є не що іншим як 

зобов’язальним правовідношенням, відповідно до якого кредитором є банк або 

інша фінансова установа (кредитодавець), який вчиняє певну дію (зобов’язується 

надати грошові кошти (кредит)) боржнику, яким є позичальник, і перший має 

відповідно право вимагати виконання обов’язку по поверненню грошових коштів 

та сплати процентів за користування ними, а останній відповідно зобов’язується 

повернути гроші та сплатити проценти у розмірі та на умовах, встановлених 

кредитним договором, який вони уклали між собою. 

М.М. Агарков [1, с. 82], С.І Вільнянський [4, с. 43], В. В. Вітрянський [3, 

с.57], Л.Г. Єфімова [52, с. 240] відносять кредитний договір до різновиду договору 

позики. При цьому, М.М. Агарков розглядав кредитний договір як односторонній 

попередній договір, за яким банк - майбутній кредитор - зобов'язується надати 

позичальнику в майбутньому певну суму коштів на умовах позики. Бувши 

попереднім договором про позику, кредитний договір за таких обставин 

визначається консенсуальним, а з моменту фактичної передачі коштів 
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позичальнику укладеним вважається договір позики, оскільки останній є 

реальним [1, с. 82]. 

На думку І.А. Безклубого, у дискусії щодо співвідношення позики та 

кредиту залучені досить потужні наукові сили. Проте остаточне розв’язання цієї 

проблеми можливе лише в перспективі. З точки зору законодавця спроба 

об’єднання зазначених у гл. 71 ЦК України трьох договірних конструкцій 

обумовлена спільною правовою природою, що бере своє походження від договору 

позики [53, c. 66].  

Однак, не всі вчені підтримують цю точку зору. Представники іншого 

підходу до правової природи кредитного договору, зокрема, І.Гуревич [54, с.40], 

Е. Полонський [30, с. 257], О.Іоффе [6, с. 672 – 673], А.Макогон [55, с.106-114], 

Ю.Чалий [19, с.10] вважають, що кредитний договір є самостійним договором в 

системі договірного цивільного права, і не слід ототожнювати кредитні 

зобов'язання з зобов'язаннями, що виникають на підставі договору позики. 

О.Іоффе зазначав, що кредитний договір неприпустимо розглядати як різновид 

договору позики так само, як не можна вважати поставку різновидом купівлі-

продажу або підряд на капітальне будівництво різновидом звичайного підряду. За 

допомогою родових і видових категорій «самостійність» кредитного договору 

відстоювали Е. Компанієць і Е. Полонський, які вважали, що узагальнюючим 

родовим поняттям для всіх правовідносин, пов'язаних з наданням (передачею, 

використанням та поверненням) грошових коштів або інших речей, визначених 

родовими ознаками, на умовах повернення, є поняття кредитних правовідносин. 

Юридичними формами існування таких правовідносин, на їхню думку, є 

відносини, що виникають з договору позики, відносини, що виникають з 

планових актів у сфері банківського кредитування і договору банківської позики 

та ін. Договір позики є класичним прикладом реального договору. Кредитний 

договір регулює кредитні відносини між різними учасниками цивільного обороту. 

На відміну від позики, коло кредитодавців (кредиторів) за кредитним договором 

обмежується банківськими та іншими фінансовими установами. Концепція 

самостійності кредитного договору обумовлена як власне правовою природою 
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кредитного договору, так і цілим рядом обставин, які вказують на складність 

кредитних відносин і специфіку їх правового регулювання [2, c. 300]. 

Верховний Суд України 11 липня 2012 року при розгляді справи про 

стягнення заборгованості за кредитним договором та визнання договорів 

недійсними надав правові висновки, один з яких щодо консенсуальності 

кредитного договору, а саме: «кредитний договір, на відміну від договору позики, 

вважається укладеним не з моменту передачі грошей, а з моменту досягнення 

сторонами у письмовій формі згоди з усіх істотних умов такого договору. 

Передача грошей відбувається на стадії виконання кредитного договору, тому 

посилання позичальника на неотримання грошей не може бути підставою для 

визнання кредитного договору недійсним» [56].  

Важливо підкреслити наукову позицію Л.Г.Єфімової, по якій кредитний 

договір є комерціалізованим консенсуальним різновидом договору позики. На 

думку автора, наявність тільки однієї, що відрізняє від договору позики, ознаки - 

ознаки консенсуальності, не дає підстав для виділення кредитного договору в 

самостійний вид.  

Слід погодитися з цією точкою зору в частині віднесення кредитного 

договору до консенсуальних договорів. Адже, на практиці кредитний договір 

вважається укладеним з моменту подачі клієнтом заяви в банк або до іншої 

фінансової установи та отримання на пакеті документів печатки керуючого банку 

(акцепт пропозиції клієнта). Однак, порівнюючи кредитний договір з договором 

позики, не можна розділити вказану вище позицію автора, що єдина відмінність 

між цими договорами - ознака консенсуальності.  

Можна стверджувати, що в юридичній літературі терміни «кредит» і 

«кредитні правовідносини» нерідко вживаються в широкому їх значенні, що 

виходить далеко за межі сфери кредитного договору. На нашу думку, таке 

сприйняття пов’язане з певним «гіпертрофуванням» саме економічної сторони 

кредиту. Вважаємо, що в юридичному сенсі під «кредитом» необхідно розуміти 

не лише грошові кошти або речі, які визначаються родовими ознаками, передані 

чи призначені до передачі в процесі кредитування від однієї сторони 
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(кредитодавця) до іншої сторони (позичальника) у розмірі та на умовах, 

встановлених відповідним кредитним договором, а і саму дію (процес) такої 

передачі. Тобто, поняття «кредит» слід розглядати комплексно, з усіма його 

особливостями та специфічними рисами як міжгалузевої категорії. Кредитний 

договір є підставою виникнення кредитних правовідносин. На наш погляд, 

доцільно розглядати кредитні відносини як врегульовані нормами права суспільні 

відносини, які за своїм характером є самостійними, та виникають на підставі 

кредитного договору між учасниками майнового обороту (з однієї сторони 

кредитодавцем, яким є банк або інша фінансова установа, та позичальником 

(фізичною або юридичною особою), з приводу надання грошових коштів або 

речей, які визначаються родовими ознаками (при комерційному кредиті) на 

певний строк або з відстрочкою здійснення платежу. 

Слід зазначити, що в чинному законодавстві України, крім поняття 

«кредитний договір», зустрічаються також поняття: «фінансовий кредит» (кошти, 

які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під 

процент), «банківський кредит» (будь-яке зобов'язання банку надати певну суму 

грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, 

будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 

зобов'язання боржника щодо повернення суми заборгованості, а також на 

зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми), «іпотечне 

кредитування» (правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги 

іпотечного боргу по операціях та іншими документами), «комерційний кредит» 

(ст. 1057 ЦК, договір, виконання якого пов'язане з переданням у власність другій 

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

передбачатися надання кредиту у вигляді авансу, попередньої оплати, 

відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний 

кредит), якщо інше не встановлено законом.), «споживчий кредит» (споживчий 

кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою 

установою) споживачеві на придбання продукції).  В наш час найбільшого 

поширення набуло саме споживче кредитування. Важливим питанням у справах 
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про захист прав споживачів банківських послуг з кредитування є визначення 

справедливих умов договору. У статті 3 ЦК України зазначається: «загальними 

засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та 

розумність». Основоположний принцип цивільного права щодо справедливості, 

добросовісності та розумності практично виражається у встановленні його 

нормами рівних умов для участі всіх осіб у цивільних відносинах; закріпленні 

можливості адекватного захисту порушеного цивільного права або інтересу; 

поєднанні норм, спрямованих на забезпечення реалізації цивільного права, з 

повагою до прав та інтересів інших осіб, суспільної моралі тощо. Відповідно до  

п. 2 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» умови договору є 

несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є 

істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Тобто, 

Закон у цьому аспекті стає на захист прав споживача. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» у ст. 2 визначає 

банківський кредит як «будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, 

будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке 

продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання 

боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату 

процентів та інших зборів з такої суми». Звідси слідує, що до банківського 

кредиту Закон відносить не тільки кредитні операції з розміщення залучених 

коштів, що здійснюються на підставі кредитного договору, а й операції на ринку 

цінних паперів від свого імені; надання гарантій і поручительств та інших 

зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 

придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за 

поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог 

і прийом платежів (факторинг); лізинг (ст.ст. 2, 47, 49 Закону України «Про банки 

і банківську діяльність»). Отже, вказаним Законом до кредитних операцій 

віднесені активні операції банків, в яких останні виступають у ролі кредитора. 

Аналогічний підхід у цьому питанні демонструють і чинні в Україні банківські 

правила.  
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На нашу думку, частина кредитних операцій, перелічених у статтях 47, 49 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути віднесена до 

кредиту лише з економічної точки зору. В даному випадку ми поділяємо науковий 

підхід Л.Г. Єфімової, яка вважає, що хоча економісти і називають активні операції 

комерційних банків кредитними, це не відповідає правовій природі таких 

правочинів [25, c. 179]. 

Слід розглядати поняття кредит, кредитна операція в їх публічно-правовому 

аспекті та приватно - правовому. І, розглядаючи поняття кредит, слід враховувати, 

в яких саме правовідносинах це поняття має застосовуватися. На думку А.Є. 

Шерстобітова, діяльність банківської системи в цілому покликана забезпечити 

задоволення публічних інтересів [57, c.17]. Звідси слідує, що без задоволення 

публічних інтересів неможливо реалізувати і приватні інтереси учасників 

цивільних правовідносин.  

Особливої уваги потребує дослідження правових інструментів ЄС, що 

пропонують врегулювання відносин за кредитним договором. Це пояснюється 

тим, що  з 1 листопада 2014 р. відповідно до положень Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС почалося її тимчасове застосування - окремі розділи цього 

документа  введені в дію до завершення процесу ратифікації самої Угоди всіма 

державами-членами ЄС.  

Європейський Союз офіційно поінформував українську сторону, що 

тимчасово ЄС і Україна виконуватимуть окремі частини Угоди, однак тільки в тій 

мірі, в якій вони стосуються питань, що відносяться до компетенції 

Європейського Союзу. Серед них -  Розділ V «Економічне і секторальне 

співробітництво», який, зокрема, вміщує главу 20 «Захист прав споживачів», 

відповідно до якої Україна зобов'язується впровадити положення Директиви       

№ 2008/48 / ЄС  протягом 3-х років з дня набрання чинності цією Угодою.  

Згідно зі ст. 3 Директиви № 2008/48/ЄС кредитний договір визначається як 

угода, за допомогою якої кредитор надає чи обіцяє надати споживчий кредит у 

формі відстрочки платежу, позики або в іншій подібній фінансовій формі, за 

винятком довгострокових договорів про надання послуг або договорів поставки 
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однорідних видів товарів, де споживач сплачує періодичні платежі за такі послуги 

або товари протягом усього періоду їх надання або поставки. Таким чином, 

Директива № 2008/48 відносить  договір споживчого кредитування до 

консенсуальних, оплатних, строкових договорів. Ми поділяємо позицію, 

закріплену в Директиві.  

Директиви Європейського Союзу імплементуються в національне 

законодавство держав-учасниць. Яскравим прикладом цього є стаття 3 Книги 7 

Цивільного кодексу Нідерландів, у якій дається визначення кредитного договору 

аналогічне визначенню, зазначеному у Директиві № 2008/48/ЄС. 

Аналіз понять «кредитний договір» та «кредитна операція» дає підстави для 

висновку про те, що хоча їх іноді ототожнюють, проте відповідні правові 

конструкції мають різне смислове значення та створюють відмінні правові 

наслідки. Відповідно до ст. 345 ГК України кредитні операції полягають у 

розміщенні банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик 

залучених коштів юридичних осіб (позичальників) та громадян. Кредитними 

визнаються банківські операції, визначені як такі Законом про банки і банківську 

діяльність, відповідно до ст. 2 якого банківська діяльність - це залучення у вклади 

грошових коштів фізичних і 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. Натомість, визначення 

кредитного договору як правочину у законодавстві містить зовсім інше смислове 

навантаження, яке ми розглядали вже вище. З аналізу норм чинного 

законодавства, а також практики укладення кредитних договорів, можна зробити 

висновок, що кредитний договір є  консенсуальним, а також двостороннім 

зобов’язуючим, коли обидві сторони наділені правами та обов’язками. Кредитний 

договір є оплатним. Досліджуваний правочин необхідно відносити до каузальних, 

оскільки умовою дійсності відповідного правочину є мета його укладення. Також 

варто зазначити, що кредитний договір як правочин носить самостійний, а не 

акцесорний характер, так як його чинність не залежить від дійсності інших 

правочинів. 
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На думку Ю.І. Чалого, «з юридичної точки зору кредит можна 

охарактеризувати як своєрідну купівлю-продаж грошей, де вартість проданого 

товару – грошей оплачується продавцю-кредитонадавачу покупцем-

кредитоодержувачем через певний час» [19, c.9]. Не можна погодитися із 

відповідним науковим підходом до тлумачення правової природи кредитного 

договору, оскільки зобов’язання, яке виникає із кредитного договору, має на меті 

не лише передачу грошей від кредитодавця позичальнику, а також надання такої 

послуги. І, відповідно, останній зобов’язується повернути кредитодавцю таку ж 

суму грошей (кредит), а також сплатити проценти за надання відповідної послуги.  

Можемо говорити про кредитний договір як юридичний факт. Відповідно 

кредитним договором буде визнаватися домовленість двох сторін, спрямована на 

встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків, якою визначено 

взаємні права та обов'язки між сторонами, які його уклали (з одного боку - банк 

або інша фінансова установа, з іншого - клієнт), у тому числі щодо надання 

грошових коштів (кредиту) кредитодавцем позичальникові у розмірі та на умовах, 

встановлених у договорі, і з повернення кредиту та сплати процентів за 

користування відповідними коштами, а також інші умови, з яких сторони досягли 

взаємної згоди, та які не суперечать чинному законодавству.  

На неточностях законодавчих класифікацій форм та видів кредитування 

наголошують науковці-правники [58, с.16]. Класифікацію кредитів проводять за 

різними критеріями. Зокрема, на сучасному етапі розрізняють товарну і грошову 

форму кредиту (в залежності від об’єкту кредитування), а також різноманітні 

види кредиту в залежності від суб’єктів кредитних відносин: комерційний, 

банківський, державний, міжнародний, споживчий. В залежності від періоду 

користування кредити поділяються на короткострокові (до одного року), 

середньострокові (від одного року до трьох років) і довгострокові (понад трьох 

років) [59, c. 51]. Короткострокові кредити надаються на цілі поточної діяльності 

підприємств: розбіжність надходжень і платежів у процесі кругообігу, 

накопичення запасів товарно-матеріальних цінностей, незавершеного 

виробництва, готової продукції і товарів, поповнення і збільшення оборотних 
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активів, оплата рахунків постачальникам, викуп основного і оборотного майна, 

придбання устаткування і комп’ютерної техніки тощо. Довгострокові кредити 

надаються на цілі інвестиційної діяльності підприємств: на будівництво, 

реконструкцію, технічне переозброєння об’єктів виробничого і соціально-

побутового призначення, придбання техніки, устаткування, транспортних засобів 

тощо. Середньострокові кредити можуть надаватися як на цілі поточної 

діяльності, так і на цілі капітального характеру.  

Важливо підкреслити, що поняття «форма» та «вид» кредиту не тотожні. 

Класифікаційні ознаки форм кредиту мають зовнішній або формальний характер 

щодо його суті, вони визначають лише загальні контури кредиту і не 

характеризують його внутрішнього змісту. Щодо класифікації «вид», то в даному 

випадку має йти мова про підрозділ, що об'єднує ряд явищ, які мають спільні 

ознаки. Тому видова характеристика повинна відбивати внутрішню структуру 

об'єкта дослідження. Вид кредиту дає детальну характеристику кредиту за 

організаційно-економічними та організаційно-правовими його ознаками, що 

застосовуються для класифікації кредитів. Ознак, що відображають внутрішню 

сутність, зміст кредиту досить багато, а тому й видів кредиту теж може бути 

визначена значна кількість відповідно до численних критеріїв. Проте, усі види 

кредиту повинні входити до однієї з двох  форм кредиту (товарної та грошової). 

Тобто, поняття «форма» є ширшим, ніж поняття «вид» кредиту.  

Слід відзначити класифікацію кредитних договорів, яку наводить С.М. 

Лепех, за критерієм кількості комерційних банків, що виступають на боці 

кредитора, а саме, кредитні договори, укладені одним комерційним банком 

(моністичні); банківським консорціумом (консорціумні); декількома банками 

(паралельні) [8, c.34-с.68]. У доктринальних джерелах такий вид кредитування 

називають ще синдикованим [60, c.119]. Механізм консорціумного чи 

консорціального кредиту полягає у можливості використати фінансовий  

потенціал кількох банків одночасно, мінімізувати кредитні ризики кожного з 

кредиторів, інвестувати значні проекти. Відповідно до пункту 4 статті 120 ГК 

України консорціум – це тимчасове статутне об'єднання підприємств для 
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досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації 

цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум 

використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, 

виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з 

інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети 

його створення консорціум припиняє свою діяльність. На думку Р.А. Майданика, 

з юридичної точки зору правовідносини, що виникають при консорціумному 

кредитуванні, поєднують норми таких інститутів, як кредитний договір і договір 

про спільну діяльність [61, c.274].  

 Основна відмінність синдикованих кредитів від паралельних, як заначає 

С.М. Лепех, полягає у тому, що консорціум виступає єдиним суб’єктом, а при 

паралельному кредиті на стороні кредитора має місце множинність, декілька осіб 

позичають одночасно кошти єдиному позичальнику на однакових погоджених 

умовах [8, c.69]. Відносини по створенню консорціуму банків оформляються 

шляхом укладення відповідного консорціумного договору та немає обмеження 

щодо кількості учасників такого консорціуму. Члени консорціуму несуть 

солідарну відповідальність перед позичальниками. Цілком очевидно, що у 

консорціумній угоді можуть брати участь як декілька банків, так і декілька 

позичальників. Координує дії учасників консорціуму головний банк (лідер), який 

представляє інтереси консорціуму, але діє в межах повноважень, які одержує від 

інших учасників консорціуму. За організацією консорціуму головний банк одержує 

спеціальну винагороду, крім відсотків та комісійних, що покривають його 

безпосередні витрати. У науковій літературі такий вид кредитування ще називають 

синдикованим [60, c.119]. Відповідно до ст. 49 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» для проведення спільного фінансування банки можуть 

укладати угоди про консорціумне кредитування. В рамках такої угоди банки-

учасники встановлюють умови надання кредиту та призначають банк, 

відповідальний за виконання угоди. Банки-учасники несуть ризик по наданому 

кредиту пропорційно до внесених у консорціум коштів. 
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 Паралельний кредит в економічній літературі визнають як різновид 

консорціумного кредиту. При паралельному кредитуванні в угоді беруть участь 

два або більше банків, які самостійно, автономно ведуть переговори з 

позичальником. Потім банки-кредитори узгоджують між собою умови 

кредитування, щоб у підсумку укласти спільний кредитний договір із загальними, 

однаковими для всіх учасників умовами кредитування. Кожен банк самостійно 

надає позичальнику визначену частку кредиту, дотримуючись загальних, 

спільних, узгоджених з іншими банками-кредиторами умов та механізму 

кредитування [62]. Маємо сумнів, що паралельний кредит можна визнавати 

різновидом консорціумного кредиту з юридичної точки зору, оскільки консорціум 

у кредитних правовідносинах виступає єдиним суб’єктом, а при паралельному 

кредиті на стороні кредитора має місце множинність кредиторів.  

 На практиці варто розрізняти кредитування позичальника декількома 

філіями юридичної особи і консорціумне кредитування, оскільки в першому 

випадку кредитодавцем будуть не окремі філії, а єдина юридина особа, а в 

другому – консорціум як тимчасове об’єднання банків для досягнення його 

учасниками певної спільної господарської мети (наприклад, кредитування 

певного позичальника), при досягненні якої такий консорціум припиняє свою 

діяльність. 

 Навряд чи можна погодитися із класифікацією, запропонованою С.М. 

Лепех, яка за критерієм суб’єктного складу за правовим статусом кредитодавця 

виділяє такі види кредитного договору: кредитні договори, де стороною є банк та 

інша кредитна організація, страхова компанія, та за правовим статусом 

позичальника - кредитні договори, що укладаються з фізичними та юридичними 

особами [8, c. 68]. На наш погляд, використання такого класифікаційного 

критерію як «правовий статус» є не зовсім вірним, оскільки під правовим 

статусом особи в юридичній літературі розуміють систему закріплених у 

нормативно-правовиз актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, 

відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто, такий що 

має правосуб’єктність) координує свою поведінку у суспільстві [63, с.377]. 
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Правосуб’єктність, в свою чергу, належить до умов набуття правового статусу, 

тому що вона полягає в здатності особи мати права, виконувати обов’язки, нести 

відповідальність. Термін «правовий статус» вживається для характеристики 

правового становища особи в цілому. Структура правового статусу особи може 

бути представлена у вигляді таких елементів: правосуб’єктність, права, свободи, 

обов’язки, відповідальність (яка має вториннй характер та реалізується в 

результаті вчиненого правопорушення) [63, с.380]. Тому коли йде мова про 

правовий статус особи у цивільному праві, слід говорити про цивільну 

правоздатність фізичної особи (можливість мати цивільні права та обов’язки  (ст. 

25 ЦК України), а також усвідомлення фізичною особою значення своїх дій та 

можливість керувати ними) та здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести 

відповідальність у разі їх вчинення – ч. 1, ч.2 ст. 30 ЦК України).  

На нашу думку, виділення такого класифікаційного критерію як «за 

правовим статусом кредитодавця» та  «за правовим статусом позичальника» до 

суб’єктного складу кредитного договору є недоцільним, оскільки під «правовим 

статусом кредитодавця» та «правовим статусом позичальника» буде розглядатися 

сукупність  прав та обов’язків відповідних суб’єктів у відносинах, що виникли з 

кредитного договору, і не можна говорити, наприклад, що кредитодавець (якщо 

ним виступаме банк чи інша фінансова установа (кредитна спілка, страхова 

організація тощо) матимуть різний обсяг правоздатності як суб’єкти кредитних 

правовідносин, чи так само позикодавець, якщо ним є фізична чи юридична особа.  

Вважаємо, що класифікацію кредитних договорів доцільно проводити за 

класифікаційною ознакою суб’єктного складу – кредитний договір, де стороною-

кредитодавцем є банк, страхова компанія, кредитна спілка чи інша кредитна 

організація відповідно до чинного законодавства (сторона – кредитодавець), та за 

ознакою суб’єктного складу на стороні позичальника, де стороною кредитного 

договору може бути як фізична, так і юридична особа.  
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Залежно від мети, яку прагне досягти позичальник внаслідок 

розпорядження залученими ресурсами, виділяють договори споживчого  та 

підприємницького кредиту [8, с.34. -  с. 70]. 

З метою ширшого розуміння суті «кредиту» варто відзначити дослідження з 

відповідної тематики таких вчених-економістів, як  Г. Айленбергера, Е. Дж. 

Долана, П. Роуза, А. Чухна, В. Базилевича, М.Савлука, А. Мороза та інших. У 

практиці західних країн споживчими вважають такі кредити, які надаються 

приватним особам для придбання товарів і оплати послуг. Едвін Дж. Долан 

пропонує класифікувати усі позики, що надаються приватним особам, на дві 

групи: споживчі позики і власне позики приватним особам [64, c. 116]. Серед 

можливих кредиторів споживчих позик автор називає, окрім кредитних, також 

інші компанії (наприклад, які функціонують у сфері роздрібної торгівлі, продають 

бензин і т.п.). Так як, предметом класифікаційного процесу виступає договір 

кредиту, то для нас представляють інтерес лише договори споживчого кредиту, 

що укладаються кредитними чи страховими організаціями. До споживчих позик 

автор відносить такі, що надаються приватним особам для набуття споживчих 

товарів. До власне позик приватним особам (personal loans), на думку автора, слід 

віднести звичайні позики банків під заставу чи без неї, готівковий резервний 

рахунок (cash reserve account) з можливим овердрафтом, позики по кредитних 

картках і позики на фінансування отримання освіти у коледжах [64, c. 116-118].  

На думку С.М. Лепех, кредитні послуги по задоволенню споживчих потреб 

можуть надаватися не лише шляхом укладення кредитного договору за участю 

банку, кредитної організації чи страхової компанії, договору про надання та 

використання платіжної картки (з кредитною схемою), але й шляхом укладення 

договорів купівлі-продажу (про виконання робіт чи надання послуг) з 

відстрочкою чи розстрочкою платежу без участі банків чи інших професійних 

кредитодавців [8, с.34 - 72].  

Кредитний договір, за яким кредитна послуга надається фізичній особі, в 

законодавстві можна називати ще договором споживчого кредиту і пропонується 

опосередковувати ним надання кредитних послуг для задоволення потреб у 
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придбанні споживчих товарів та послуг, а будь-яких потреб фізичних осіб, крім 

пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. 

За критерієм способу забезпечення виконання кредитного договору 

виділяють такі види кредитного договору: кредитний договір, забезпечний 

заставою, порукою, страхуванням, гарантією, неустойкою [8, c.34 – 73]. На наш 

погляд, дана класифікація заслуговує на увагу, проте класифікувати за таким 

критерієм кредитні договори є недоцільним, оскільки за таким критерієм можна 

класифікувати будь-які цивільно-правові договори, а не лише кредитні. 

В практичній банківській сфері виділяють за ступенем ризику:  стандартні 

кредитні договори, а також з підвищеним ризиком; за методами надання: у 

разовому порядку, відповідно до відкритої кредитної лінії, гарантійні. За 

способами погашення: за один раз, у розстрочку, на вимогу кредитора або за 

заявкою позичальника, з регресією платежів. За строками погашення 

виокремлюють кредитні договори: строкові (до закінчення встановленого строку 

погашення), відстрочені (пролонговані), прострочені [65]. 

Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових 

рахунків: простий, спеціальний та контокорентний. 

 Отже, кредит можна розглядати як економічну, так і правову категорію, яка 

матиме свою детермінацію і відповідні ознаки. Тобто, поняття «кредит» слід 

розглядати комплексно, з усіма його особливостями та специфічними рисами як 

міжгалузевої категорії. Кредитний договір, в свою чергу, є підставою виникнення 

кредитних правовідносин.  

 

1.2. Зміст кредитного договору  

 

З огляду на регуляторну роль кредитного договору у реалізації подальших 

відносин сторін важливим є дослідження його змісту. Традиційно у  науці 

цивільного права склалось два основних підходи до розуміння змісту договору: 1)  

зміст договору становлять його умови; 2) сукупність прав та обов’язків сторін 

договору. Так, О.С. Іоффе під змістом договору розглядав сукупність 
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сформульованих сторонами або передбачених законом його умов, на яких 

засновано укладення договору, і застерігав проти розуміння змісту договору як 

прав і обов’язків сторін, що утворюють зміст зобов’язання [6, c.27]. О.О. 

Красавчиков натомість зауважував: «Справа в тому, що багатозначність терміна 

«договір» створює ситуацію, при якій настільки ж багатозначним стає і поняття 

«зміст договору». Зокрема, коли йде мова про зміст договору, слід мати на увазі 

умови договору, права та обов'язки, що становлять зміст правовідносин (які 

виникли на підставі договору), і про пункти, що утворюють зміст тексту договору. 

Чи не час домовитися, що зміст договору - це система тих умов, на яких він 

укладений» [66, c. 172].  

На думку В.В. Луця, конструкція договору проникає в усі сфери 

економічного та духовного життя суспільства. У нинішніх умовах особливо 

зростає роль договору як універсальної та найдоцільнішої правової форми 

опосередкування ринкових відносин та не зменшується роль договорів про 

надання різних послуг фізичним та юридичним особам, серед яких вчений 

називає кредитний договір [67, с.118]. Беззаперечно, не можна не сказати про 

важливі функції, які виконує кредитний договір у сучасних ринкових умовах.  

Ефективне кредитування в умовах сьогодення є одним із найважливіших завдань 

банківської системи України. У зв’язку з цим набула актуальності проблема 

наукового осмислення розуміння змісту кредитного договору як основного 

регулятора відносин, які виникають між сторонами кредитного договору.  

Так, О.С. Іоффе зазначав: «Змістом договору називають сукупність його 

умов, сформульованих сторонами або таких, що витікають із закону, на якому 

засноване укладення договору. Спроби визначити зміст договору, вказуючи як на 

його умови, так і на права та обов’язки, що з нього витікають, є помилковими та 

пояснюються змішуванням договору як юридичного факту з самим договірним 

зобов’язанням. Права та обов’язки утворюють зміст зобов’язання, але не 

договору, що його породив, а сукупність умов складає зміст правочину, але не 

зобов’язання, яке виникло з нього» [6, c. 27-28]. Таким чином, зміст договору не 

тотожний змісту договірних правовідносин, і зміст договору, як юридичного 
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факту, становлять умови договору, а зміст договірних правовідносин як різновиду 

зобов’язань становлять права та обов’язки сторін. На нашу думку, визначати зміст 

кредитного договору через суб’єктивні права і юридичні обов’язки сторін є не 

зовсім вірним.  

До даного питання в свій час зверталися і вчені-цивілісти М.І. Брагінський 

та В.В. Вітрянський, які пояснювали співвідношення умов договору та прав і 

обов’язків наступним чином: «договірні умови представляють собою фіксацію 

взаємних прав а обов’язків. Саме через цю причину, коли говорять про зміст 

договору як правовідношення, мають на увазі права та обов’язки контрагентів. На 

відміну від цього зміст договору, як правочину складають договірні умови» [68, 

с.456]. 

Під умовами договору слід розуміти конкретні пункти і застереження, які 

сторони прописали в своєму договорі, як обов’язкові для них, або які є 

обов’язковими для сторін в силу припису норми закону. Тому в зарубіжній 

доктрині під умовами договору часто розуміються саме обов’язки сторін. 

Відповідно до цивілістичної доктрини континентального права усі умови 

договору поділяються на: істотні (assentialia), звичайні (naturalia) та випадкові 

(accidentalia) [69, c. 518]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови 

(пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є 

обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Тобто, зміст 

договору будуть становити ті умови, з яких сторони досягли згоди. Так як договір 

є підставою виникнення цивільно-правового зобов’язання, то зміст цього 

зобов’язання буде розкриватися через права та обов’язки учасників, визначені 

умовами договору. Відповідно до ч.1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, 

якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені 

законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті 

умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 
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Отже, зміст договору утворює система умов, на яких він укладений [70, 

с.439]. В юридичній літературі, окрім істотних умов, виокремлюють ще такі види 

умов договору, як звичайні та випадкові [71, с.93]. 

Істотною умовою всіх без винятку договорів у цивілістиці є предмет 

договору, для переважної більшості договорів істотну умову також становить ціна 

або строк дії договору, а також в кожному окремому випадку норма, яка регулює 

той чи інший вид договору, встановлює своїми приписами, які умови слід 

визнавати істотними для даного виду договору. Звичайні умови прописуються у 

цивільному законодавстві для конкретного виду договору, тому сторони їх 

можуть взагалі не зазначати в договорі, оскільки такі умови будуть діяти 

автоматично. Під звичайними умовами розуміють звичаєві умови, ті, які 

передбачені звичаями цивільного обороту (наприклад, правилами ІНКОТЕРМС). 

Звичайні умови характеризуються диспозитивністю, тобто, сторони на власний 

розсуд можуть включити їх до конкретного договору, або замінити такі умови 

будь-якими іншими умовами, головне, щоб вони не суперечили чинному 

законодавству.  

Натомість, в англо-американському праві судовою практикою була 

напрацьована наступна кваліфікація договірних умов: всі умови договору діляться 

на істотні або головні (conditions) і другорядні чи прості (warranties) [69]. 

Відповідно під істотними умовами договору розуміють умови, порушення яких 

дає кредитору право пред’явити позов про розірвання договору та відшкодування 

збитків, а простими є умови, невиконання яких дає кредитору право на 

пред’явлення позову тільки про відшкодування збитків.  

Важливо підкреслити існуючу в доктрині наукову позицію В.В. Луця, який 

виокремлює таке поняття як «сутність договору» у цивільному праві України. На 

думку автора, під сутністю договору у цивільному праві слід розуміти саме угоду, 

як погоджене волевиявлення двох чи кількох сторін, спрямовану на встановлення, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Вчений пропонує у 

визначенні поняття договору, яке дано у ч. 1 ст. 626 ЦК України замінити термін 

«домовленість» терміном «угода», який відображає сутність договору як 
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правового явища. Сутність договору полягає в угоді сторін, звідки слідує, що 

угода включає в себе предмет договору та умови, на яких він укладений, які саме 

цивільні права та обов’язки з угоди виникають, змінюються чи припиняються. 

Тобто, в даному випадку йдеться вже про зміст договору як угоди сторін [67, 

c.125].  

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 6 ЦК України сторони мають право врегулювати у 

договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які 

не врегульовані цими актами. Сторони в договорі можуть відступити від 

положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на 

власний розсуд. Але сторони в договорі не можуть відступати від положень актів 

цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо зазначено про це, а також у 

разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства 

випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. 

Не знайшло єдиного підходу у доктрині цивілістики питання розмежування 

«об’єкта» та «предмета» зобов’язання, і договору, яке було предметом наукових 

дискусій цивілістів: М.М. Агаркова, Т.В. Боднар, С.М. Бервено, О.В. Дзери,  О.С. 

Іоффе,  К.Д. Кавеліна, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луць, Д.І. Мейєра, В.І. Синайського, 

Р.Б. Шишки та інших правників. Найбільш ґрунтовно та системно дане питання 

розкриває у своїй дисертаційній праці Т.В. Боднар, відповідно до положень якої 

предметом договору є зобов’язання як правовідношення, предметом договірного 

зобов’язання – вчинення конкретних дій (передання майна, сплата грошей тощо), 

матеріальним об’єктом договірного зобов’язання є майно (товар, гроші), які 

сторони повинні надати, предметом виконання є майно (товар, гроші), які сторони 

надають на виконання договору, причому предмет виконання може не збігатися з 

об’єктом зобов’язання, наприклад у випадку передання відступного [72]. У 

доктрині цивільного права останнім часом прийнято виділяти юридичний об’єкт 

зобов’язання, яким є дії, та матеріальний об’єкт зобов’язання, яким є майно чи 

речі.  
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На думку С. Шимон, об’єкт цивільного правовідношення (річ) у окремому 

його виді – зобов’язальному правовідношенні – трансформується у предмет, а 

далі об’єкт правовідношення стає предметом договору [73, с.59]. 

До питання визначення предмета договору зверталися у свій час Д.І. Мейєр 

[74] та К.Д. Кавелін [75], які розуміли під предметом необхідні за договором дії, 

що призводять до бажаного сторін результату. В даному випадку договором є 

юридичний факт. Таке розуміння договору випливає також із положень ст. 626 

ЦК України. Договір, в свою чергу, є підставою виникнення правовідносин.  

Тому слід розрізняти такі поняття як «предмет договору» та «предмет 

зобов’язання», а також «об’єкт» та «предмет зобов’язання». У зобов’язальному 

правовідношенні можна говорити про «перенесення» предмета зобов’язального 

правовідношення у предмет договору, коли предмет є складовою частиною 

об’єкта. Об’єктам цивільних прав (ст. 177 ЦК України) є речі, у тому числі цінні 

папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і 

нематеріальні блага.  

Відповідно до ст. 1054 ЦК України  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. Ч. 1 ст. 1055 

ЦК зазначає, що кредитний договір укладається у письмовій формі.  Щодо змісту 

відповідного договору, то Особлива частина ЦК України не містить окремої  

статті, яка б регулювала дане питання. Тому звернемося ст. 628 ЦК України, яка 

містить норму щодо змісту договору, відповідно до ч. 1 якої зміст договору 

становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та 

умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.  Згідно 

ст. 638 ЦК договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з 

усіх істотних умов договору.  Істотними умовами договору є умови про предмет 

договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для 

договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча  б однієї із 
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сторін має бути досягнуто згоди. Можемо констатувати, що відповідно до норм 

цивільного законодавства зміст кредитного договору будуть становити умови 

щодо предмету кредитного договору (розміру грошових коштів), умови, які є 

обов’язковими для даного виду договору відповідно до чинного законодавства 

(умови щодо строків повернення кредиту, розміру і порядку сплати процентів), та 

всі інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони було досягнуто згоди 

при укладанні кредитного договору, та які не суперечать вимогам чинного 

законодавства. Ч. 3 ст. 1056 ЦК України закріплює положення про те, що у разі 

порушення позичальником встановленого кредитним договором обов’язку 

цільового використання кредиту кредитодавець має право відмовитися від 

подальшого кредитування позичальника за договором. Тобто, сторони за 

спільною згодою можуть визначити умову про цільове використання кредиту як 

істотну. Якщо звернутися до ГК України, то ч. 2 ст. 345 закріплює положення, що 

кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що 

укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному 

договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі 

та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, 

порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та 

погашення кредиту. Стаття 180 ГК України закріплює істотні умови 

господарського договору. Зміст господарського договору становлять умови 

договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або 

припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що 

приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства. 

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у 

передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних 

умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів 

даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути 

досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у 

будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.  
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Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що ГК України та ЦК 

України закріплюють перелік істотних умов щодо кредитного договору, які дещо 

різняться, але в будь-якому випадку сторони самостійно на власний розсуд 

визначають ті умови при укладанні договору, які будуть обов’язковими для 

виконання, головне, щоб вони не суперечили нормам чинного законодавства [76, 

c. 87]. 

На нашу думку, юридичним об’єктом кредитного договору як 

зобов’язального правовідношення будуть дії сторін, відповідно кредитодавця -по 

наданню грошових коштів позичальнику, і позичальника – по поверненню 

грошових коштів кредитодавцю та сплаті за користування ними процентів), а 

матеріальним об’єктом – грошові кошти, а якщо це комерційний кредит, 

наприклад, то грошові кошти або речі, визначені родовими ознаками, аванс. 

Матеріальний об’єкт кредитного зобов’язання «переноситься» в предмет 

кредитного договору як юридичного факту. Тому предметом кредитного договору 

слід вважати саме грошові кошти.    

Деякі автори називають предмет договору абсолютною істотною умовою 

для будь-якого договору [77, c. 29].  З таким твердженням, навряд чи, можна 

цілком погодитись. Умова про предмет кредитного договору є істотною тому, що 

таке положення випливає із загального визначення  як цивільно-правового 

договору, так і кредитного договору (ст. 1054 ЦК України). Коли сторони 

укладають між собою договір, вони обумовлюють, на який предмет спрямовані 

дії, що встановлюють для них права та обов'язки (відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК 

України).  

З визначення поняття кредитного договору (ст. 1054 ЦК України) випливає, 

що його об’єктом є дії суб'єктів договору, спрямовані на надання і повернення 

грошових коштів. Отже, щоб визначити предмет кредитного договору, необхідно 

вказати скільки грошей і яким способом кредитодавець передає позичальнику, а 

останній їх повертає.  Ця ознака відрізняє кредитний договір від договору позики, 

предметом якого можуть бути як грошові кошти, так і речі, визначені родовими 

ознаками. Поняття комерційного кредиту викладено у ст. 1057 ЦК України і ним є 
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договір, виконання якого пов’язане з передаванням 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. 

Предметом кредитного договору є грошові кошти як в національній, так і 

іноземній валюті. Щодо кредитів в іноземній валюті, то вони можуть надаватися 

резидентам України та юридичним особам-нерезидентам – банківським 

установам, при дотриманні  вимог, встановлених спеціальним законодавством, 

зокрема, Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті» [78] та Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» [79]  від 19 лютого 1993 року. 

 Відповідно до Постанови Правління Національного Банку України «Про 

затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в 

іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті 

нерезидентам» [80]  від 17.06.2004 р. № 270 резиденти (юридичні особи, фізичні 

особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи) (далі - резиденти-

позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну 

фінансову допомогу в іноземній валюті (далі - кредити), від нерезидентів 

відповідно до договорів та в порядку, установленому цим розділом. 

Так, наприклад, у одній із справ за  позовом  про визнання кредитного 

договору недійсним та застосування наслідків визнання правочину недійсним 

позивач обгрунтовував позовні вимоги тим, що предмет кредитного договору був 

визначений в іноземній валюті і не містив грошового еквіваленту в національній 

валюті. Розрахунки за  договором здійснювалися в доларах США, відповідач та 

позивач не мали документів, які б підтверджували наявність індивідуальної 

ліцензії, а тому використання долару США як засобу платежу за кредитним 

договором суперечило законодавству. Крім того, позивач вважав кредитний 

договір таким, що суперечить вимогам Закону України «Про захист прав 

споживачів» [81]  в частині встановлення додаткової оплати в розмірі 1% від суми 

кредиту за дії, що не є послугою. Також позивач вважав, що умови кредитного 
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договору порушують принцип справедливості. Зазначені обставини, на думку 

позивача, були підставою для визнання кредитного договору недійсним, тому 

позивач просив визнати недійсним кредитний договір № 1801/0508/71-074 та 

застосувати наслідки визнання правочину недійсним, зобов’язати сторони 

повернути одна одній у натурі все, що ними отримано на виконання договору і з 

врахуванням зарахування зустрічних зобов’язань стягнути з відповідача на 

користь позивача 120571 грн. 32 коп., що еквівалентно 5370,27 доларів США [82].   

Суд відмовив у задоволенні позову. При цьому, позиція суду ґрунтувалася 

на наступному. Виходячи зі змісту ст. 1054, 1055, 572 ЦК України, сторони 

кредитного договору узгодили всі істотні умови, необхідні для договорів даного 

виду. Підписуючи кредитний договір, позивач достовірно знав, що він 

зобов'язується сплачувати кредитні платежі та проценти у доларах США. Хоча 

чинним законодавством України не передбачений стабільний курс долара США 

до національної валюти – гривні, норми окремих законодавчих актів (ст. 36 

Закону України «Про Національний банк України» [83],  ч. 1 ст. 8 Декрету 

Кабінетів Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного 

контролю» [79], норми  Положення про встановлення офіційного курсу гривні до 

іноземній валют та курсу банківських металів [84], затвердженого постановою 

Правління Національного Банку України № 496 від 12.11.2003 p.) передбачають 

порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Аналіз 

наведених норм став підставою для висновку суду про те,  що стабільність курсу 

гривні до іноземних валют законодавчо не закріплена. 

Відтак, сторони за кредитним договором (перш за все позичальник) повинні 

були усвідомлювати, що курс національної валюти України до долара США не є 

незмінним, та те, що зміна цього курсу можливо настане, а тому повинні були 

передбачити та врахувати підвищення валютного ризику за цим договором. 

На думку суду, яка заслуговує на підтримку, зміна курсу гривні по 

відношенню до долара США не є тією обставиною, істотну зміну якої не могли 

передбачити сторони. Таку позицію і прийняв суд.  
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Слід підкреслити, що кредитодавець має право відмовитися від надання 

позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі 

у разі порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності 

інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит 

своєчасно не буде повернений, а також він має право відмовитись від подальшого 

кредитування позичальника у разі нецільового використання кредитних коштів.  

У судовій практиці непоодинокими є рішення щодо дострокового 

розірвання кредитних договорів у зв’язку із даною підставою. Так, суд 

задовольнив позов прокурора Жовтневого району Миколаївської області в 

інтересах спеціалізованої кредитно-фінансової господарської організації 

«Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі» до відповідачів  про дострокове розірвання кредитного 

договору  та стягнення залишку по кредиту (цивільна справа №  477/608/13-ц від 

20 червня 2013 року) [85].  

Обставини справи були наступними. Між сторонами був укладений 

кредитний договір, відповідно до якого відповідачам був наданий кредит для 

реконструкції житлового будинку в сумі 50000,00 грн. Даний договір був 

забезпечений порукою. Згідно умов кредитного договору, відповідачам надано 

кредит строком на 10 років  зі сплатою 3 % річних.  Плата за користування 

кредитом мала вноситися щомісяця  з дня видачі кредиту. Погашення  кредиту 

здійснювалося у грошовому виразі і мало сплачуватися щомісяця до 28 числа 

місяця, з моменту перерахування суми кредиту. Актом обстеження будівельного 

майданчика на предмет перевірки цільового використання бюджетних коштів 

було встановлено нецільове використання одержаних позичальниками коштів. 

Бечучи до уваги те, що сторони до відповідного пункту кредитного договору 

включили положення про те, що у разі нецільового використання кредиту 

позичальник повинен повернути кредит і сплатити штраф у розмірі 20 % від суми 

отриманого кредиту, то даний пункт не був виконаний, що було підтверджено 

матеріалами перевірки [85].  
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Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в 

повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленого договором 

строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом.  

Тип процентної ставки (фіксована або змінювана) визначається кредитним 

договором, розмір процентів, порядок їх сплати визначаються в договорі залежно 

від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися 

на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та 

інших факторів. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку 

кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної 

ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова 

договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в 

односторонньому порядку є нікчемною. У разі застосування змінюваної 

процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний 

розмір збільшення процентної ставки. В такому випадку 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. Кредитодавець зобов'язаний письмово 

повідомити позичальника, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб 

про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої 

застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок 

розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого 

сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен 

дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який 

момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права 

змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної 

процентної ставки без згоди позичальника. В разі прострочення повернення 

чергової частини коштів позикодавець має право вимагати дострокового 

повернення частини коштів, що залишилася, та сплати належних йому процентів. 

Згідно Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. №5 «Про практику 
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застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із 

кредитних правовідносин» вимога про дострокове виконання кредитного 

договору навіть у разі належного його виконання (а якщо вимогу не буде 

задоволено - право звернення стягнення на предмет застави/іпотеки) може бути 

заявлена (-не) заставодержателем лише в чітко визначених законом або договором 

випадках. До них, зокрема, належать наступні: -  передача 

заставодавцем/іпотекодавцем предмета застави/іпотеки іншій особі без згоди 

заставодержателя, якщо одержання такої згоди було необхідним (ч. 2 ст. 586, п. 2 

ч. 2 ст. 592 ЦК); - порушення обов'язків, установлених іпотечним договором 

(частина перша статті 12 Закону України «Про іпотеку»); - порушення 

споживачем умов договору про надання споживчого кредиту (ч. 10 ст. 11 Закону 

України «Про захист прав споживачів»). 

В свою чергу, позичальник має право оспорити договір кредиту на тій 

підставі, що грошові кошти насправді не були одержані ним від кредитодавця або 

були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. 

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 3 ЦК України загальними засадами цивільного 

законодавства є справедливість, добросовісність та розумність. Вимоги 

справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства 

практично виражаються у встановленні його нормами рівних умов для участі всіх 

осіб у цивільних відносинах, закріпленні можливості адекватного захисту 

порушених цивільних прав або інтересів. Так як кредитний договір – 

двосторонній правочин, то його зміст відповідно до ч. 1 ст. 203 ЦК України не 

може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також 

інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Недодержання в 

момент вчинення правочину даної вимоги є підставою недійсності правочину.  

Таким чином, у випадку, якщо зміст кредитного договору суперечить 

загальним засадам цивільного законодавства, позичальник має право звернутися 

до суду з вимогою про визнання такого договору недійсним. 

Згідно Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. № 5 «Про практику 
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застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із 

кредитних правовідносин» при вирішенні спорів про визнання кредитного 

договору недійсним суди мають враховувати вимоги, додержання яких є 

необхідним для чинності правочину, зокрема ЦК (статті 215, 1048 - 1052, 1054 - 

1055), статті 18 - 19 Закону України «Про захист прав споживачів». При 

вирішенні справ про визнання кредитного договору недійсним суди повинні 

враховувати роз'яснення, наведені у постанові Пленуму Верховного Суду України 

від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ 

про визнання правочинів недійсними». 

Також, у випадку укладення договору кредиту одним із подружжя, 

трапляються випадки, коли другий із подружжя подає позов до суду про визнання 

недійсним такого договору як такого, що укладений без його згоди. Однак, 

Пленум ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає, що 

положення статті 65 СК України щодо порядку розпорядження майном, що є 

об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, регулюють відносини, які 

стосуються розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності подружжя, 

і не стосуються права одного із подружжя на отримання кредиту, оскільки 

кредитний договір є правочином щодо отримання у власність грошових коштів. 

Судова практика з відповідної категорії спорів є неоднозначною. Трапляються 

випадки, коли суди задовольняють такі позовні вимоги, а також відмовляють у 

задоволенні таких вимог.  Так, дружина подала позов до відповідачів (публічного 

акціонерного товариства «Ідея Банк» та Особи_1 про визнання кредитного 

договору на придбання автомобіля, укладеного чоловіком, з яким вона тривалий 

час перебуває у зареєстрованому шлюбі, без її згоди, недійсним [86]. Відповідно 

до висновку судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що в тексті договору 

та додатках до нього підпис виконано не позивачем, а іншою особою. Частиною 

третьою статті 65 СК України передбачено, що для укладення одним із подружжя 

договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, 

а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути 

подана письмово. Відповідно до цивільного законодавства, гроші - це різновид 
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майна. В ст. 65 СК України сказано про розпорядження майном подружжя. На 

думку суду, розпорядження майном подружжя означає і розпорядження 

спільними грошовими коштами подружжя. Придбання майна - це зворотна 

сторона розпорядження грошовими коштами подружжя. Виходячи з цього, суд 

дійшов висновоку, що подружжя за взаємною згодою мають вирішувати питання 

щодо розпорядження не лише речами, а й спільними грошовими коштами. В 

зв'язку з цим письмова згода другого з подружжя необхідна не лише для 

відчуження, а й для придбання цінного майна, оскільки в такому випадку були 

використані спільні грошові кошти подружжя. Протягом подружнього життя 

дружина та чоловік можуть брати участь не лише у речових, а й у зобов'язальних 

правовідносинах.   

У постанові ВСУ від 12 вересня 2012 року у цивільній справі № 6-88цс12 

[87] Верховний Суд України висловив правову позицію, в якій вказав, що договір, 

укладений одним із подружжя, створює обов'язок для другого з подружжя лише в 

тому разі, якщо договір укладено в інтересах сім'ї, а майно одержане за цим 

договором використовується для потреб сім'ї. Якщо договір одним із подружжя 

укладено не в інтересах сім'ї, він не створює обов'язку для другого з подружжя і 

згоди останнього на його укладення законом не вимагається та відсутність такої 

згоди не може бути підставою для визнання такого договору недійсним. 

Аналогічна позиція була висловлена Верховним Судом України і у постанові від 

19.06.2013 № 6-55цс [88]. 

Виходячи із вищеназваних судових рішень, Верховний Суд України визнав, 

що кредитні зобов'язання у разі, якщо гроші отримані за кредитним договором, 

використані в інтересах сім'ї, створюють зобов'язання і для другого з подружжя, 

таким чином визнавши необхідність отримання згоди другого з подружжя на 

укладення кредитного договору та, відповідно, давши можливість другому із 

подружжя оскаржити кредитні договори, укладені без його згоди. 

Оскільки кредитний договір був укладений на суму 202742,81 грн., його 

можна, безумовно, визнати договором (правочином) стосовно цінного майна, а 

отже позивач як дружина позичальника повинна була давати свою письмову згоду 
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на укладення цього договору. Такої згоди, ні усної, ні письмової, позивачка не 

надавала, доказів на підтвердження надання згоди позивачки на укладення цього 

договору не надано. Згідно п. 2 кредитного договору, кредит був наданий для 

придбання автомобіля, а отже договір було укладено в інтересах сім'ї і майно, 

одержане за договором, використане в інтересах сім'ї. 

Частиною другою ст. 65 СК України передбачено, що дружина, чоловік має 

право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, 

що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить 

за межі дрібного побутового. 

Відповідно до вимог ч.1 ст. 215 ЦК України та згідно розяснень Пленуму 

Верховного Суду України п.7 постанови № 9 «Про судову практику розгляду 

цивільних справ про визнання правочинів недійсними» [89] правочин може бути 

визнаний недійсним лише на підставах, визначених законом. Підставами 

недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною 

(сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, пятою та 

шостою ст. 203 ЦК України. Згідно ч. 1, 4 ст.203 ЦК України зміст правочину не 

може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також 

моральним засадам суспільства. Правочин має вчинятися у формі, встановленій 

законом. 

З висновком суду, в якому враховані всі обставини на основі поданих 

доказів сторонами, на підставі яких позов був задоволений, можна цілком 

погодитися, оскільки позивач згоди на укладення кредитного договору не 

надавала, і були наявні підстави для визнання такого кредитного договору 

недійсним. 

Іншої позиції дотримався суд при розгляді цивільної справи № 308/7339/15-

ц від 23 грудня 2016 року [90]. Суть справи зводилася до наступного. Між особою 

та Публічним акціонерним товариством «Терра Банк» був укладений кредитний 

договір про встановлення овердрафту, згідно умов якого Банк надав позичальнику 

кредит на умовах овердрафту в сумі 100000.00 гривень, з кінцевим терміном 

повернення кредитних коштів до встановленої у договорі дати. Позивач на 
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момент укладення кредитного договору перебувала у зареєстрованому шлюбі з 

відповідачем. Позивач обґрунтовувала свою позицію тим, що даний  кредитний 

договір виходить за межі дрібного побутового, про факт отримання її чоловіком 

від Банку коштів їй не було відомо  і отримані кошти відповідачем були витрачені 

поза межами потреб  сім’ї. Жодних письмових заяв про згоду на  укладання  її 

чоловіком  кредитного договору вона не надавала, а підпис на заяві про надання 

ніби то нею згоди на укладення договору належить не їй. Позивач просила суд 

визнати недійсним кредитний договір про встановлення овердрафту з підстав, 

передбачених ст. 203, ч.1 ст. 215  ЦК України. Позов суд не задовольнив, 

обгрунувавши своє рішення наступним. Згідно ч.ч.1,2 ст. 65 СК України дружина, 

чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної 

власності подружжя, за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із 

подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, 

чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору 

недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо 

цей договір виходить за межі дрібного побутового. Як роз'яснено в п. 25 

Постанови Пленуму ВССУ №5 від 30.03.2012 року «Про практику застосування 

судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних 

правовідносин» [91], положення статті 65 СК України щодо 

порядку розпорядження майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності 

подружжя, регулюють відносини, які стосуються розпорядження майном, що є у 

спільній сумісній власності подружжя, і не стосуються права одного із подружжя 

на отримання кредиту, оскільки кредитний договір є правочином щодо отримання 

у власність грошових коштів. На думку суду, кредитний договір не є договором 

щодо розпоряджання майном, за таким договором майно (гроші), навпаки, 

отримується позичальником. Сама ж ч.4 ст. 65 СК України не містить вимоги 

щодо необхідності отримання згоди іншого з подружжя для укладення  такого  

договору та можливості визнання договору недійсним через недотримання такої 

вимоги. Вимоги позивача визнані безпідставними та відмовлено судом у 

задоволенні позову.   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_293/ed_2016_10_19/pravo1/T022947.html?pravo=1#293
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_293/ed_2016_10_19/pravo1/T022947.html?pravo=1#293
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_293/ed_2016_10_19/pravo1/T022947.html?pravo=1#293
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Вважаємо, що таке рішення суду є необґрунтованим, оскільки в даному 

випадку слід було врахувати значний розмір кредиту, який виходить за межі 

дрібного побутового. І в такому разі згода іншого з подружжя на укладення 

такого договору має бути надана письмово відповідно до ч.2,3 ст. 65 СК України. 

В той же час, Пленум ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ 

зазначає, що при оспоренні договору застави (іпотеки) суд має враховувати 

положення статті 578 ЦК України, згідно з якими майно, що є у спільній 

власності, може бути передане у заставу лише за згодою іншого з подружжя, який 

у разі пред'явлення позову про звернення стягнення на таке майно має бути 

залучений до участі у справі [91]. 

Однією з істотних умов укладання кредитного договору, яка має бути чітко 

виписана в договорі, та на яку суд повинен звертати увагу, є сплата процентів на 

грошову суму, отриману в кредит. Проценти, сплачувані позичальником за 

користування кредитом, за своїм характером є встановленою договором платою за 

користування грошовими коштами, а не неустойкою, яка є не тільки способом 

забезпечення виконання зобов’язань, а також й однією з форм цивільно-правової 

відповідальності. Певну складність для судів становлять справи щодо 

правомірності підвищення процентної ставки згідно з ч. 2 ст. 1056-1 та ст. 1061 

ЦК України у зв’язку з прийняттям Закону від 12 грудня 2008 р. № 661 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам 

змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в 

односторонньому порядку» [92]. Законом передбачено, що встановлений 

кредитним договором розмір процентів не може бути збільшений банком в 

односторонньому порядку, а також, що умова договору банківського вкладу щодо 

права банку змінювати розмір процентів на строковий вклад в односторонньому 

порядку є нікчемною.   

Так, при розгляді судом справи, було встановлено, що у зазначений строк 

позичальник не підписував додаткову угоду до кредитного договору стосовно 

збільшення процентної ставки, оскільки не був повідомлений про пропозицію 

кредитора, а здійснював поточні платежі згідно із передбаченим кредитним 
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договором графіком за 12% ставкою, вносячи в каси банку більші за розміром 

суми для дострокового погашення кредитної заборгованості. Копії квитанцій 

підтверджують той факт, що позичальник не міг знати про зміну процентної 

ставки, оскільки в них не зазначається відсоткова ставка. Крім того, судом 

встановлено, що у листуванні позичальника з банком не було інформації щодо 

збільшення банком процентної ставки, тому положення частини другої статті 642 

ЦК України не підлягає застосуванню, так як банк, змінюючи в односторонньому 

порядку процентну ставку, не повідомив про це позичальника, що призвело до 

порушень пункту 2.6 кредитного договору та частини четвертої статті 11 Закону 

України «Про захист прав споживачів» [81] (постанова від 4 липня 2012 р. № 6-

58цс12) [93]. 

У п.5 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 27.09.2012 р. № 10-1393/0/4-12 «Про практику 

застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із 

кредитних правовідносин» [94] йдеться мова про те, що кредитним договором 

передбачена можливість зміни розміру відсоткової ставки. Проте, кредитор 

зобов'язаний повідомити позичальника про намір підвищити процентну ставку не 

пізніше, ніж за десять днів до дати початку її застосування, а також 

запропонувати для укладення відповідну додаткову угоду. У разі якщо 

позичальник погодиться із зміненим розміром процентної ставки, він зобов'язаний 

протягом п'яти днів підписати запропоновану кредитором додаткову угоду про 

внесення змін до кредитного договору та повернути її до банку. У разі якщо 

позичальник не погодиться із запропонованим кредитором розміром процентів, 

позичальник зобов'язаний протягом п'яти днів повернути кредитору 

заборгованість з кредиту, сплатити нараховані проценти, пеню та можливі 

штрафні санкції в повному обсязі. 

Заслуговує на увагу висновок Верховного Суду України у спорах, що 

виникають із договорів позики, банківського вкладу, банківського рахунка, 

кредитних договорів [95], відповідно до якого якщо умовами кредитного 

договору, щодо яких сторони дійшли згоди під час його укладення, передбачено 
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право банку в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за 

користування кредитом у разі настання певних умов з додержанням встановленої 

кредитним договором процедури повідомлення позичальника, то збільшення 

банком розміру процентної ставки за цим кредитним договором в 

односторонньому порядку є правомірним, за умови, що рішення банку про таку 

зміну розміру процентної ставки було прийнято до набрання чинності Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного 

договору в односторонньому порядку» (до 9.01.2009р.). 

Обов'язок надати кредит підлягає виконанню кредитодавцем на умовах, 

передбачених договором, і в разі порушення цього обов'язку він несе перед 

боржником (позичальником) відповідальність, установлену законом і договором. 

Виконання такого обов'язку тягне за собою початок нарахування відсотків за 

надану грошову суму, що слугує однією з підстав для витребування повернення 

цієї суми кредитодавцем. Відмова кредитодавця від виконання цього обов'язку 

допускається за наявності обставин, які свідчать про те, що надана 

позичальникові сума не буде своєчасно повернута (ч. 1 ст. 1056 ЦК України). До 

таких обставин можна віднести, наприклад, наявність у позичальника 

незадовільної структури платіжного балансу (неплатоспроможність). Підставою 

для відмови від подальшого кредитування позичальника є і порушення останнім 

передбаченого договором обов'язку цільового використання кредиту (ч. 3 ст. 1056 

ЦК України). На відміну від кредитодавця позичальник менш жорстко пов'язаний 

своїми обов'язками, що виникають із кредитного договору, до отримання суми 

позики. За загальним правилом позичальник має право відмовитися від одержання 

кредиту, попередньо повідомивши про це кредитора до встановленого договором 

строку надання кредиту (п. 2 ст. 1056 ЦК України). З цього правила законом, 

іншими нормативно-правовими актами або договором можуть бути зроблені 

винятки. Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі (ст. 1055 

ЦК України). 
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На практиці, зазвичай, кредитні організації застосовують розроблені ними 

зразкові форми таких договорів, внести зміни до яких вельми непросто. Іноді такі 

формуляри або стандартні бланки договору набувають для позичальника 

характеру договору приєднання, який підлягає регулюванню ст. 634 ЦК України. 

Крім того, під час відкриття кредитної лінії, що створює обов'язок банку надати 

позичальнику суми кредиту частинами в рамках обумовленого ліміту, 

оформляються строкові зобов'язання, які фіксують боргові межі щодо окремої 

порції позики. Найчастіше кредитний договір укладають шляхом складання 

одного документа, підписаного сторонами, іншими правовими актами або угодою 

сторін, що можуть установлювати додаткові вимоги до форми кредитного 

договору.  

У сучасній юридичній практиці є припустимим укладення кредитного 

договору за допомогою електронних торговельних систем, без оформлення 

договору на паперовому носії, а також з використанням факсимільного 

відтворення підпису шляхом механічного або іншого копіювання, електронно-

цифрового підпису або іншого аналога. У зв'язку з виникненням нових форм 

кредитування, пов'язаних із он-лайн-трейдингом або он-лайн-кредитуванням, 

виникають певні технічні труднощі, оскільки інтернет-трейдинг та он-лайн-

кредитування передбачають передачу даних електронним способом, а це потребує 

додаткових гарантій щодо збереження даних повідомлення і насамперед даних 

про банківський рахунок користувача. Необхідно також розв’язувати проблему 

оформлення документів, які повинні мати доказову силу в суді. Ця проблема 

може бути розв’язана шляхом використання користувачами–фізичними особами 

електронно-цифрового підпису (ЕЦП). Сьогодні сфера застосування ЕЦП для 

фізичних осіб є вкрай обмеженою. 

Так, Закон України «Про електронний цифровий підпис» [96]  визначає, що 

електронним підписом є дані в електронній формі, які додаються до інших 

електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації 

підписувача цих даних.   
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На практиці поширеним є використання конструкції рамкового договору, в 

якому сторони домовляються про тривале співробітництво у певному секторі 

діяльності. Такі договори характеризується самостійністю та власною цінністю, 

хоча в більшості випадків вони не знаходять свого відображення у кодифікованих 

нормативно-правових актах, і є не поіменованими договорами. Основне завдання 

таких договорів – підвищення ефективності організації діяльності господарюючих 

суб'єктів, що позитивно впливає на економічні чинники. Не знайшла дана 

конструкція формалізації і в ЦК та ГК України. Відповідно до ч. 4 ст. 179 ГК 

України під час укладання господарських договорів їх зміст може визначатися на 

підставі вільного волевиявлення; примірного та типового договорів; договору 

приєднання.. Утім безпосереднім чином на зміст поточних договорів впливає і 

наявний між діловими партнерами рамковий (генеральний) договір, який є 

схемою (рамкою) майбутніх ділових відносин, що залишає конкретизацію 

останніх майбутнім поточним договорам. Рамковий (генеральний) договір 

породжує договірний ансамбль, представлений як безпосередньо ним самим, так і 

залежними від нього договорами-сателітами, спрямованими на його неодноразове 

послідовне виконання [97, c.2-5]. 

На думку В. Мілаш, слід відмежовувати конструкцію рамкового 

(генерального) договору від інших договірних конструкцій організаційного 

характеру, наприклад, переддоговірних угод, які застосовуються у господарській 

практиці (меморандум про взаєморозуміння та протокол про наміри), які 

досягаються до моменту підписання сторонами основного (кінцевого) договору. 

Проте відповідно до чинного законодавства означені види переддоговірних угод 

не призводять до юридичних наслідків. Найбільш подібним до конструкції 

рамкового (генерального) договору є попередній договір. Утім, якщо останній 

передує укладенню тільки одного конкретно визначеного у ньому договору, на 

підставі рамкового (генерального) договору планується тривале співробітництво, 

що опосередковується цілим договірним блоком.  

Так, природу рамкового має договір про відкриття кредитної лінії. Останній 

встановлює основні принципи кредитування та покладає безпосередню 
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деталізацію конкретних умов надання окремих кредитів на поточні кредитні 

договори [98, c. 132-140]. Аналогічної позиції дотримується Л.В. Панова, на 

думку якої рамковий договір містить тільки загальний ліміт кредитної лінії і 

загальний строк її надання [99,c. 110].  

У той же час рамковий договір не містить сум та строків конкретних 

траншів, а в деяких випадках і конкретного розміру процентної ставки. Сторони 

зобов’язані виконувати рамковий кредитний договір з моменту його укладення 

(наприклад, сплачується комісія за встановлення ліміту кредитування, сторони 

виконують обов’язки з надання відповідних документів, щодо переказу грошових 

потоків тощо). Рамковий договір не може визнаватися договором про наміри. Це 

різні правові конструкції. Рамковий договір не врегульований цивільним 

законодавством, проте він не суперечить загальним засадам цивільного права, що 

передбачені у ст. 3 ЦК України, а саме: принципам справедливості, 

добросовісності, розумності, свободі підприємницької діяльності тощо.  

Під рамковим кредитним договором, який застосовується у сучасній 

банківській діяльності, як правило, розуміють кредитний договір з встановленим 

лімітом кредитування. Транші видаються на підставі заяв/додаткових договорів, 

що акцептовані банком. При цьому банк самостійно приймає рішення про видачу 

такого траншу або про відмову у його видачі. У заяві на видачу 

траншу/додатковому договорі також можливе встановлення конкретного розміру 

процентної ставки.   

Відповідно до  ч. 3 ст. 180 ГК України при укладенні господарського 

договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк 

дії договору. У такому випадку договір вважатиметься укладеним. ЦК України у 

ч. 1 ст. 638 звужує цей перелік до обов’язкового погодження сторонами предмета 

договору.  Вважаємо, що рамковий договір за своєю природою не повинен 

«охоплювати» усі ті істотні умови, які включатимуть майбутні договори, укладені 

при співробітництві суб’єктів господарювання. Обов’язковою умовою, щоб 

вважати рамковий договір укладеним, буде умова про предмет. 
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На думку В.Мілаш, яка заслуговує на підтримку, предметом рамкового 

договору, на відміну від інших договорів у сфері господарювання (як-от: збутових 

договорів, договорів на передання майна в користування, на надання послуг, на 

виконання робіт), є встановлення організаційно-правових засад взаємного 

співробітництва сторін у певній сфері господарювання [98, c.139]. 

Серед численних варіантів кредитування, що пропонуються банками, 

окремої уваги заслуговують кредитні лінії, які, на відміну від єдиноразової видачі 

позикових коштів, орієнтовані на довготривалу співпрацю та надання тієї чи 

іншої грошової суми частинами. Як правило, цей спосіб користується попитом 

серед приватних підприємців, які не можуть точно спрогнозувати, коли конкретно 

виникне потреба в отриманні позики. 

Слід зазначити, що кредитна лінія має певний ліміт, тобто банк 

зобов'язується надавати позичальнику грошові кошти протягом обумовленого 

періоду, при цьому розмір кожного кредиту не повинен перевищувати конкретну 

суму. При цьому виплати по кредитах повинні проводитись в рамках терміна, 

встановленого договором, а отримані фінансові ресурси повинні бути використані 

відповідно до їх цільового призначення. 

Приймаючи рішення про укладення договору кредитної лінії, доцільно 

детально вивчити специфіку кожного з видів подібного кредитування, - це 

дозволить підібрати оптимальну програму відповідно до індивідуальних вимог. 

Договір про відкриття кредитної лінії укладається на визначений за 

домовленістю між сторонами строк. Кредитна лінія дає змогу позичальнику 

використовувати кредит поступово в межах обумовленої кредитним договором 

суми та терміну на сплату за рахунок кредиту будь-яких розрахункових 

документів, що передбачені в кредитному договорі. Термін погашення кожної 

отриманої частини (траншу) кредиту встановлюється за згодою сторін 

(щодекадно, щомісячно, щокварталу тощо) та передбачаються кредитним 

договором або при видачі кожного траншу визначаються в додаткових угодах, які 

оформляються на кожний транш окремо і є невід’ємною частиною кредитного 

договору. 
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Відповідно до ст. 348 ГК України банк здійснює контроль за виконанням 

умов кредитного договору, цільовим використанням, своєчасним і повним 

погашенням позички в порядку, встановленому законодавством. У разі якщо 

позичальник не виконує своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором, 

банк має право зупинити подальшу видачу кредиту відповідно до договору. 

Згідно з ч. 3 ст. 1056 ЦК України у разі порушення позичальником встановленого 

кредитним договором обов’язку цільового використання кредиту кредитодавець 

має право відмовитися від подальшого кредитування позчальника за договором. 

Аналіз чинного законодавства, практики його застосування та юридичної 

літератури дає можливість визначити зміст кредитного договору як сукупність 

умов, які сторони (кредитодавець та позичальник) погодили при укладенні 

кредитного договору, серед яких можна виділити три групи: 1 - умови щодо 

предмету кредитного договору (розміру грошових коштів) як істотна умова будь-

якого договору, а не лише кредтного; 2- умови, які є обов’язковими для даного 

виду договору відповідно до чинного законодавства (умови щодо порядку 

надання та строків повернення кредиту, розміру і порядку сплати процентів), саме 

як істотні умови кредитного договору; 3 -  та всі інші умови, щодо яких за заявою 

хоча б однієї сторони було досягнуто згоди при укладанні кредитного договору, 

та які не суперечать вимогам чинного законодавства (наприклад, цільове 

використання кредиту, що надається кредитодавцем позичальнику, види 

забезпечення зобов’язань позичальника, санкції для сторін у разі порушення чи 

неналежного виконання умов кредитного договору тощо). 

 

1.3 Місце кредитного договору в системі поіменованих договорів 

 

При дослідженні кредитного договору значу вагу має співвідношення 

кредитного договору із суміжними договірними конструкціями. На наш погляд, 

вивчення такого співвідношення є цікавим як з теоретичної, так і з практичної 

точки зору. В першу чергу, це необхідно для особи, яка прагне укласти 

відповідний договір на визначених умовах. 
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Останніми роками стрімко зростає кількість договірних зв’язків в 

економічному середовищі України та міжнародній торгівлі, що пов’язано із 

запровадженням нових принципів цивільного права, розвитком різноманітних 

договірних форм та конструкцій, укладанням як поіменованих, так і 

непоіменованих цивільно-правових договорів. Тому важливим є дослідження 

місця кредитного договору в системі поіменованих договорів. 

Слід зауважити, що в літературі розрізняють кредит у широкому та 

вузькому значенні. В широкому під кредитом розуміють будь-який момент 

передавання цінностей, коли одержання їх еквівалента відділене певним 

проміжком часу [100, c.17]. У вузькому розумінні кредит – це такі 

правовідносини, за яких кредитні установи надають організаціям і громадянам 

грошові кошти на умовах зворотності, строковості і оплатності [101, с. 293]. 

Актуальною в цивілістичній доктрині залишається дискусія стосовно 

співвідношення кредитного договору із договором фінансового лізингу. Одним із 

підходів, який застосовується у законодавстві і в літературі при визначенні 

правової природи договору фінансового лізингу, є характеристика його як 

різновиду кредитного договору. Концепція кваліфікації договору фінансового 

лізингу як різновиду кредитного договору обґрунтовується, зокрема, у 

французькій цивілістичній літературі. Так, законодавство Франції для позначення 

відносин фінансового лізингу вживає термін credit bail – «кредит-оренда» (Закон 

№ 66-455 про підприємства, які практикують кредит-оренду, від 02.07.66 р.) [102, 

с.184]. Тому у французькій літературі лізинг нерідко розглядається у контексті 

кредитних правовідносин як «кредит на фінансування оренди» [103, с.307]. 

Трактування кредитної природи фінансового лізингу знайшло своє 

відображення також у німецькій доктрині та українській літературі, причому така 

позиція, на думку І. Якубівського, поширена здебільшого в роботах економічного 

змісту [104, с.41]. Існує точка зору, що лізинг є формою кредиту [105, с.43]. 

Зазначена позиція відображається і в ст. 49 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» від 07.12.2000 р., відповідно до якої лізинг є однією із 

кредитних операцій. Проте, не всі поділяють даний підхід. Так, зокрема, І. 
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Якубівський, між лізингом та кредитом наводить суттєві відмінності, які 

зумовлені правовою природою розглядуваних інститутів, і не має підстав для 

виокремлення договору фінансового лізингу в окрему форму кредитного 

договору. 

Ми поділяємо даний підхід, оскільки хоч кредитний договір і договір 

фінансового лізингу мають схожі характеристики, але їх правова природа зовсім 

різна, а також при укладанні таких договорів випливають відмінні правові 

наслідки. Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг» [106] 

за договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець 

зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у 

користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за 

встановлену плату (лізингові платежі). Суб'єктами лізингу можуть бути: 

лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування 

предметом лізингу лізингоодержувачу; лізингоодержувач - фізична або юридична 

особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від 

лізингодавця; продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої 

лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу 

лізингоодержувачу; інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами 

багатостороннього договору лізингу. Суб’єктами ж кредитного договору можуть 

бути банк чи інша фінансова установа, яка має ліцензію на зайняття відповідним 

видом діяльності (кредитодавець), а також фізична чи юридична особа 

(позичальник). Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена 

індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних 

фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні 

об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні 

підрозділи (філії, цехи, дільниці). Майно, що перебуває в державній або 

комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування 

та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому чинним 

законодавством. Предметом же кредитного договору є грошові кошти (кредит), 
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якщо це комерційний кредит, то грошові кошти або речі, які визначаються 

родовими ознаками. При укладенні таких договорів виникають різні правові 

наслідки, а саме, предмет кредитного договору стає власністю позичальника з 

моменту укладення такого договору, а при фінансовому лізингу лізингоодержувач 

(фізична або юридична особа) отримує право володіння та користування 

предметом лізингу від лізингодавця. Якщо сторони договору лізингу уклали 

договір купівлі-продажу предмета лізингу, то право власності на предмет лізингу 

переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати ним визначеної 

договором ціни, якщо договором не передбачене інше. Так як позичальник 

зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти, так і лізингоодержувач за 

користування предметом лізингу повинен сплачувати встановлену плату 

(лізингові платежі). До договору лізингу застосовуються загальні положення про 

найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.  

Наступним важливим питанням, яке потребує ретельного аналізу, є 

співвідношення кредитного договору із договором факторингу. Відповідно до ч. 1 

ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення 

права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується 

передати грошові кошти у розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у 

будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується 

відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою 

забезпечення виконання зобов’язання клієнта перед фактором. Зобов’язання 

фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, 

пов’язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає (ч. 2 ст. 1077 ЦК 

України). 

Я.О. Чапічадзе наводить наступну класифікацію банківських операції: 

традиційні та нетрадиційні. До традиційний операцій, які укладають банки в 

поточній діяльності, відносять такі, як, залучення вкладів, надання кредитів, 

здійснення розрахунків за дорученням клієнтів і банків-кореспондентів, операції з 

цінними паперами та ін. До нетрадиційних операцій, які можна розглядати, як 
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«своєрідне відступлення» від традиційних операцій, або як новації в банківській 

сфері, відносяться, наприклад, лізинг, факторинг, форфейтинг. Тобто факторинг 

являє собою нетрадиційний вид банківських операцій. На думку автора, деяку 

складність представляє віднесення факторингу до певного виду банківських 

операцій, так як факторинг відносять то до кредитних, то до дисконтних, то до 

інших видів банківських операцій. І така проблема пов'язана з чисто 

методологічною проблемою [107, c. 49]. 

Відносячи факторинг до банківських операцій, його також розглядають як 

фінансову послугу банку, що полягає в здійсненні фізичною особою фінансового 

посередництва. Тим часом, поняття послуг в різних джерелах трактується по-

різному. Вони визначаються як підприємницька діяльність, спрямована на 

задоволення потреб інших осіб, за винятком діяльності, що здійснюється на 

основі трудових правовідносин [108, c.724]. В економічній науці послуга 

трактується як вид доцільної праці, при якій виробництво корисного ефекту 

збігається з часом його споживання [109, c.485]. В юридичній літературі послугу 

розлядають дещо по-іншому. Як об'єкт цивільних правовідносин, послуга - це 

результат дії, що здійснюється відповідно до цивільно-правового обов'язку особи, 

яка не пов'язана зі створенням конкретного матеріального об'єкта чи речі [110, 

c.185]. Або, послуга - це певна діяльність, яка утворює не річ, а благо для 

задоволення загально-господарських потреб. За допомогою послуги досягається 

певний нематеріальний результат, який сам по собі є благом, має споживчу 

вартість і тому стає об'єктом цивільного права [111, c. 137]. 

У розвиненому суспільстві фінансові послуги є не менш важливими за 

виробничу сферу. Найбільш динамічно розвивається та сфера послуг, яка 

пов'язана із задоволенням потреб суспільного виробництва: фінансово-кредитне 

обслуговування, страхові послуги, інформаційне та бухгалтерське обслуговування 

[112, c.2]. У зв’язку з ускладненням виробництва і насиченням ринку товаром, 

зростає попит на сукупність подібних послуг. І саме факторинг поєднує в собі 

таку різноманітний спектр послуг, які користуються останнім часом значним 

попитом. До послуг, часом, відносять всі види корисної діяльності, що не 
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створюють матеріальних цінностей [113, c.7]. Але факторинг, як послуга, має свої 

особливості, - він забезпечує ефективний виробничий процес і реалізацію 

продукції. Факторинг, на думку Я.О. Чапічадзе, можна розглядати як послугу 

лише в разі уступки, але не викупу фактором грошових вимог. Юридичну 

сутність факторингу становить уступка грошової вимоги, добре відома в 

зобов'язальному праві як цесія. Але факторингові відносини, в порівнянні з 

уступкою права вимоги, мають дещо складніший характер, що поєднується з 

відносинами позики або кредиту, оскільки за рахунок грошовиг вимог, що 

відступаються, банк або відразу здійснює фінансування клієнта, або в 

подальшому задовольняє компенсацію вартості грошових вимог [107, c.50]. 

Оскільки у змісті договору факторингу можна знайти положення властиві, 

наприклад, договорам кредитування, позики, застави, цесії, страхування, 

поручительства, агентської угоди, то за своєю природою він є змішаним [114, с.4-

7]. Інакше кажучи, змішана природа договору факторингу є такою, тому що 

факторинг містить в собі умови, засновані на різних інститутах цивільного права 

(що містять зобов'язання різних типів договорів). Завдяки такій нестандартній 

конструкції договору факторингу, усувається необхідність дроблення правового 

регулювання шляхом укладення декількох договорів для досягнення кінцевої 

мети [115, c. 30]. З'єднання елементів договорів в одному змішаному договорі 

можливо тільки за умови, що вони не суперечать один одному [116, с.103], що є 

характерним для договору факторингу.  

 Відповідно до ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до 

кредитних операцій законодавець, поряд із операціями, зазначеними в пункті 3 

частини третьої статті 47 цього Закону, відносить: факторинг (як придбання права 

вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 

послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів), 

лізинг, здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені та надання 

гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх 

виконання у грошовій формі. Закріплення факторингу як виду кредитної операції 
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може слугувати підставою для змішування його правової природи із кредитним 

договором. Це є не вірним.  

 На наш погляд, відповідно до визначення факторингу, закріпленого у ст. 47 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» факторинг являє собою 

купівлю-продаж грошових вимог, належних первісному кредитору за поставлені 

товари чи надані послуги. Дана норма встановлює право банків здійснювати 

купівлю-продаж вказаних грошових вимог.  

Суперечливим вбачається визначення, яке закріплене в ч. 1 ст. 350 ГК 

України: «Банк має право укласти договір факторингу (фінансування під 

відступлення права грошової вимоги), за яким він передає або зобов'язується 

передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга 

сторона відступає або зобов'язується відступити банку своє право грошової 

вимоги до третьої особи». Відповідно до ст. 339 ГК України факторинг 

відноситься до банківських операцій, поряд із кредитними, лізинговими та 

депозитними, і є банківським посередництвом.  

На наш погляд, з однієї сторони, вказівка на прийняття ризику виконання 

вимоги повинна означати договір купівлі-продажу вимоги, з іншої – такий договір 

виключає здійснення факторингу на комісійних засадах. На комісійний характер 

факторингу вказує передача банком грошових коштів в розпорядження клієнта за 

плату (з чого можна зробити висновок, що йдеться про надання банком клієнту 

кредиту або позики, а не про купівлю вимог) та надання клієнту додаткових 

консультаційних та інформаційних послуг. Відповідно до абзацу першого ч. 1 

ст. 1077 ЦК України договір факторингу передбачає, що фактор передає або 

зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а 

клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові свою грошову вимогу 

до третьої особи (боржника). Перша з цих умов схожа за своєю природою на 

позику або кредит. Друга з цих умов є неповною, оскільки не містить можливої 

підстави відступлення грошової вимоги. Такі підстави зазначені у ст. 1084 ЦК 

України – грошова вимога може відступатися у зв’язку з її продажем клієнтом 

фактору або з метою забезпечення виконання зобов’язання клієнта перед 
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фактором. За змістом ч. 2 ст. 1084 ЦК України фактор має право у разі 

невиконання клієнтом зобов’язання одержати задоволення за рахунок грошової 

вимоги до боржника. Отже, договір факторингу в частині забезпечення вимог 

фактора відповідно до ст. 572 ЦК України передбачає заставу грошової вимоги до 

боржника. Таким чином, договір факторингу поєднує у собі елементи договору 

позики або кредитного договору і елементи договору купівлі-продажу грошової 

вимоги або договору застави грошової вимоги. Відповідно до частини 1, 2, 3 

ст. 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є клієнт (фізична або 

юридична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності) та фактор (банк або 

інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати 

факторингові операції).  

Міжнародній торгівлі відомий так званий «дволанковий» («ланцюговий») 

факторинг, у якому беруть участь два фактори – один у країні експортера, другий 

– у країні імпортера. Ці фактори взаємодіють на підставі договору, зазвичай 

змішаного, що поєднує елементи договору субкомісії та купівлі-продажу. 

Важливо підкреслити, що будь-який договір факторингу або є добре відомим 

поіменованим договором, або є змішаним договором, що містить елементи таких 

договорів (позики, кредиту, купівлі-продажу, комісії, доручення, послуг тощо).  

Так, Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 р. [117] хоча і 

містить визначення поняття «факторинг», але не передбачає для договору 

факторингу ніякого регулювання. Інакше кажчуи, визначення факторингу та назва 

Конвенції не узгоджені з нормами, які встановлюють регулювання. Натомість ця 

Конвенція встановлює лише положення щодо відступлення вимоги та інші 

положення, що стосуються відносин за участю третьої особи. Конвенція ООН про 

відступлення дебіторської заборгованості у міжнародній торгівлі 2001 р. [118] 

слово «факторинг» використовує лише один раз у ч. 2 ст. 38, що встановлює 

пріоритет цієї конвенції над Конвенцією УНІДРУА про міжнародний факторинг.  

 Можна говорити, що кредитний договір та договір факторингу є різними 

правовими конструкціями, хоча їхня правова природа в певній мірі схожа, що і 

спричиняє деякі практичні проблеми. Договір факторингу, так само, як і 
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кредитний договір знайшов своє закріплення в національному законодавстві, 

тобто, є поіменованим договором, та двостороннім. На відміну від кредитного 

договору, який є консенсуальним, договір факторингу може визнаватися як 

реальним (коли фактор передає клієнтові грошові кошти), так і консенсуальним 

(якщо фактор зобов'язується передати грошові кошти у розпорядження клієнта). 

Обидва договори є оплатними. Двосторонньо зобов’язуючий характер як 

кредитного договору, так і договору факторингу, означає, що кожна зі сторін має 

права та обов’язки, що кореспондують один одному. І фактор, і клієнт у 

факторинговому договорі, та кредитор і позичальник,  зазвичай мають щодо 

кожного з них права та обов’язки. 

 Відмежувати відповідні договори можна за наступними критеріями: 1- за 

предметом регулювання (предмет кредитного договору – грошові кошти (кредит); 

договору факторингу – право грошової вимоги); 2 – за сторонами договору 

(кредитодавцем може бути банк чи інша фінансова установа, а позичальником – 

будь-яка фізична чи юридична особа; клієнтом за договором факторингу може 

бути фізична або юридична особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності. 

Для характеристики осіб, яким надається можливість бути клієнтом у договорі 

факторингу, використовується словосполучення «суб’єкт підприємницької 

діяльності». Законодавець уникає наголошення на тому, що клієнтом в таких 

договорах можуть бути «тільки» названі тут особи. Тому безпідставним було б 

твердження про те, що із ч. 2 ст. 1079 ЦК випливає заборона для інших 

юридичних осіб приватного права укладати договори факторингу в якості 

клієнтів. Більше того, відповідно до статей 167, 168–169 ЦК клієнтами за 

договорами факторингу можуть бути держава (Україна), Автономна Республіка 

Крим, територіальні громади, юридичні особи публічного права [119, c. 538]. 

Фактором можуть бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до 

закону має право здійснювати факторингові операції (ч. 3 ст. 1079 ЦК). Банк — це 

юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати 

банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (абз. 

4 ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Фінансова установа 
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— це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька 

фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням 

фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до 

відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ 

належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі 

товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним 

видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо 

визначених законом, — інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових 

послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) 

незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових 

гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України [120] (п. 

1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» [38]). 

Актуальним є питання співвідношення кредитного договору та 

фортфейтингу. Форфейтинг як економічна та правова категорія набув значного 

поширення у Європейських країнах. В Україні договір форфейтингу відноситься 

до непоіменованих договорів. Найбільше форфейтинг розвинувся на 

Лондонському фінансовому ринку, на якому зростає попит і спеціальні вимоги 

експортерів, висока ліквідність, впроваджуються нові банківські технологіїз 

обслуговування експортерів на первинному та вторинному фінансових ринках  

[121, с.65] завдяки високій ліквідності цього ринку, низьких ставках 

дисконтування та додаткових можливостях під час здійснення комплексних 

експортних контрактів [122, c.23-24]. Саме тут розвинувся первинний і вторинний 

ринок форфейтингу.  

Форфейтинг є однією з нових для вітчизняного ринку форм банківських 

операцій. Форфейтинг – це кредитно-вексельна угода з придбання в кредитора 

боргу, який виражений в оборотному документі, на безповоротній основі. Це 

означає, що покупець боргу (форфейтор) бере на себе зобов’язання відмовитися 

від свого права регресної вимоги до кредитора в разі неможливості отримання 
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грошових коштів від боржника. Фактично форфейтер (банк) бере на себе такі 

ризики, як ризик неплатежу, ризик переказу коштів, валютний ризик, процентний 

ризик тощо [123, с.464]. Економічний зміст форфейтингу для підприємства 

становить фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі 

надання йому пільгових середньострокових кредитів за умов обліку без права 

регресу векселів (дебіторська заборгованість покупців товарів, власником яких є 

підприємство, оформляється як комерційна тратта – переказні векселі, або як 

прості векселі). Тобто, форфейтинг — це придбання у кредитора боргу, 

вираженого в оборотному документі, на безповоротній основі. Це означає, що 

покупець боргу (форфейтер) бере на себе зобов’язання відмовитися — 

форфейтинге — від свого права регресної вимоги до кредитора у разі 

неможливості одержання грошових коштів від боржника. Фактично форфейтер 

(комерційний банк або спеціалізована компанія) бере на себе такі ризики, як 

ризик неплатежу, ризик переказування коштів, валютний, процентний ризик та 

ін.Основними документами, які застосовуються при форфейтингу, є векселі. 

Однак об’єктом форфейтингу можуть бути інші види цінних паперів (але вони 

обов’язково повинні містити абстрактне зобов’язання) або рахунки дебіторів та 

розстрочки платежів, що є наслідком використання акредитивної форми 

розрахунків. Пріоритетне використання векселів пов’язане з простотою їх 

оформлення, а також із давнім використанням як інструментів фінансування 

міжнародної торгівлі. Ініціатором форфейтингової операції є, як правило, 

експортер чи його банк. Це пов’язано з тим, що для дисконтування подаються або 

переказні векселі, виписані експортером, або прості векселі, одержувачем коштів 

за якими він є. 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», факторинг визначено як фінансову 

послугу. Оскільки, в економічній науці форфейтинг визначається як різновид 

договору факторингу, який знайшов своє закріплення у національному 

законодавстві як поіменований договір (ст. 1077 ЦК України), на відміну від 

форфейтингу, можна зробити висновок, що на умови договору форфейтингу 
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поширюються умови договору факторингу.  Відповідно його предметом 

визначено право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), 

а також право вимоги, що виникне у майбутньому. З юридичної точки зору, 

форфейтинг є різновидом договору факторингу, який відмінний від кредитного 

договору, про що йшла мова вище.   

Л.П. Оплачко виокремлює такі підходи до розмежування кредитного 

договору та договору форфейтингу: а) предметом кредитного договору лише у 

виключних випадках може бути іноземна валюта, якого тоді як форфейтинговий 

договір, як правило, укладається в іноземній валюті, рефінансування платіжних 

зобов’язань за якою має високу ліквідність; б) за кредитним договором 

відбувається передача грошових коштів з обов’язком позичальника повернути 

останні, на відміну від чого, для договору форфейтингу характерним є наявність 

вторинного ринку, де форфейтер зможе здійснити купівлю-продаж набутих ним 

векселів [124, c.19]. На нашу думку, таке розмежування є обґрунтованим.  

На нашу думку, кредитний договір і договір позики відрізняються за такими 

ознаками: 1) по колу суб'єктів (позика може надаватися будь-якими особами, 

якщо вона надається за рахунок власних коштів, кредит - тільки банками та/або 

іншими фінансовими установами, які мають ліцензію на здійснення такої 

діяльності відповідно до норм чинного законодавства (наприклад, кредитними 

спілками, комерційними банками), 2) по колу об'єктів (позика - речі, визначені 

родовими ознаками; кредит – гроші, за винятком комерційного кредиту, об’єктом 

якого будуть грошові кошти або речі, визначені родовими ознаками); 3) за 

умовами надання коштів та речей (позика може бути відсотковою або 

безвідсотковою; кредит - завжди передбачає нарахування відсотків); 4) за 

статусом наданих коштів [125, c.23]. При порівнянні кредитного договору із 

договором позики слід підкреслити, що договір позики є одностороннім 

договором, оскільки позикодавець набуває лише права, а позичальник – 

обов’язки. В процесі виконання даного договору позикодавець реалізовує право 

вимоги щодо повернення суми позики або певної кількості речей того ж роду і 

такої ж якості, та позичальник – зобов’язання щодо повернення позикодавцеві 
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такої ж суми грошових коштів (суми позики) або такої ж кількості речей того ж 

роду та тієї ж якості. Коли мова йде про кредитний договір, то він є двостороннім, 

так як кожна із сторін має як права, так і обов’язки, відповідно з однієї сторони 

обов’язок надати грошові кошти та право вимоги виконання умов кредитного 

договору, та обов’язку повернути кредит та сплатити за нього проценти іншою 

стороною та її право на відмову від одержання кредиту в повному обсязі або 

частково, якщо інше не встановлено договором або законом. 

 

1.4. Джерела регулювання кредитних відносин 

 

Оскільки кредитний договір є підставою виникнення кредитних 

правовідносин, важливим є вивчення структури та джерел регулювання 

кредитних відносин.  

Кредитні правовідносини виникають на основі норм права і представляють 

собою синтез фактичних і юридичних відносин. Юридичним змістом кредитних 

правовідносин є суб'єктивні юридичні права і обов'язки учасників [126, с.7]. В 

юридичній літературі нерідко стверджується, що кредитні і розрахункові 

відносини, що являють собою складний зміст організаційних і майнових відносин, 

регулюються нормами різних галузей права: адміністративного, цивільного, і 

навіть фінансового [127, с.23]. Відповідно до цього в науковій літературі останніх 

десятирічь аналіз кредитних правовідносин будувався в основному на 

розмежування адміністративних та цивільних правових елементів. Заслуговує на 

увагу наукова позиція Л.Г. Рябко, на думку якої, кредитні правовідносини 

відмінні від адміністративних за суб'єктним складом. В адміністративних 

правовідносинах на одній стороні завжди виступає орган, наділений владними 

повноваженнями по відношенню до іншого учасника. Причому цей орган не 

приймає на себе будь-яких зобов'язань перед іншою стороною. При кредитуванні 

ситуація інша. У кредитних правовідносинах існує диспозитивність сторін. До 

того ж, кредитний договір передбачає наявність обов'язків у обох сторін [128, 

c.29]. Так як адміністративне, цивільне та фінансове право регулюють різні сфери 
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суспільних відносин, твердження про те, що кредитні відносини регламентуються 

різними галузями права, випливає з неоднорідності таких відносин.  

Необхідність юридичної форми закріплення кредитних відносин 

підкреслюється сучасними економістами: «Зворотність, яка характерна для 

кредиту, отримує юридичне закріплення у відповідному договорі, який укладають 

учасники кредитної угоди і який фіксує угоду сторін, юридично закріплює 

необхідність повернення тимчасово запозиченої вартості» [129, c.186]. Л.Г. Рябко 

наводить наступне визначення кредитних правовідносин - це врегульовані 

нормами права самостійного виду відносини, що виникають між учасниками 

майнового обороту з приводу надання грошових коштів і товарно-матеріальних 

цінностей на певний термін або з відстрочкою платежу при перерозподілі 

матеріальних фондів на умовах строковості, зворотності і оплатності у вигляді 

відсотків по кредиту [128, c.41]. 

Л.П. Оплачко розрізняє відносини за кредитним договором  у широкому та 

вузькому значенні. У широкому розумінні – це врегульовані нормами права 

відносини, що виникають між учасниками майнового обороту з приводу надання 

грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей на визначений строк з 

відстрочкою платежу при перерозподілі матеріальних фондів на умовах 

терміновості, поворотності та платності у вигляді відсотків за кредитом. У 

вузькому розумінні - це відносини за кредитним договором, тобто, врегульовані 

нормами цивільного права відносини, що виникають на підставі кредитного 

договору між банками, іншими фінансовими установами (кредитодавцями), та, 

відповідно до визначених ними вимог, фізичними чи юридичними особами 

(позичальниками) й передбачають передачу кредитодавцями грошових коштів 

позичальникам на визначений строк на умовах строковості, поверненості та 

оплатності у вигляді відсотків за кредитом [124, c.8]. Перші відносини включають 

в себе другі.  

На наш погляд, доцільно розглядати кредитні правовідносини у цивільному 

праві у вузькому розумінні, а саме, як врегульовані нормами права суспільні 

відносини, які за своїм характером є самостійними, та виникають на підставі 
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кредитного договору між учасниками майнового обігу (з однієї сторони 

кредитодавцем, яким є банк або інша фінансова установа, та позичальником 

(фізичною або юридичною особою), з приводу надання грошових коштів або 

речей, які визначаються родовими ознаками (при комерційному кредиті) на 

певний строк або з відстрочкою здійснення платежу. 

Кредитні правовідносини, як і решта правових відносин, передбачають 

наявність таких елементів, як суб’єкти, об’єкт і зміст. Суб’єктами кредитних 

правовідносин виступають кредитодавець та позичальник. Кредитодавцем у 

кредитному договорі є тільки спеціальний суб'єкт - банк або інша фінансова 

установа. Однак не всі фінансові установи можуть надавати кредити, оскільки 

законодавство України встановлює для фінансових установ спеціальну 

правосуб'єктність і можливість здійснення лише декількох видів діяльності, які є 

виключними для фінансових установ [130, с.88-94]. Відповідно до чинного 

законодавства України кредити в Україні на підставі виданих ліцензій можуть 

надавати такі фінансові установи як банки, кредитні спілки та у певних випадках, 

передбачених законодавством, страхові організації. Відповідно до ст. 47 Закону 

«Про банки та банківську діяльність» [40]  операції, визначені пунктами 1—3 ч. 1 

цієї статті (у тому числі розміщення залучених коштів від свого імені, на власних 

умовах та на власний ризик), належать до виключно банківських операцій, 

здійснювати які дозволяється тільки юридичним особам, які мають банківську 

ліцензію. 

Зважаючи на вищенаведене, Верховний Суд України у своєму висновку 

щодо судової  практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних 

правовідносин [131]  дійшов висновку, що кредитування здійснює саме банк, який 

отримав відповідну ліцензію, а не його структурні одиниці (відділення, філії). 

Проте, якщо структурній одиниці надано відповідні повноваження (згідно з 

положенням, статутом, довіреністю), то вона має право укладати кредитні 

договори від імені банку. Стороною за договором у таких випадках є банк, а не 

його структурна одиниця. І саме банк (а не його структурна одиниця) має бути 

стороною у справі.  
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У зв’язку з цим не можна визнати вірною практику судів, які визнають 

стороною у цій категорії справ структурні банківські підрозділи, а не сам банк як 

юридичну особу. Так, позивачі подали позов до Сумської філії Публічного 

акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про визнання 

кредитного договору, договору поруки та іпотечного договору припиненими 

(цивільна справа №592/2465/13-ц) [132].  Хоч суд позовні вимоги і задовольнив, 

проте, в даному випадку, позивач не правильно кореспондував свої позовні 

вимоги, оскільки стороною – відповідачем мав бути банк, в особі відповідної 

філії.  

Іншим прикладом може слугувати рішення суду від 23 березня 2015 р. 

(цивільна справа № 161/13962/14-ц) [133], за яким особа подала позов до 

публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк 

України» від імені якого діє філія АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку про визнання 

кредитного договору недійсним. В даному випадку позивач вірно визначив, хто 

має бути відповідачем у справі.   

Кредитодавцем можуть бути також страхові організації та кредитні спілки, 

проте вони з огляду на особливості їх правового статусу не мають права 

переводити борг чи відступати правові вимоги за кредитним договором. 

Відповідно до ст. 2 Закону України  «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР 

«…Страховики, які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити 

страхувальникам, які уклали договори страхування життя. Порядок, умови  видачі  

та   розміри   кредитів   і   порядок формування  резерву  для  покриття  можливих  

втрат встановлюються Уповноваженим  органом  за  погодженням  з   

Національним   банком України…» [134] .   

Під кредитною спілкою відповідно до ст. 3 Закону України «Про кредитні 

спілки» [135]  розуміють юридичну особу, яка має самостійний баланс, банківські 

рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно 

обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну 

символіку. Набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. 
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Кредитна спілка може укладати від свого імені договори  та інші    угоди,    

які    не   суперечать   цьому   Закону,   іншим нормативно-правовим актам та 

статуту  кредитної  спілки,  набувати  майнові  та  немайнові  права,  мати  

обов'язки,  що випливають із  законодавства України та укладених кредитною  

спілкою  угод,  бути позивачем і відповідачем у судах. Кредитна  спілка  діє  на  

основі  самофінансування,  несе відповідальність   за   наслідки  своєї  діяльності  

та  виконання зобов'язань  перед  своїми  членами,  партнерами,   державним   та 

місцевими бюджетами.  

Відповідно до приписів ст. 21 Закону України  «Про кредитні спілки» [135] 

кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості 

та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від 

імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні 

підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному 

члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу 

кредитної спілки. Може також надавати кредити іншим кредитним спілкам, якщо 

інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Кредитна спілка має 

право самостійно встановлювати розмір плати (процентів) за користування 

кредитами, наданими кредитною спілкою, види кредитів, що надаються 

кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів, способи 

забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення 

кредитів. 

Позичальником за кредитним договором може бути будь-яка фізична чи 

юридична особа, яка володіє правосуб’єктністю. 

Об’єктом кредитних правовідносин є гроші, в готівковій або безготівковій 

формі. Крім грошових коштів, об’єктом комерційного кредиту можуть бути речі, 

визначені родовими ознаками. Договором може передбачатися надання кредиту 

як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, 

робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом. 

Під змістом кредитних правовідносин розуміються права й обов’язки їх 

суб’єктів. Зміст кредитних правовідносин знаходить основне виявлення в 
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принципах кредитування, до яких належать: забезпеченість, строковість, 

платність, повернення кредиту та цільовий характер його використання. 

До сьогодні в доктрині цивільного права не склалося єдиного підходу до 

визначення джерел регулювання кредитних відносин.. Даному питанню вчені 

приділяли увагу протягом не одного десятка років. Серед вчених, які займалися 

дослідженням питань, пов’язаних з регулюванням кредитиних відносин, варто 

назвати наступних: Л.Г. Рябко [128], Л.П. Оплачко [136], С.М. Лепех[8], М.В. 

Андріанов [137],  С.М. Андросов [138], А.В. Духневич [139], Д.О. Мальцев [140], 

О.В. Соболєв [141] та інші. 

Враховуючи те, що з моменту опублікування даних  робіт пройшло чимало 

часу, і відбулося багато змін в нормативно-правовій базі, висвітлені раніше концепції 

не дають відповіді на актуальні питання сьогодення.  

Проблематика джерел права як правових інструментів регулювання відносин 

характеризувалася підвищеним інтересом як в стародавні часи, так і залишається 

актуальною у сучасній юридичній літературі. Вивченню джерел права була 

приділена увага ще в Стародавньому Римі. Вважається, що вперше мислителем 

Титом Лівієм було охарактеризовано Закони ХІІ таблиць як fons omnis publici 

prіvatique iuris – джерело публічного і приватного права (3.346.6). Цей же термін 

зустрічається у Авла Галлія (N.A. 10.27.7.) і Цицерона (de leg. 1.6.20) [142, с.61]. У 

подальшій історії формування поняття «джерело права» було виявлено дві головні 

тенденції: 1) суб’єктивістська – більш рання і стійка, визначала поняття через 

правостворюючі сили, Бога, церкву, державу і т.п., й 2) об’єктивістська – більш пізня 

і фрагментарна, визначала поняття через дух, розум, свідомість, психіку, культуру 

[143, c. 143].  

Так, джерела права -  це обов’язкові до виконання акти уповноважених 

суб’єктів права, що містять норми права у письмовій формі, а також акти 

волевиявлення владних суб’єктів, що є неписаними нормативними фактами, на 

основі яких (актів) виникають, змінюються та припиняються правові відносини [144,  

с.13]. О.О. Іванюк визначає джерела права як фактори дійсності, які обумовлюють 

виникнення потреби в правовому регулюванні, появу відповідних правових норм і 
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надають змісту цих норм визначену репрезентативність [145, с.143]. Заслуговує на 

увагу визначення поняття «джерело права» через історично зумовлені економічні, 

соціально-політичні, культурологічні і юридичні фактори суспільного розвитку, які 

об’єктивуються при правотворенні та зводяться до конкретного юридичного образу 

нормативно-правового акта, правового звичаю, правового прецеденту та доктрини 

[146, c. 62-63]. Слушною є дефініція, запропонована В.М. Косовичем, основу якої 

склав соціологічний підхід до права: «Джерела права – це його ідейні витоки, в 

основі яких лежать аксіологічні орієнтації та правові настанови особи, соціальної 

групи, суспільства» [147, c.14]. Систему джерел цивільного права становлять: 

нормативно-правові акти, міжнародні договори, правові звичаї, зокрема, звичай 

ділового обороту, судовий прецедент, у випадках, прямо передбачених законом 

(наприклад, судові прецеденти Європейського суду із захисту прав людини). Також 

основоположні принципи, закріплені в п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України (справедливості, 

розумності, добросовісності) також визнаються джерелами цивільного права. 

Відповідно до ст. 17 Закону України  «Про виконання рішень і застосування 

практики Європейського суду з прав людини» [148] суди застосовують при розгляді 

справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод [149] та 

практику суду як джерело права.  

Відповідно до ст. 4 ЦК України наводиться перелік актів цивільного 

законодавства України, а також розкриваються основні їхні характеристики. Слід 

відмітити, що цивільне законодавство – це сукупність актів різної юридичної сили, 

які розташовані у суворій ієрархічній послідовності. І відповідно чим вища юридична 

сила акта цивільного законодавства, тим вищим є його положення у системі 

законодавства. У ЦК України термін «законодавство» вживається в широкому 

розумінні. Якщо виникає колізія норм будь-якого нормативно-правового акта з 

нормами ЦК, то слід застосовувати норми ЦК України.  

Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 4 ЦК України наступними в ієрархічній системі після ЦК 

України є закони. Слід звернути увагу на те, що ЦК України передбачає прийняття 

багатьох нових законів, які спрямовані на більш детальне врегулювання тих чи інших 

цивільних правовідносин, в тому числі і кредитних, про що піде мова дещо пізніше. 
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Норми цивільного права можуть міститися і в актах Президента України (ч. 3 ст. 4 

ЦК). Нормотворчість міністерств й відомств України, а також інших органів влади 

України обмежена випадками й межами, встановленими Конституцією та законами 

України.  

В Україні, як й у всьому світі, продовжується тенденція зростання масиву 

нормативно-правових актів, в тому числі у сфері приватного права. Взагалі, 

історично вихід закону на перший план серед джерел права став наслідком 

Французької революції, яка висунула нову філософську і політичну концепцію 

права: право як спосіб захисту свободи і рівності. Революція фактично знищила 

звичай і значною мірою обмежила роль судді [150, c.35].  

Аналізуючи систему джерел регулювання кредитних відносин, слід 

розкрити поняття «система». Термін «система» означає порядок, систематичність 

[151, c.379]. У тлумачних словниках української мови містяться наступні 

визначення «системи». По-перше, система - це порядок, зумовлений правильним, 

планомірним розташуванням і взаємними зв’язками частин чого-небудь; 

продуманий план; зведений, прийнятий порядок [152, с.592]; певні принципи у 

розташуванні пов’язаних між собою частин чого-небудь [153, c.1058]. По-друге, 

під системою розглядають форму організації, будову чого-небудь (державних, 

політичних, господарських одиниць, установ тощо); форму суспільного устрою, 

формацію. По-третє, сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, 

об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням. По-четверте, будову, 

структуру, що становить єдність закономірно розташованих і функціонуючих 

частин  [152, с.592], які є у взаємозв’язку [153, c.1058].  

Л.А. Луць виокремлює наступні ознаки системи джерел права: 

1) це зовнішня форма системи права; 2) первинним елементом її є 

нормативно-правовий припис, через який формалізується та об’єктивується норма 

права; 3) нормативно-правові приписи взаємопов’язані та взаємоузгоджені; 4) 

вона є поліструктурним утворенням; 5) структурними частинами системи джерел 

права є: нормативно-правові інститути, нормативно-правові галузі та інші 

системні утворення; 6) вона є нормативно-правовою організацією, необхідною 
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для забезпечення правового регулювання в будь-якому суспільстві; 7) 

нормативно-правові приписи об’єктивуються у відповідних зовнішніх формах 

права; 8) має динамічний, значною мірою суб’єктивний характер (залежить від 

діяльності суб’єктів правотворчості) [154, c.196].  

Характеризуючи систему джерел, які регулюють кредитні відносини, 

важливим є аналіз її внутрішньої будови (структури). Структура – це внутрішня 

організація чого-небудь, властива об’єктам, що є системою, яка характеризується 

через сутнісні, відносно стійкі в’язки між її елементами при частковому або 

повному абстрагуванні від якісних характеристик цих елементів. Структура – це 

така внутрішня організація системи джерел права, характер побудови якої 

залежить від природи і закономірностей її розвитку [155, c.61-62]. До основних 

структурних частин системи джерел права у юридичній літературі відносять: 

нормативно-правові інститути, нормативно-правові галузі та інші системні 

утворення [154, c. 196]. 

У межах сучасної системи джерел права України нормативно-правові 

приписи об’єктивуються у нормативно-правових актах, нормативно-правових 

договорах та правових звичаях. І оскільки останні не мають власної зовнішньої 

форми виразу, їх приписи об’єктивуються у нормативно-правових актах та 

нормативно-правових договорах, то основними підсистемами є нормативно-актна 

(містить закони та підзаконні акти) та нормативно-договірна (містить міжнародні 

договори та колективні договори) [156, с.31]. 

Необхідно розмежовувати такі поняття: «система джерел права», «система 

нормативно-правових актів», «система законодавства». 

Система джерел права є найширшим поняттям і комплексом 

взаємопов’язаних та взаємоузгоджених нормативно-правових приписів, що 

об’єктивовані у відповідних зовнішніх формах права. До складу системи джерел 

права входять система нормативно-правових актів, яка є комплексом нормативно-

правових приписів, що містяться у нормативно- правових актах (законах та 

підзаконних актах), а до складу останньої входять дві підсистеми: законодавства 

та підзаконних нормативно-правових актів. При цьому під системою 
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законодавства потрібно розуміти комплекс приписів, що містяться у законах. Ці 

підсистеми взаємопов’язані та взаємодіють у межах системи джерел права, 

забезпечуючи її цілісність, тобто нормативно-правову організацію, необхідну для 

правового регулювання суспільних відносин. Ці та інші питання потребують 

поглибленого аналізу і є важливими для характеристики сучасної системи джерел 

права України [156, с.31]. 

Відповідно до  ст. 24 Конституції України (далі – КУ) [157], громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожному 

гарантується право знати свої права і обов’язки (ст. 57), кожен зобов’язаний 

неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на 

права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). Статття 92 Конституції 

України закріплює основи правового забезпечення кредитування, а саме виключно 

законами України встановлюються:. засади створення і функціонування фінансового, 

грошового, кредитного та інвестиційних ринків; статус національної валюти; а також 

статус іноземних валют на території України. Рада Національного банку України 

розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її 

проведенням (ст. 100 КУ).  

Проте, на практиці досить часто норми  прийнятих підзаконних актів 

суперечать Основному закону. Прикладом можуть слугувати деякі положення 

прийнятої 3 червня 2015 року Постанови Національного банку України «Про 

врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» № 

354 [158] пп.1 п.6 Постанови закріплює положення про те, що резидентам 

дозволяється здійснювати погашення кредитів, позик в іноземній валюті за 

договором з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до 

кредитних договорів/договорів позики, не раніше строку, передбаченого договорами. 

Національний банк України не здійснює реєстрації змін до договорів про залучення 

резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, 

які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками 

зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання.  
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На нашу думку, таке обмеження є втручанням у договірні відносини між 

кредитором та позичальником, що є недопустимим, так як НБУ не є стороною 

відповідних правовідносин. Інша Постанова Правління НБУ № 270  від 17 червня 

2004 року [159] не містить норми, яка б забороняла резидентам здійснювати 

дострокове погашення кредитних зобов’язань перед кредиторами-нерезидентами, а 

також права НБУ встановлювати таку заборону. Як бачимо, на практиці виникають 

певні колізії в регулюванні кредитних правовідносин. 

Слід наголосити, що положення Конституції України є загальнообов’язковими 

для всіх осіб, в тому числі тих, які вступили в кредитні правовідносини. Щодо інших 

нормативно-правових актів як джерел регулювання кредитних відносин, в першу 

чергу кодифікованих, то до них відносимо ЦК України [50], ГК України [51], 

Податковий кодекс України (далі – ПК України) [160].  

ЦК України встановлює базові положення, які присвячені регулюванню 

відносин, які виникають з укладення кредитного договору (наприклад, ст. 1056, ст. 

1056-1, ст. 1057, 1057-1).  ГК України у розділі VI главі 35 § 1 врегульовує кредитні 

операції банків (ст. 345), кредитування суб’єктів господарювання (ст. 346,  яка 

закріплює перелік необхідних документів, які надає банкові позичальник для 

одержання банківського кредиту), містить норми про форми та види банківського 

кредиту (ст. 347, згідно з якою у сфері господарювання можуть використовуватися 

банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту. Кредити, 

які надаються банками, розрізняються за: строками користування (короткострокові - 

до одного року, середньострокові - до трьох років, довгострокові - понад три роки); 

способом забезпечення; ступенем ризику; методами надання; строками погашення; 

іншими умовами надання, користування або погашення), контроль банку за 

використання кредиту (ст. 348), кредитні ресурси (ст. 349), факторингові операції (ст. 

350) та лізингові операції банків (ст. 351).  

У ПК України міститься визначення податкового кредиту, відповідно до п. 

14.1.181 якого, податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану 

вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, 

визначена згідно з розділом V ПК України. Згідно п. 14.1.206 ПК України під 
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процентами розуміють дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на 

користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або 

невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються: а) платіж за 

використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; б) платіж за 

використання коштів, залучених у депозит; в) платіж за придбання товарів у 

розстрочку; г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового 

лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в 

рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу); ґ) винагорода 

(дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з 

викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого 

відступлено право на отримання таких платежів. Платежі за іншими цивільно-

правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних 

(фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є 

процентами. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму 

заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум. У разі якщо 

залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських 

зобов'язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, або 

шляхом врахування векселів та здійснення операцій з придбання цінних паперів із 

зворотним викупом, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал 

такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом 

визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення 

(зворотного викупу) такого цінного паперу. Відповідно до п. 14.1.245 ПК України 

товарний кредит – це товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або 

нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на умовах договору, що 

передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент. 

Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) 

покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного 

отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу 

погашення заборгованості. В п. 14.1.258 ПК України надано визначення фінансового 

кредиту, відповідно до норм якого, це кошти, що надаються банком-резидентом або 
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нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством 

країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно 

з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також 

іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими 

організаціями та іншими кредиторами - нерезидентами юридичній чи фізичній особі 

на визначений строк для цільового використання та під процент. 

Серед основних законів, які регулюють кредитні відносини, варто назвати 

наступні: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг від 12.07.2001р. [38], Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 р. 

[40],  Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та 

іпотечні сертифікати від 19.06.2003р.[39], Про захист прав споживачів від 

12.05.1991р.[81] та інші.  

Відповідно до ч.1 ст. 360-7 ЦПК України [161] встановлює обов’язковість 

висновків Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений 

у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, 

передбачених пп. 1 і 2 ч. І ст. 355 ЦПК України.  

Відтак, висновки Верховного Суду України, що стосуються застосування 

норм права, що регулюють кредитні відносини і містяться у постановах,  

прийнятих за результатами розгляду справ з підстав, передбачених пп. 1 і 2 ч. І ст. 

355 ЦПК України, мають особливе значення. (наприклад, Висновок у Постанові 

ВСУ від 19.03.2014 р. у справі №6-20цс14 (щодо застосування позовної давності у 

кредитних спорах) [162]. 

Роль міжнародного договору в регулюванні цивільних відносин в Україні 

стрімко збільшується не тільки внаслідок здобуття Україною незалежності [163], а 

завдяки процесам глобалізації, уніфікації та гармонізації. Міжнародні договори 

все частіше містять норми, які регулюють не міжнародні (міждержавні або 

міжнародні приватні) відносини, а внутрішні цивільно-правові відносини. На 

думку А.С. Довгерта, такі норми застосовуються як норми власне міжнародних 

договорів і не потребують будь-якої трансформації у внутрішнє право. У 

радянській доктрині права довгий час була поширена теорія «трансформації», 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2304#n2304
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2304#n2304
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відповідно до якої норми міжнародного договору повинні, начебто, 

трансформуватися у норми внутрішнього права, і тільки у такій якості вони 

можуть бути застосовані. Ця теорія вела до приниження ролі міжнародних 

інструментів та до розуміння певної «другосортності» волі держави, що виражена 

у міжнародному договорі, порівняно з волею держави, втіленої у внутрішньому 

правовому акті. В цьому плані, на думку автора, не дуже вдалим є формулювання 

ч. 1 ст. 10 ЦК України, яка повторює (стосовно міжнародних договорів у сфері 

приватного права) відповідне положення ст. 9 Конституції України: чинний 

міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов’язковість 

якого надана ВРУ, є частиною національного законодавства України 

(формулювання знаходиться у протиріччі з ч. 2 цієї статті) [164, c.15].  

Слід наголосити на Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий 

лізинг (укр/рос) від 28.05.1988, яка набрала чинності для України 01.07.2007 р. 

[165], положення якої є важливими при врегулюванні кредитних правовідносин 

міжнародного характеру. Відповідно до норм якої, врегульовується операція 

фінансового лізингу, в якій одна сторона (лізингодавець)  на   умовах  іншої  

сторони  (лізингоодержувача)  укладає договір (договір поставки) з  третьою  

стороною  (постачальником), згідно  з яким лізингодавець одержує виробниче 

обладнання,  засоби виробництва або інше обладнання (обладнання) на умовах,  

схвалених лізингоодержувачем   настільки,  наскільки  вони  стосуються  його 

інтересів, та укладає договір (договір лізингу)  з  лізингоодержувачем, надаючи  

лізингоодержувачеві  право  користування  обладнанням  за лізингові платежі. 

Важливо підкреслити значну роль звичаю у сучасних ринкових умовах у 

комерційній сфері. Можливість регулювання приватних відносин звичаєм 

закріплена у ст. 7 ЦК України, під яким розуміють усталені правила поведінки, 

яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеними у певній 

сфері цивільних відносин, незалежно від того, закріплені ці правила у 

відповідному документі, чи ні. У ч. 1 ст. 7 ЦК згадується і такий різновид цих 

правил, як звичай ділового обороту – усталене правило поведінки у комерційній 

сфері. Торгові, портові та інші звичаї часом кодифікуються та уніфікуються. 
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Певним прикладом цього можуть слугувати широко застосовувані у внутрішніх 

цивільних відносинах України міжнародні торговельні звичаї, які кодифіковані 

МТП [166]. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, 

у цивільних відносинах не застосовується (ч.2 ст. 7 ЦК України). Статтею 6 

Кодексу торговельного мореплавства [167] (далі – КТМ) передбачається 

включення до договорів звичаїв торговельного мореплавства, якщо сторони, 

відповідно до КТМ України, можуть відступати від його правил. Стаття 32 ГК 

України, у визначенні поняття «недобросовісної конкуренції» згадує про 

«…торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності». 

Щодо звичаїв як джерела регулювання саме кредитних відносин, то під 

ними слід розуміти правила ділового обігу, які склалися в банківській практиці і за 

якими визнається юридична обов’язковість. До них можна віднести Уніфіковані 

правила міжнародної торговельної палати по інкасо [168]. Положення та 

визначення відповідного нормативно-правового акту є обов'язковими для всіх 

зацікавлених сторін, якщо інше прямо не погоджене або якщо положення,  

визначення   і   статті   не   суперечать   положенням національного, державного  

або  місцевого   законодавства   та/або правил, від яких не можна відступати. 

«Інкасо» означає операції з фінансовими документами та/або комерційними 

документами, здійснювані  банками на підставі одержаних інструкцій з метою: 

одержання акцепту та/або платежу, залежно від нагоди; видачі  комерційних  

документів проти акцепту та/або проти платежу, залежно від нагоди; видачі 

документів на інших умовах. «Фінансові документи» означають переказні векселі,  

прості векселі,    чеки,    платіжні    розписки   або   інші   документи 

використовувані для одержання платежу грошима. «Комерційні документи» 

означають рахунки, відвантажувальні документи, документи про право  власності,  

або   тому   подібні документи, або  які-небудь  інші  документи,  які не є 

фінансовими документами. Сторонами, що беруть участь у відповідних 

правовідносинах, є: довіритель - клієнт, який доручає операцію по інкасуванню 

своєму банку; банк-ремітент - банк,  якому довіритель доручає операцію по 

інкасуванню; інкасуючий   банк   -   будь-який   банк,   який  не  є бакном-
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ремітентом, що  бере  участь  в   операції   по   виконанню інкасового доручення; 

представляючий банк - інкасуючий банк, що робить подання платникові. 

Платником визнається особа,  якій має бути зроблене подання згідно  з 

інкасованим дорученням. Усі документи, відіслані на інкасо, мають 

супроводжуватись інкасовим дорученням,  що містить повні й точні інструкції. 

Банкам дозволяється діяти тільки відповідно до інструкцій,  що є в такому 

інкасовому дорученні, й відповідно до цих Уніфікованих правил міжнародної 

торговельної палати по інкасо, якщо який-небудь банк не може з якоїсь  причини 

виконати інструкції, що містяться в інкасовому дорученні,  одержаному ним, він 

повинен негайно повідомити сторону, від якої він  одержав інкасове доручення. 

Також до звичаїв як джерела регулювання кредитних відносин слід віднести 

Уніфіковані правила та звичаї Міжнародної торговельної палати для 

документарних акредитивів. Важливе значення мають Міжнародні банківські 

стандарти, які розробляються Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), 

а також судова практика.  

Останніми роками все більшого визнання набуває думка про віднесення 

договору як одного із основних джерел цивільного права. Згідно зі статтею 6 ЦК 

України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами 

цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного 

законодавства, тобто, договори можуть бути як поіменованими, так і 

непоіменовами. Сторони мають право врегулювати в договорі, який передбачений 

актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими 

актами, а також мають право відступити від положень актів цивільного 

законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Але сторони не 

можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах 

прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень 

актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між 

сторонами. Дані положення застосовуються і до односторонніх правочинів. У 

такий спосіб сторони договору створюють для себе самостійно на власний розсуд 

правила регулювання відносин, які між ними виникають.   
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Нині в Україні спостерігається зміна поглядів на судову практику – від 

повного заперечення у недавньому минулому будь-яких видів судової практики у 

якості джерела права до поступового визнання окремих її видів. Питання про 

віднесення національної судової практики до джерел права ще залишається 

відкритим та дискусійним. Попри відсутність її офіційного визнання, судова 

практика (в тому числі й судовий прецедент) вже давно застосовуються в Україні 

де-факто як джерело права. Дійсно, важко заперечувати фактичну прецедентність 

рішень Конституційного Суду України, окремих положень Постанов Верховного 

Суду України, нормативних тлумачень вищих спеціалізованих судів, окремих 

рішень вищих судових інстанцій [164, c.15].   

Так, рішення Конституційного Суду  (далі – КСУ) покликані забезпечувати 

конституційність цілої низки нормативно-правових актів, офіційне тлумачення 

норм Конституції та законів України. Такі акти мають багаторазове застосування 

до цивільних відносин, є обов’язковими на території України. Відповідно до ст. 

62 Закону України «Про Конституційний Суд України» [169] Конституційний 

Суд України дає висновки у справах з питань: 1) про відповідність Конституції 

України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, 

що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість; 

2) щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи 

про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 3) щодо 

відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам 

статей 157 і 158 Конституції України; 4) щодо порушення Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.  

Відповідно до ч. 2 ст. 147 Конституції України діяльність Конституційного Суду 

України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, 

колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним 

рішень i висновків. Із даних норм можна зробити висновок, що рішення та 

висновки КСУ є джерелом регулювання правовідносин, що виникають між 

відповідними суб’єктами. Так, серед рішень КСУ, які стосуються кредитних 

відносин можна навести рішення КСУ від 10.11.2011р. (справа про захист прав 
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споживачів кредитних послуг) [170]. Суб’єкт подав конституційне звернення до 

КСУ з метою надати офіційне тлумачення положень пункту 23 статті 1, абзацу 

другого частини четвертої, пункту 2 частини сьомої статті 11, частини восьмої 

статті 18, частини третьої статті 22 Закону «Про захист прав споживачів» у 

взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України, 

роз'яснивши, чи дія Закону в частині регулювання договору споживчого кредиту 

поширюється лише на стадію укладення такого договору чи й на стадію його 

виконання. КСУ прийняв позицію, відповідно до якої, таку ситуацію треба 

розуміти так, що дія норм закону поширюється на правовідносини між 

кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання 

споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і виконання такого 

договору.  

Наукові погляди з даного питання також не знайшли одностайності у 

працях вчених-правників. Так, Г.Ф. Шершеневич розцінював судову практику як 

правило, створене судом при винесенні ним рішення з окремих справ [171, c.86]. 

М. Малишев та М.М. Коркунов розглядали судову практику в широкому значенні 

як окрему форму загального права [172, c.85-86; 173, с.357-358]. Д.І. Мейєр, 

досліджуючи джерела цивільного права, зазначав, що судова практика завжди є 

помічницею законодавству, доповнюючи його прогалини, точніше визначаючи 

застосування законів до даних випадків. З часом законодавча влада може, 

звичайно, перетворювати судові звичаї в закони [74, c.59]. Проте, існує і 

протилежна наукова позиція. Так, Й.О. Покровський основною функцією судової 

правотворчості розглядали тлумачення законів, але не визнавали судову практику 

як джерело регулювання суспільних відносин [174].  

В основу офіційної концепції радянського права була закладена ідея, 

відповідно до якої соціалістичне право взагалі, а радянське, зокрема, не може 

розглядати судовий прецедент в якості джерела права, оскільки це асоціюється: а) 

з руйнуванням соціалістичної законності, яка сприймалась як суворе і неухильне 

дотримання законів і інших підзаконних нормативних актів; б) з можливим 

судовим свавіллям в процесі одночасного виконання правотворчих і 
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правозастосувальних функцій; в) з підривом або ж з послабленням правотворчої 

діяльності законодавчих органів [175, c.379]. Проте, в країнах англосаксонського 

права судова практика визнана джерелом права. Для англійських юристів більш 

характерним є преюдиційний спосіб мислення. Вони схильні детально 

обговорювати життєві проблеми і аргументувати свої висновки, спираючись, 

перш за все, на конкретні й історичні факти, ніж на абстрактні поняття [176, 

c.273-274].  

У сучасних дослідженнях вчених-цивілістів природа судової практики 

оцінюється по-різному. Так на думку М.Д. Єгорова, постанови судових пленумів 

повинні лише тлумачити і роз’яснювати зміст цивільного законодавства, але не 

створювати нові норми цивільного права. Тому постанови судових пленумів не є 

джерелами цивільного права. Не є джерелом цивільного права і судова практика, 

під якою слід розуміти багаторазове, однакове вирішення судами однієї і тієї ж 

категорії справ [177, c.35-36]. 

На наш погляд, правові позиції та постанови Вищих судових інстанцій хоча 

формально не визнані як джерело права, проте фактично застосовуються. До 

судової практики як джерела регулювання кредитних відносин можна віднести: 

Постанову пленуму ВГСУ від 24.11.2014 р. № 1 «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів» [178], Постанову 

пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 30.03.2012р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства при 

вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» [91] тощо.  

Не сформовано в науці єдиного підходу до питання відносити доктрину до 

джерел права чи ні. Хоча багато правових сфер (наприклад, міжнародне приватне 

право) своєму становленню та розвитку завдячують саме доктрині, остання в 

багатьох країнах, в Україні також, офіційно не відноситься до джерел права. 

Проте ще за часів існування СРСР судовій і арбітражній практиці були відомі 

випадки звернення до доктрини для обґрунтування прийнятого рішення. Сьогодні 

доктрину нерідко вже відносять до допоміжних джерел права [164, c..16]. В 

Юридичній енциклопедії наводиться таке визначення правової доктрини як  
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сукупність (система) наук, знань про певне правове явище [179, c.275]. У 

Словнику термінів з теорії держави і права запропоновано наступне визначення 

правової доктрини — систематизоване вчення про право, логічно зв’язана система 

положень щодо правових інститутів, правовідносин, законодавства, законності і т. 

п. [180, с.44]. Відомий французький юрист Р. Давид, аналізуючи роль правової 

доктрини у формуванні і реалізації права, зазначає, що ми дедалі відвертіше 

визнаємо роль доктрини і судової практики у формуванні та еволюції права, і 

жоден юрист не вважає, що лише законодавчі тексти важливі для знання права 

[181, с.52]. 

У багатьох країнах різних правових систем існують підходи, за якими 

правова доктрина традиційно розглядається як вторинне (додаткове, 

нетрадиційне) джерело, що реально існує і здійснює вплив на право (правотворчу 

і правозастосовну практику). У національному законодавстві відсутні  визначені 

правила, порядок використання доктринальних положень у правозастосовній 

практиці. Сама ж доктрина не містить сформованого, зрозумілого механізму 

застосування своїх положень, висновків у юридичній практиці. На наш погляд, 

доктринальні положення, сформовані вченими з різних актуальних питань, мають 

вагоме значення для врегулювання суспільних відносин. Проте, говорити сьогодні 

про віднесення доктрини до повноцінних джерел цивільного права ще зарано. Але 

можна розглядати доктринальні положення як додаткові (нетрадиційні) джерела, 

що здійснюють опосередкований вплив на правотворчу та правозастосовчу 

практику.   

Оскільки інститут кредитування в сучасних економічних умовах набуває 

значного поширення, внаслідок чого все більше осіб стають суб’єктами 

кредитних правовідносин, важливим для кожної особи є те, в яких джерелах вона 

може знайти інформацію стосовно врегулювання відповідних правовідносин та 

захисту своїх прав. Таким чином, систему джерел, які регулюють кредитні 

відносини складають: Конституція України, кодифіковані нормативно-правові 

акти, закони України, міжнародні документи, звичаї, судова практика та безліч 

локальних нормативно-правових актів, які приймаються майже не щодня 
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банками, іншими фінансово-кредитними установами. Важливим є те, що такі 

підзаконні нормативно-правові акти не можуть суперечити Конституції України 

та чинним законам.   

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналізуючи положення нормативно-правових актів, в яких містяться 

визначення таких понять як «кредит», «кредитування», «кредитна операція», 

«кредитна діяльність», «кредитні відносини», «кредитний договір», «кредитні 

кошти» потрібно враховувати в якому контексті вживається та чи інша 

конструкція, та в якому сенсі ми її застосовуємо – в юридичному чи 

економічному, а також враховувати відносини, в яких оперуємо відповідним 

поняттям. Законодавець чіткої відповіді на це питання не надає, тому в залежності 

від кожної конкретної ситуації можна говорити, про «кредит» і «кредитний 

договір» як тотожні поняття («банківський кредит» і «кредитний договір» як 

зобов’язання – даний висновок можна зробити із нормативного закріплення 

відповідних понять), або  мова може йти про «кредит» як грошові кошти або речі, 

визначені родовими ознаками, аванс, попередня оплата, відстрочення або 

розстрочення оплати товарів, робіт, послуг (комерційцний кредит) – як об’єкт 

кредитного договору, який є зобов’язальним правовідношенням. У такому 

випадку поняття «кредит» та «кредитний договір» не є тотожними. 

2. Законодавство не надає єдиного підходу до визначення «кредиту». Натомість, 

спеціальне законодавство оперує такими поняттями як: «фінансовий кредит» 

(кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений 

строк та під процент - в даному випадку законодавець під кредитом розуміє 

грошові кошти), «іпотечне кредитування»  -  правовідносини,  що   виникають   з  

приводу  набуття  права  вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими  

документами (кредит як правовідносини); «банківський кредит» - будь-яке 

зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке 

зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку 
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погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення 

заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з 

такої суми (кредит як зобов’язання).  

3. Слід розрізняти такі поняття як «форма» та «вид» кредиту. Класифікаційні 

ознаки форм кредиту мають зовнішній або формальний характер щодо його суті, 

вони визначають лише загальні контури кредиту і не розкривають його 

внутрішнього змісту. Щодо класифікації «вид», то в даному випадку має йти мова 

про підрозділ, що об'єднує ряд явищ, які мають спільні ознаки. Тому видова 

характеристика повинна відбивати внутрішню структуру об'єкта дослідження. 

Вид кредиту надає детальну характеристику кредиту за організаційно-

економічними та організаційно-правовими його ознаками, що застосовуються для 

класифікації кредитів. Ознак, що відображають внутрішню сутність, зміст 

кредиту досить багато, а тому й видів кредиту теж може бути безліч відповідно до 

численних критеріїв. Проте, усі види кредиту повинні входити до однієї з двох  

форм кредиту (товарної та грошової). Тобто, поняття «форма» є ширшим, ніж 

поняття «вид» кредиту.   

4. Зі змісту ч. 1 ст. 509 ЦК України, яка надає визначення поняттю зобов’язання, 

та розуміє його як правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана 

вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 

виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від 

певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку, 

можна зробити висновок, що кредитний договір у розумінні ч. 1 ст. 1054 ЦК 

України є не що іншим як зобов’язальним правовідношенням, відповідно до якого 

кредитором є банк або інша фінансова установа (кредитодавець), який вчиняє 

певну дію (зобов’язується надати грошові кошти (кредит)) боржнику, яким є 

позичальник, і перший має відповідно право вимагати виконання обов’язку по 

поверненню грошових коштів та сплати процентів за користування ними, а 

останній відповідно зобов’язується повернути гроші та сплатити проценти у 

розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором, який вони уклали між 

собою. 
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5. Кредитний договір є різновидом договору позики. Кредитний договір і договір 

позики відрізняються за такими ознаками: 1) по колу суб'єктів, 2) по колу об'єктів, 

3) за умовами надання коштів та речей, 4) за статусом наданих коштів. Договір 

позики – односторонній, а кредитний договір – двосторонній. Кредитний договір 

є оплатним, консенсуальним, двостороннє зобов’язуючим, коли обидві сторони 

наділені правами та обов’язками. Досліджуваний правочин слід відносити до 

каузальних, оскільки умовою дійсності відповідного правочину є мета його 

укладення. Також варто зазначити, що кредитний договір як правочин носить 

самостійний, а не акцесорний характер, так як його чинність не залежить від 

дійсності інших правочинів. 

6. Кредитний договір як юридичний факт - це домовленість двох сторін, 

спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків, 

якою визначено взаємні права та обов'язки між сторонами, які його уклали (з 

одного боку - банк або інша фінансова установа, з іншого - клієнт), у тому числі 

щодо надання грошових коштів (кредиту) кредитодавцем позичальникові у 

розмірі та на умовах, встановлених у договорі, і з повернення кредиту та сплати 

процентів за користування відповідними коштами, а також інші умови, з яких 

сторони досягли взаємної згоди, та які не суперечать чинному законодавству. 

7. Зміст кредитного договору складають умови щодо предмету кредитного 

договору (розміру грошових коштів), умови, які є обов’язковими для даного виду 

договору відповідно до чинного законодавства (умови щодо строків повернення 

кредиту, розміру і порядку сплати процентів), та всі інші умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї сторони було досягнуто згоди при укладанні кредитного 

договору, та які не суперечать вимогам чинного законодавства (наприклад, 

цільове використання кредиту, що надається кредитодавцем позичальнику, види 

забезпечення зобов’язань позичальника, санкції для сторін у разі порушення чи 

неналежного виконання умов кредитного договору тощо). 

8.  Кредитний договір та договір факторингу є різними правовими конструкціями, 

хоча їхня правова природа в певній мірі схожа, що і спричиняє деякі практичні 

проблеми. Договір факторингу, так само, як і кредитний договір знайшов своє 
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закріплення в національному законодавстві, тобто, є поіменованим договором, та 

двостороннім. На відміну від кредитного договору, який є консенсуальним, 

договір факторингу може визнаватися як реальним (коли фактор передає 

клієнтові грошові кошти), так і консенсуальним (якщо фактор зобов'язується 

передати грошові кошти у розпорядження клієнта). Обидва договори є 

оплатними. Двосторонньо зобов’язуючий характер як кредитного договору, так і 

договору факторингу, означає, що кожна зі сторін має права та обов’язки, що 

кореспондують один одному. І фактор, і клієнт у факторинговому договорі, та 

кредитор і позичальник,  зазвичай мають щодо кожного з них права та обов’язки. 

9. На наш погляд, доцільно розглядати кредитні правовідносини як врегульовані 

нормами права суспільні відносини, які за своїм характером є самостійними, та 

виникають на підставі кредитного договору між учасниками майнового обороту (з 

однієї сторони кредитодавцем, яким є банк або інша фінансова установа, та 

позичальником (фізичною або юридичною особою), з приводу надання грошових 

коштів або речей, які визначаються родовими ознаками (при комерційному 

кредиті) на певний строк або з відстрочкою здійснення платежу. 

10. Систему джерел, які регулюють кредитні відносини складають: Конституція 

України, кодифіковані нормативно-правові акти, закони України, міжнародні 

документи, звичаї, судова практика та безліч локальних нормативно-правових 

актів, які приймаються майже не щодня банками, іншими фінансово-кредитними 

установами. Важливим є те, що такі підзаконні нормативно-правові акти не 

можуть суперечити Конституції України та чинним законам. 
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РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КРЕДИТНОГО 

ДОГОВОРУ 

 

2.1. Згода сторін, одностороння відмова 

 

Часто, виконання належним чином умов кредитного договору стає 

неможливим у зв’язку з різними об’єктивними обставинами, що обумовлює 

необхідність внесення змін до кредитного договору чи його розірвання. 

Законодавець при визначенні підстав зміни та розірвання договору їх практично 

не розмежовує, закріплюючи в одних статтях ЦК України (ст. 651, 652).  

Диспозитивний метод (метод координації) є основоположним при 

регулюванні цивільно-правових відносин. Оскільки, відповідно до ст. 6 ЦК 

України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та 

визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів 

цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 

справедливості, то вони так само вільні за взаємною згодою змінити чи розірвати 

кредитний договір, якщо звісно законодавством не передбачені обмеження чи 

заборона такої зміни чи розірвання. При цьому важливо зберегти баланс між 

принципом свободи договору та стабільністю цивільного обороту.  

Стаття 629 ЦК України закріплює норму про обов’язковість виконання 

договору сторонами. Іншими словами, цивільне законодавство закріплює 

принцип непорушності досягнутих сторонами правочину домовленостей, а відтак 

- закріплених у договорі відповідних умов. Стабільність договірних зв’язків, їх 

здатність зберігати стійкість в умовах, де змінюються умови господарювання, 

визнається одним із головних чинників динамічного розвитку ринкових відносин. 

Стійкість договірних відносин визначає стабільність цивільного обороту в цілому. 

Зміна договору включається в динаміку договірних зобов’язань, так як під час 

виконання договору можуть виникнути обставини, які в майбутньому стануть 

причиною для внесення змін у існуючий договір, або розірвання такого договору. 

При забезпеченні стабільності цивільного обороту, в основному, в таких випадках 
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ризики покладаються на сторону, яка ініціює такі зміни чи розірвання кредитного 

договору.  

Оскільки диспозитивний метод є ключовим для цивільного права, то зміна 

та розірвання кредитного договору має відбуватися за взаємною згодою сторін, 

що і передбачено в ч.1 ст. 651 ЦК України. 

У широкому розумінні укладення, зміна і розірвання цивільно-правового 

договору є сукупністю нормативно-правових норм, які визначають вид і характер 

поведінки сторін. Таке регулювання є лише формою, яка наповнюється змістом 

через вираження сторонами їх намірів вступити в договірні відносини, змінити чи 

розірвати договір [182, c.88]. На думку С.О. Бородовського, договірне 

регулювання є індивідуальним, воно надає обов’язковість специфічному порядку 

дій контрагентів. Правове регулювання договорів виражається у встановленні 

порядку їх укладення, зміни і розірвання, виконанні сторонами прийнятих на себе 

зобов’язань, а також відповідальності за невиконання та неналежне виконання 

таких зобов’язань [183, c. 42]. 

У Цивільному кодексі УРСР (1963 р.) не було закріплено визначення 

поняття «договір». Натомість, ст. 41 ЦК УРСР містила норму «Поняття і види 

угод», відповідно до ч.1 якої угодами визнавалися дії громадян і організацій, 

спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків.  

Угоди  класифікувалися на односторонні і дво- або багатосторонні (договори) 

[184]. Як вважає В.В. Луць, термін «угода» мало підходив для визначення 

односторонньої дії, в якій виявляється воля лише однієї сторони (особи) і немає 

угоди (згоди, погодження) з будь-якою іншою особою. Тому термін «угода» у ЦК 

України 2003 р. замінено словом «правочин» (дія, що чинить право), а термінові 

«угода» має надаватися властиве йому значення як погодженому волевиявленню 

двох або більше осіб (сторін) [67,с.124]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або 

більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 

та обов’язків. З даного визначення можна зробити висновок, що договір належить 

до юридичних фактів, зокрема, правочину (відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 203 ЦК 
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України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків). Договір є дво- чи багатостороннім право чином, як 

погоджена дія двох або більше сторін.  

Цивільно-правовий договір як правочин визначають деякі науковці. На 

думку С.М. Бервено, договір можна було б визначити як правомірний правочин 

взаємоузгодженої волі двох і більше сторін, спрямованої на виникнення, зміну 

або припинення цивільних прав та обов’язків у формі зобов’язального 

правовідношення та на врегулювання відносин між цими сторонами шляхом 

закріплення цих прав та обов’язків у визначеній законом формі [185, с.13]. 

Аналогічну точку зору підтримує М.М. Сібільов, який вважає, що договір 

має правочинну природу, і дає наступне визначення договору: «Договір у сфері 

приватного права — це єдине волевиявлення двох або більше юридично рівних 

осіб, що збігається, зафіксоване у вигляді передбачених ним або законом у 

письмовому документі з подальшою його легалізацією, що виражає їх спільну 

вільну волю на досягнення певних цивільно-правових (приватних) результатів 

майнового чи немайнового характеру, настання яких відбувається в межах 

зобов’язання з позитивним змістом, що виникає між ними і не зачіпає прав та 

законних інтересів третіх осіб, у разі здійснення боржником певних дій, які від- 

повідають праву вимоги кредитора» [186, с.88]. Варто погодитися із відповідною 

науковою позицією в частині того, що саме правочинна природа договору дає 

можливість дослідникам виявити його ознаки як юридичного факту, таких як 

наявність єдиного волевиявлення двох або більше осіб, що виражає їх спільну 

волю та спрямованість спільних дій на досягнення певних цивільно-правових 

результатів. 

Слід наголосити на тому, що відмінність у підходах до розуміння договору 

виявлялася в позиціях вчених у різні періоди розвитку науки цивільного права: 

термін «договір» використовувався ними не лише для позначення юридичного 

факту (правочину), але і зобов’язального правовідношення. Зазначене є 

характерним і для сучасної науки цивільного права [187, c.27]. Але під час 
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з’ясування питання щодо змісту договору ці правові явища необхідно 

відмежовувати одне від одного. 

Відповідно до специфіки правової системи України діяльність, спрямована 

на укладення, зміну та припинення договорів здійснюється на основі правових 

принципів, під якими розуміють основні засади, які характеризують особливості 

певної системи права. Дані принципи закріплені в ст. 3 ЦК України. Ними є 

наступні: 1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя 

людини; 2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та законом; 3) свобода договору; 4) свобода 

підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 5) судовий захист 

цивільного права та інтересу; 6) справедливість, добросовісність та розумність. 

Принципи непорушності договору «pacta sunt servanda» [188, с.45], favor 

contractus [189, с.217], зміст яких полягає у необхідності збереження первинної 

домовленості сторін, були відомі ще римському приватному праву і зберегли 

свою цінність до сьогодні. Такий принцип як принцип стабільності у 

зобов’язальному праві означає неприпустимість односторонньої зміни, розірвання 

та відмови від виконання зобов’язання. Проте він не виключає можливість 

змінити чи розірвати договір у встановленому законом порядку [190, c.5-6]. Разом 

з тим, принцип договірного права «clausula rebus sic stantibus» передбачає 

можливість уникнути пов’язаності за договором внаслідок різкої зміни обставин 

[176, c.261-262]. Стабільність договірних зобов'язань забезпечується, зокрема, 

положенням чинного цивільного законодавства, відповідно до якого, якщо після 

укладення договору прийнятий акт цивільного законодавства, який встановлює 

інші правила регулювання договірних відносин, ніж ті, що існували в момент 

укладення конкретного договору, умови укладеного договору, як правило, 

зберігають силу. Іншими словами, сторонам, які уклали договір, не потрібно 

змінювати його умови відповідно до положень нового акта цивільного 

законодавства. Однак на практиці іноді виникають обставини, які викликають 

необхідність корегування (зміни) умов існуючого договору, або його розірвання.  
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В.В.Луць зазначає, що поняття свободи договору включає право сторін за 

угодою змінити, розірвати або продовжити дію укладеного ними договору [191, 

с.24]. Із змісту свободи договору випливає реальна можливість сторін, 

враховуючи вимоги нормативно-правових актів, змінювати умови кредитного 

договору. 

Статтею 629 ЦК України закріплено норму про обов’язковість виконання 

договору сторонами. Іншими словами, цивільне законодавство закріплює 

принцип непорушності досягнутих сторонами правочину домовленостей, а відтак 

закріплених у договорі відповідних умов. Стабільність договірних зв’язків, їх 

здатність зберігати стійкість в умовах, де змінюються умови господарювання, 

визнається одним з головних чинників динамічного розвитку ринкових відносин. 

Стійкість договірних відносин визначає стабільність цивільного обороту в цілому. 

Зміна договору включається в динаміку договірних зобов’язань, так як під час 

виконання договору можуть виникнути обставини, які в майбутньому стануть 

причиною для внесення змін у існуючий договір. 

Під зміною і розірванням договору С.О. Бородовський розглядає 

нормативно-логічну послідовність дій, що вчиняють сторони в порядку та на 

основі підстав, передбачених договором чи законодавством, з метою змінити чи 

розірвати укладений між ними договір на майбутнє. У даному випадку, зміна 

договору виражається у діях сторін, заснованих на їх домовленості або 

положеннях нормативно-правових актів, предметом яких є часткова чи повна 

зміна умов договору на майбутнє, їх доповнення або відміна дії. Розірвання 

договору, натомість, визначається як дії сторін, направлені на повне припинення 

укладеного між ними договору на майбутнє. В окремих випадках змінити і 

розірвати договір може одна із сторін самостійно. В основі таких односторонніх 

дій повинна бути правова норма або попередня домовленість сторін про надання 

одній з них права змінити або розірвати договір без додаткового погодження з 

іншими його учасниками. Зміна чи розірвання договору є дією (діями), 

спрямованою на зміну чи припинення цивільних прав і обов’язків його сторін 

[183, c.145]. Норми ЦК України (ст. 651-654) не поширюються на домовленість 



 

 

114 

 

про зміну чи розірвання договору з особою, яка не є його стороною. Також в 

доктрині цивільного права наявна позиція, що розірвання договору – це дія, 

направлена на часткове або повне припинення невиконаного договору на 

майбутнє [192,  c.8].  

Відповідно до змісту ч. 1, 2 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання 

договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено 

договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням 

суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою 

стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Частина 3 

ст. 652 ЦК України передбачає можливість відмови від договору у повному обсязі 

або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом. І у 

разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо 

право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно 

розірваним або зміненим. 

Тобто, законом встановлено два способи зміни та розірвання кредитного 

договору: 1) позасудовий (згода сторін; одностороння відмова від кредитного 

договору, якщо таке право вставлено договором або законом) та 2) судовий (зміна 

та розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі: а) 

істотного порушення договору другою стороною; б) у разі істотної зміни 

обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, за згодою сторін, 

якщо інше не встановлено договором чи не випливає із суті зобов’язання або за 

вимогою заінтересованої сторони за наявності одночасно умов, передбачених в ч. 

2 ст. 652 ЦК України). 

Отже, договірне регулювання питань зміни та розірвання кредитного 

договору повинні базуватись на загальних засадах, визначених ЦК України, і, 

насамперед, на принципі свободи договору.  

Актуальним залишається питання, якою мірою і які саме умови кредитного 

договору сторони можуть змінити. Вирішення даної проблеми ускладнюється 

тим, що серед умов неможливо виділити основні чи додаткові. Це можна 

пояснити наступним чином. Всі умови кредитного договору, які сторони 



 

 

115 

 

погодили при підписанні договору, становлять зміст даного кредитного договору, 

та закріплюють права та обов’язки для кредитодаця та позичальника як сторін 

кредитного зобов’язання (правовідношення), яке має виконуватися належним 

чином.  

Зміна умов існуючого договору, передбачена в ЦК України, має чітко 

встановлені межі і передбачає зміну його умов, а не виду договору (ст. ст. 651- 

654). Тому укладений між сторонами договір залишається в силі та продовжує 

діяти. Договір вважається зміненим з моменту та у відповідності до укладеної 

сторонами домовленості про його зміну, а у випадку судового порядку зміни 

договору - з набранням законної сили рішенням. 

Кредитний договір слід вважати зміненим або розірваним за згодою сторін, а 

кредитне зобов’язання відповідно зміненим або припиненим з моменту 

досягнення домовленості між сторонами про це. При зміні чи розірванні 

кредитного договору в судовому порядку - з моменту набрання рішенням суду 

законної сили, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено в судовому 

рішенні (ч. 3 ст. 653 ЦК України, ч. 5 ст. 188 ГК України).  

Укладення, зміну і розірвання договору С.О. Бородовський  визначає як 

сукупність правових норм, що спрямовані на регулювання відповідних 

правовідносин [183, c.212]. Окрім того, укладення, зміну і розірвання договору 

вчений розуміє як сукупність дій осіб, що спрямовані на набуття, зміну і 

припинення цивільних прав і обов’язків в майбутньому. Слід погодитися з таким 

визначенням. Універсальність договору обумовлюється його сутністю, яка 

полягає в тому, що в основі договору як правового явища лежить сукупність 

волевиявлення його сторін, реалізована у взаємній домовленості з метою 

реалізації власних інтересів [193, c.336]. 

Заслуговує на увагу позиція, що договір є одним із правових засобів, в 

рамках якого інтерес кожної сторони, в принципі, може бути задоволеним лише 

через задоволення інтересу іншої сторони. Це породжує загальний інтерес сторін 

до укладення договору та його належного виконання [194, c. 32]. Тому саме 

договір є найдієвішим механізмом, який здатен забезпечити організацію, порядок 
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та стабільність в економічному обороті, оскільки він заснований на взаємній 

зацікавленості сторін в його виконанні задля задоволення власних інтересів. У ст. 

626 ЦК України договір визначається як домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 

В.Г. Вердников вказував, що цивільно-правовий договір спрямований на 

досягнення певного правового результату [195, с.52], В.М. Старцева доповнила 

цю думку, вказуючи на те, що будь-який договір містить предмет, згоду сторін і 

мету [196, с.18]. Також існує в доктрині думка, що до змісту дефініції договору 

також включають ризиковість вкладення майна [197, c.84].  

Кредитний договір як різновид цивільно-правового договору є двостороннім, 

сторони якого досягають свого результату від його виконання. Відповідно 

позичальник отримує відповідну суму коштів, внаслідок чого зобов’язується її 

повернути кредитодавцеві, а останній отримує за це проценти. Кредитний договір, 

як і будь-який інший цивільно-правовий договір, виникає в результаті згоди між 

його учасниками з усіх істотних умов, є добровільним за своїм характером, тобто 

таким, що заснований на вільному волевиявленні. Примушення до укладення 

договору не допускається [198, c.28]. Відповідно до цивілістичних засад, 

цивільно-правовий договір передбачає формальну рівність сторін як у виборі 

контрагентів майбутнього договору на переддоговірній стадії (укладення), за 

критерієм загального або взаємного інтересу, чи то різноманітних потреб, так і 

рівність сторін як партнерів діючого договору. Тобто, сторони кредитного 

договору (відповідно банк чи інша фінансова установа, та позичальник) є 

юридично рівними між собою, як з питань укладання, так і зміни чи розірвання 

кредитного договору відповідно до вимог чинного законодавства.  

В юридичній літературі відсутнє чітке визначення поняття зміни та 

розірвання договору, хоча воно широко використовується в працях дослідників 

проблем цивільного права, законодавстві та судовій практиці. В це поняття 

вкладається різний зміст, а його вираження часто здійснюється різними 

термінами. ЦК України не розкриває поняття зміни та розірвання ні цивільного 

договору взагалі, ні окремих його видів, зокрема, зміни та розірвання кредитного 
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договору. Є ст. 651, яка визначає підстави для зміни або розірвання договору, ст. 

652, яка говорить про зміну або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною 

обставин та ст. 653, яка закріплює правові наслідки зміни або розірвання 

договору.  

Договір як акт волевиявлення сторін може бути змінений лише за згодою 

його сторін. Тобто, сторони кредитного договору, які досягли домовленості при 

укладенні договору, можуть також домовитися про зміну його умов. Так, 

наприклад, сторони можуть прописати у кредитному договорі пункт наступного 

змісту «Всі розбіжності та спори, які можуть виникнути між кредитодавцем та 

позичальником, при виконанні умов діючого кредитного договору, або у зв’язку з 

ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. У 

випадку якщо сторони не дійдуть згоди із вирішення спірних питань, в такому 

випадку, спір буде вирішуватися в судовому порядку». Тобто, таке положення 

може бути включено до кредитного договору відповідно до приписів ч. 2 ст. 651 

ЦК України, яка дозволяє змінити чи розірвати договір за рішенням суду на 

вимогу однієї із сторін не лише у разі істотного порушення договору другою 

стороною, а у випадках, встановлених у договорі, в даному випадку, відповідно 

до принципу свободи договору за вільним волевиявленням кредитодавця та 

позичальника при укладенні кредитного договору.    

Зміна договору за рішенням суду на вимогу однієї сторони або в разі 

односторонньої відмови від договору має місце, якщо тільки це прямо 

передбачено в договорі або в законі щодо даного виду договору. Як бачимо, у цих 

випадках тільки одна із сторін договору бажає його зміни або розірвання, друга ж 

сторона не дає згоди на це. 

Зміна кредитного договору означає, що при збереженні його сили в цілому 

та чи інша умова або кілька з них, в тому числі ті, котрі пов’язані з виконанням 

кредитного зобов’язання, формулюються по-новому порівняно з тим, як це було 

зафіксовано початково при укладенні первісного договору. Зміна кредитного 

договору спрямована не на ліквідацію укладеного сторонами договору, а лише на 

зміну окремих його умов шляхом вчинення, як правило, обома сторонами 
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відповідних юридичних дій, які фактично за своєю природою є правочином, 

оскільки правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 202 ЦК України). Тому такі дії 

підпорядковуються загальним правилам щодо порядку укладення договору, але з 

урахуванням того, що сторони будуть договір не укладати, а змінювати його 

умови. Отже, зміна кредитного договору – це зміна його умов із збереженням 

моделі договору, тобто, ознаки початкового зобов’язання залишаються 

незмінними.  

На нашу думку, під зміною кредитного договору слід розглядати 

послідовність дій сторін кредитного договору, спрямованих на часткове 

припинення дії умов кредитного договору чи встановлення умов, відмінних від 

первісних, щодо предмету, строків, розміру та порядку сплати процентів за 

надання грошових коштів (кредиту) та інших, яка здійснюється в порядку, 

погодженому кредитодавцем та позичальником при укладенні кредитного 

договору, та/або в порядку, передбаченному чинним законодавством. Тобто, така 

зміна кредитного договору проявляється у діях сторін, заснованих на їх 

домовленості або положеннях нормативно-правових актів, внаслідок якої 

змінюються права та обов’язки кредитодавця та позичальника за кредитним 

договором відповідно до змінених умов. 

Розірванням кредитного договору вважаємо визначену в договірному 

порядку, погодженому сторонами кредитного договору при його укладенні, та/або 

в порядку, передбаченому чинним законодавством, послідовність дій 

кредитодавця та позичальника, направлених на повне припинення дії умов  

укладеного між ними кредитного договору. 

Відповідно до ч.1 ст. 653 ЦК України, якою встановлено правові наслідки 

зміни або розірвання договору, можна зробити висновок, що сторони можуть 

змінити умови щодо предмету, місця, строків виконання зобов’язання тощо. 

Вказаний перелік не є вичерпний, що дає підстави для визначення великого 

переліку умов. Цивільне законодавство не містить прямої вказівки щодо того, які 

істотні умови договору допустимі для зміни, а які договірні умови не підлягають 
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зміні під впливом будь-яких обставин. Таке обмеження може встановлюватися 

законом у конкретних випадках.  

Ініціювати питання про зміну або розірвання договору можна лише 

стосовно чинного договору, тобто такого, умови якого ще не виконані і, як 

наслідок, договірне зобов'язання, яке виникло внаслідок укладення договору, не 

припинене.  

Так як відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України для укладення договору 

потрібна бути досягнена в належній формі згода сторін, то загальним правилом, 

для внесення змін у договір чи його розірвання також потрібна взаємна згода 

сторін. Проте не виключається, що ініціатива однієї зі сторін щодо зміни або 

розірвання договору не підтримується іншою стороною, що стає причиною 

відмови для досягнення взаємної згоди. У такому випадку адоговір може бути 

змінений або розірваний за рішенням суду.  

Частиною 2 статті 214 ЦК України надано право особам, які вчинили дво- 

або багатосторонній правочин, за взаємною згодою, а також у випадках, 

передбачених законом, відмовитися від нього, навіть і в тому разі, якщо його 

умови повністю ним виконані. Така відмова повинна бути вчинена у такій самій 

формі, в якій було вчинено правочин (ч. 3 ст. 214 ЦК). Так як кредитний договір є 

двостороннім правочином, звідси слідує, що сторони (як боржник, так і кредитор) 

мають право відмовитися від правочину за взаємною згодою. Тобто, поняття 

«відмови від договору» може розглядатися як відмова, яка здійснена на основі 

вільного волевиявлення обох сторін кредитного договору, і включається у таку 

підставу зміни та розірвання договору як «за взаємною згодою сторін».  

Одностороння відмова від дво- чи багатостороннього правочину не передбачена у 

ст. 214 ЦК України. Частинною 1 ст. 214 ЦК України надано право особі, яка 

вчинила односторонній правочин, відмовитися від нього, якщо інше не 

встановлено законом. Дане правило слідує з принципу недопустимості 

односторонньої відмови від зобов’язання або односторонньої зміни його умов. Як 

винятки, стаття 525 ЦК надає таке право, якщо така відмова від зобов’язання чи 

його зміна передбачена договором, укладеним між сторонами, або законом. У ст. 
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615 ЦК перелічені випадки односторонньої відмови від зобов’язання, зокрема, у 

разі порушення зобов’язання однією стороною, друга має право частково або в 

повному обсязі відмовитися від зобов’язання, якщо це встановлено договором чи 

законом. Одностороння відмова від зобов’язання не звільняє винну сторону від 

відповідальності за порушення зобов’язання. Внаслідок односторонньої відмови 

від зобов’язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови 

зобов’язання або воно припиняється.  

Отже, у випадку, з кредитним договором, сторони можуть відмовитися від 

нього за взаємною згодою. У випадках наявного порушення кредитного 

зобов’язання стороною, інша сторона має право частково або в повному обсязі 

відмовитися від виконання зобов’язання, але якщо таке право на односторонню 

відмову передбачено умовами кредитного договору або спеціальними 

законодавчими нормами. Внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання 

частково або в повному обсязі відповідно змінюються умови зобов’язання або 

воно припиняється (ч. 3 ст. 615 ЦК). Дана норма відображається в спеціальних 

нормах, якими врегульовано відносини по кредиту, а саме, стаття 1056 ЦК надає 

право відмови від надання або одержання кредиту. Так, кредитодавець має право 

відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту 

частково або в повному обсязі у разі порушення процедури визнання 

позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про 

те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений. 

Позичальник також має право відмовитися від одержання кредиту частково або в 

повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленого договором 

строку його надання, якщо інше не встановлено договором чи законом. Якщо 

позичальником буде порушено обов’язок цільового використання кредиту, 

встановленого договором, кредитодавець також має право відмовитися від 

подальшого кредитування позичальника. 

А.М. Блащуком була висловлена позиція, що «…наведена в ч. 3 ст. 651 ЦК 

України норма дає підстави для певних критичних суджень, оскільки побудована 

таким чином, що створює враження про абсолютне право особи на односторонню 
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відмову від договору. У зв’язку з цим виникає логічний висновок про можливість 

судового оспорювання такої відмови. І воно цілком справедливе, адже друга 

сторона може довести безпідставність односторонньої відмови від договору та 

вимагати у такому разі реального його виконання» [199, с.60]. Автором 

висловлена пропозиція доповнити статтю 651 ЦК України нормою про 

можливість оспорення в судовому порядку односторонньої відмови від договору 

другою стороною. Дана наукова теорія до цього часу не знайшла свого 

закріплення в Цивільному кодексі України. На нашу думку,  у внесенні таких змін 

до ст. 651 ЦК України немає потреби, оскільки право на захист закріплене на рівні 

Конституції України [157] (ст. 50 - права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом), Цивільного процесуального кодексу України [161]  (ст. 3 - 

кожна особа має право в законодавчо встановленому порядку звернутися до суду 

за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів), передбачено в Загальній частині ЦК України (ст. 15 - право на захист 

цивільних прав та інтересів…у разі їх порушення, невизнання або оспорювання). 

Також відповідно до ст. 16 ЦК кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.  

Статтею 651 ЦК не визначена форма відмови від договору. Можна 

погодитися з думкою А.М. Блащука, якщо форма договору була письмова, то і 

повідомлення про односторонню відмову від договору має бути здійснено у 

письмовому вигляді, а якщо договір був посвідчений нотаріально, він може 

вважатися розірваним лише у разі оформлення такого розірвання у нотаріальній 

формі, інакше буде діяти презумпція його чинності [199, c.60].  

Оскільки кредитний кредитний договір укладається в письмовій формі (ст. 

1055 ЦК), а у випадку укладення з недодержанням письмової форми визнається 

нікчемним, форма відмови від кредитного договору має бути письмовою. Даний 

висновок також слідує з ч. 3 ст. 214 ЦК (відмова від правочину вчиняється у такій 

самій формі, в якій було вчинено правочин). Необхідною умовою відмови однією 

із сторін від кредитного договору має бути наявне порушення іншою стороною 

змісту кредитного договору, якщо інше не встановлено договором або законом.  
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Відповідно до ч. 1 ст. 188 Господарського кодексу України [51] зміна та 

розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не 

допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Зобов'язана 

сторона має право відмовитися від виконання зобов'язання у разі неналежного 

виконання другою стороною обов'язків, що є необхідною умовою виконання (ч. 6 

ст. 193 ГК України). Не допускаються одностороння відмова від виконання 

зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання 

або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим 

договором не було виконано належним чином (ч. 7 ст. 193 ГК України). Пунктом 

1 частини 1 статті 236 ГК України односторонню відмову від виконання 

зобов’язання управленою стороною, із звільненням її від відповідальності за це у 

разі порушення зобов’язання другою стороною, віднесено до одного з видів 

оперативно-господарських санкцій, використання якого сторони можуть 

передбачити в господарському договорі. 

Аналіз положень ЦК та ГК України дає підстави для висновку, що 

одностороння відмова від кредитного договору можлива частково або в повному 

обсязі, якщо право на таку односторонню відмову сторони погодили у самому 

кредитному договорі при його укладенні, та у випадку порушення зобов’язання 

(договору) другою стороною, якщо таке право передбачено кредитним договором 

чи законом. Відмова однієї із сторін від виконання умов кредитного договору 

може бути і безпідставною, коли не було порушення другою стороною умов 

договору. В такому випадку інша сторона має право на звернення до суду для 

захисту своїх прав та інтересів. 

  Одностороння відмова від договору не означає автоматичного припинення 

договору, так як така відмова може бути визнана за позовом іншої сторони в 

судовому порядку неправомірною (правомірною), а договір – розірваним із 

застосуванням відповідних правових наслідків до винної сторони. Одностороння 

відмова від договору є однією з підстав його зміни (у разі часткової відмови) чи 

розірвання (у випадку відмови в повному обсязі).   
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 Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 651 та ч. 1 ст. 652 ЦК України, розірвання 

договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено 

договором або законом. Н.М. Процьків розглядає право сторін на розірвання 

договору за взаємною згодою як право, яке базується на принципі свободи 

договору [200, с.42]. «…Свобода договору взагалі і свобода розірвання договору 

зокрема не може бути абсолютною, оскільки людина, яка живе в суспільстві, не 

може бути абсолютно вільною. Вона повинна дотримуватись правил даного 

суспільства, свобода однієї особи не повинна порушувати свободу іншої…» [200, 

c.43]. Даний підхід знаходить своє відображення і на законодавчому рівні, а саме, 

в положеннях статті 6 ЦК України, якою сторонам надане право укладати договір, 

який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним 

засадам цивільного законодавства. Яскравим прикладом принципу договірної 

свободи може слугувати ч. 3 ст. 6 ЦК України – «…сторони в договорі можуть 

відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої 

відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від 

положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, 

а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного 

законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між ними…». 

Так само, і у випадку укладення кредитного договору – сторони можуть 

погодити будь-які умови, які повинні відповідати загальним засадам цивільного 

законодавства та з урахуванням імперативних норм, які врегульовують відповідні 

правовідносини. На нашу думку, виходячи із основоположного принципу свободи 

договору, яким сторони керуються при укладанні договору, вони так само, мають 

керуватися цим принципом і при розірванні кредитного договору, який умовно 

можна назвати «принципом свободи розірвання кредитного договору за взаємною 

згодою», проте з урахуванням обов’язкових норм та загальних засад цивільного 

законодавства. Відповідний спосіб розірвання кредитного договору, на жаль, на 

практиці зустрічається дуже рідко, що негативно відображається на ефективності 

врегулювання кредитних відносин відповідно до основоположних засад 

цивільного законодавства. Такий стан зумовлений, насамперед, характером 
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відповідних правовідносин, їх економічним змістом, необхідністю задовольнити 

потреби кожної із сторін, нестабільним фінансовим становищем як сторін 

кредитного договору, так і фінансово-правової системи загалом.  

Так, Н.М. Процьків стверджує, що вольова складова розірвання договору 

знаходить своє відображення в тому, що договір розривається: за угодою сторін; 

за ініціативою однієї з сторін; на вимогу третіх осіб, якщо це передбачено 

законом [200, c.68]. Тобто, автор розглядає можливість розірвання договору на 

вимогу третіх осіб, які не є сторонами договору (наприклад, розірвання договору 

довічного утримання (догляду) на вимогу третьої особи, на користь якої він був 

укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх 

обов’язків, незалежно від його вини – ч. 1 ст. 755 ЦК України).  

Так як домовленість сторін про зміну чи розірвання договору за своєю 

правовою природою є договором, тому на нього поширюються як загальні 

правила про умову дійсності правочинів (ст. 203 ЦК України), так і положення 

про порядок укладення договору (статті 638-647 ЦК України). Відповідно до ст. 

654 ЦК зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й 

договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором 

або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Так, якщо договір був 

нотаріально посвідчений, договір про його зміну також підлягає нотаріальному 

посвідченню. Водночас у ЦК України не вказується на те, яке значення має 

державна реєстрація договору для випадків внесення до нього змін або його 

розірвання. Втім, якщо договір був зареєстрований, то й зміни до нього, а також 

його розірвання піддягають державній реєстрації. 

С.О. Бородовський розглядає зміну та розірвання договору як особливі 

підстави та способи зміни і припинення невиконаних зобов’язань за волею однієї 

або всіх сторін, шляхом зміни умов договору або припинення його дії. Оскільки 

договір є однією з підстав виникнення зобов’язань, то в силу вольової 

характеристики договору при його зміні і розірванні слід враховувати положення 

законодавства про припинення зобов’язань за волевиявленням сторін [182, c.146]. 

Слід погодитися із такою позицією.  
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Розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Також договір може бути розірваний за 

рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору 

другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. 

Договором може бути передбачено право на односторонню відмову від договору 

у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено 

договором або законом (ст. 651 ЦК). Тобто, з норми даної статті випливає, що 

кредитний договір може бути розірваний за згодою сторін у будь-який момент на 

їх розсуд, якщо вони не передбачили в кредитному договорі інше. З цього 

приводу М.І. Брагінський пише: «Наділення сторін настільки широкою 

можливістю визначати долю договору складає одне з прямих виразів договірної 

свободи: ті, хто володіє правом з власної волі укладати договір, повинні бути в 

принципі так само вільні у питаннях про його розірвання або зміну окремих 

договірних умов» [201, с.359]. З даним твердженням неможливо не погодитись.  

Щодо третіх осіб у кредитному договорі, якщо він забезпечений договором 

поруки, ними є поручитель,  якщо заставою – майновий поручитель, гарантією – 

гарант  (банк, інша фінансова установа, страхова організація). Переадресування 

виконання зобов'язання — це зазначення кредитором третьої особи, якій боржник 

зобов'язаний передати виконання [202, c.381]. Відповідно до ст. 516 ЦК України 

згоди боржника не вимагається при заміні кредитора у зобов’язанні, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Наприклад, випадком переадресування 

виконання зобов’язання може служити кредитний договір, у якому кредитор 

зазначає третю особу (інший банк), якій боржник зобов'язаний повернути суму 

кредиту та сплатити проценти при виникненні, зазначених у кредитному договорі, 

обставин.  

На думку О.О. Кота, оскільки до суб'єктного складу зобов'язання входять 

активний суб'єкт (кредитор) та пасивний суб'єкт (боржник), зобов'язання може 

зазнавати змін як з боку кредитора, так і з боку боржника [203, c.37]. Вчений 

виділяє три основні правові форми зміни суб'єктного складу зобов'язань: 1) 

універсальне правонаступництво; 2) перехід прав кредитора; 3) переведення 
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боргу. Під переходом прав кредитора до третіх осіб, так само, як і переведення 

боргу, називає окремим випадком зміни суб'єктного складу зобов'язання. 

Виділення в самостійну форму зміни суб'єктного складу зобов'язань у результаті 

універсального правонаступництва у випадку спадкування прав і обов'язків 

померлого чи реорганізації юридичної особи у формі злиття, поділу чи 

приєднання  обумовлюється специфікою одночасного переходу прав і обов'язків 

до третіх осіб.  

Під переходом прав кредитора до третіх осіб розуміють як зміну 

зобов'язання на стороні активного суб'єкта, що виражається, як правило, у повній 

заміні первісного кредитора третьою особою (новим кредитором). Повна заміна 

первісного кредитора проявляється в декількох аспектах. Права первісного 

кредитора переходять до нового кредитора в обсязі й на умовах, що існували на 

момент переходу прав. Новий кредитор цілком витісняє із зобов'язання 

первісного кредитора [203, c.38]. Варто погодитися з даним теоретичним 

підходом. 

Відповідно до ст. 511 ЦК України зобов’язання не створює обов’язку для 

третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов’язання може 

породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора. Стаття 

512 ЦК України називає підстави заміни кредитора у зобов’язанні, а статтею 515 

ЦК України передбачені випадки, коли заміна кредитора у зобов’язанні не 

допускається, зокрема, у тих зобов’язаннях, які нерозривно пов’язані з особою 

кредитора (про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю). Стаття 520 ЦК України закріплює норму, яка регламентує 

випадки заміни боржника у зобов’язанні.  

Перехід прав кредитора за кредитним договором є зміною зобов'язання, при 

якій змінюється активний суб’єкт зобов’язання новим кредитором, до якого 

переходять права первісного кредитора (цесія). Має місце правонаступництво 

(універсальне - реорганізація юридичної особи чи спадкування; сингулярне – 

уступка права вимоги, суброгація). У випадку з кредитодавцем за кредитним 

договором можна говорити про заміну первісного банку у разі його реорганізації 



 

 

127 

 

новим банком – правонаступником, до якого переходять права та обов’язки 

первісного кредитора. За таких умов кредитне зобов’язання зберігається, і заміна 

кредитора відбудеться «всередині» зобов’язання. 

На практиці існує можливість розірвання кредитного договору за ініціативи 

третіх осіб (правонаступника – кредитора, у разі порушення боржником умов 

кредитного договору; поручителя, гаранта чи майнового поручителя – як 

боржника, наприклад, у випадку пред’явлення кредитором до поручителя вимоги 

повернути кредит та сплатити проценти замість боржника). Так, якщо був 

замінений боржник у кредитному зобов’язанні, яке було забезпечене договором 

поруки, і поручитель не надавав у відповідному порядку згоди на виконання 

обов’язків замість нового боржника, або договором поруки не було встановлено 

такого обов’язку, внаслідок чого порушені його права, він має право пред’явити 

позов до суду як з вимогою про захист свого порушеного права шляхом 

розірвання договору поруки та кредитного договору, якщо поручитель – єдина 

особа, на яку покладався такий обов’язок.  

Прикладом може слугувати рішення суду від 16.03.2016 року (справа 

№295/7087/14-ц) [204]. Позивач (Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк») 

звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути солідарно з відповідачів на 

користь позивача заборгованість за кредитним договором, так як позичальник не 

виконував належним чином умови договору. Після укладення кредитного 

договору, між ТОВУкрпромбанк, АТ Дельта Банк та Національним банком 

України було укладено договір про передачу активів та кредитних зобовязань 

ТОВ Укрпромбанк на користь АТ Дельта Банк, відповідно до якого до позивача 

перейшли права вимоги до солідарних боржників. Виконання позичальником 

зобовязань за кредитним договором було забезпечено порукою відповідно до 

договору поруки, поручитель поручився перед кредитором за виконання 

боржником зобовязань за кредитним договором у тому ж обсязі, що і боржник. 

Відповідачами подано зустрічний позов, в якому просили суд розірвати 

кредитний договір та визнати припиненим договір поруки. Позивач (банк) 

належним чином обґрунтував позовні вимоги та надав докази порушення 
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боржником виконання зобов’язань за кредитним договором. Суд позов 

задовольнив. Зустрічний позов, натомість, суд не задовольнив, так як позовні 

вимоги не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні. 

Установлений договором  розмір   процентів   не   може   бути збільшений 

банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати 

розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною [205]. При цьому 

частиною  другою  статті  1057  ЦК України встановлено, що до  комерційного 

кредиту застосовуються положення статей 1054-1056 ЦК України, якщо інше не 

встановлено положеннями про договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і 

не суперечить суті такого зобов'язання. 

У грудні 2008 року був прийнятий Закон України (далі – ЗУ) «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати 

умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому 

порядку» [206], яким було внесено зміни до ЦК України та Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» [40] про те, що банкам забороняється в 

односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, 

зокрема збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або 

зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), 

за винятком випадків, встановлених законом. Якщо у кредитному договорі банк 

встановив умову про право банку змінювати розмір процентів в односторонньому 

порядку, то така умова є недійсною. Важливо зазначити, що вищезгаданий закон 

від грудня 2008 року набрав чинності 10.01.2009 року. Тому, враховуючи 

принцип незворотності дії законів у часі, інших правових актів, рішення банку 

про підвищення розміру процентів за кредитним договором в односторонньому 

порядку є неправомірними лише з 10.01.2009 року. Тобто рішення банків про 

зміну розміру процентів, прийняті до 10.01.2009 року, є правомірними. Якщо банк 

прийняв рішення про підвищення процентної ставки до 10.01.2009 року, але 

позичальник був повідомлений про це після 10.01.2009 року, то таке підвищення 

процентної ставки є недійсним, оскільки, як зазначено в листі НБУ від 05.01.2009 

року [207], банк зобов’язаний заздалегідь повідомити позичальника про зміну 



 

 

129 

 

кредитної ставки, без такого повідомлення будь-яка зміна є недійсною. Тобто, має 

значення не дата, з якої підвищено процентну ставку, а дата прийняття рішення 

про підвищення процентної ставки за кредитним договором. Ці дві дати можуть 

розходитись у часі, наприклад, 30.12.2008 року банк приймає рішення, що розмір 

процентної ставки за кредитом збільшується з 01.02.2009 року і повідомляє про це 

позичальника офіційним листом, то таке збільшення буде правомірним. 

З метою захисту прав позичальника у майбутньому, у разі порушення його 

прав, важливо при отриманні споживчого кредиту отримати якнайбільший обсяг 

інформації про договір кредиту Закон України «Про захист прав споживачів» [81] 

гарантує споживачам отримання всієї інформації, яка необхідна для правильного 

розуміння позичальником умов кредитного договору. Відповідно до статті 11 ЗУ 

«Про захист прав споживачів», перед укладенням договору про надання 

споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у 

письмовій формі про: особу та місцезнаходження кредитодавця; кредитні умови, 

які включають в себе інформацію про мету, для здійснення якої споживчий 

кредит може бути витрачений; форми його забезпечення; наявні форми 

кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між 

зобов'язаннями споживача; тип відсоткової ставки; суму, на яку кредит може бути 

виданий; орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та 

грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх 

послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з 

одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту; 

строк, на який кредит може бути одержаний; варіанти повернення кредиту, 

включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги; можливість дострокового 

повернення кредиту та його умови; необхідність здійснення оцінки майна та, 

якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється; податковий режим сплати 

відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про 

те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію; переваги та 

недоліки пропонованих схем кредитування. 
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При підписанні кредитного договору, стороні-позичальнику слід звернути 

особливу увагу на тип відсоткової ставки. Як визначено у статті 1056-1 ЦК 

України, процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною, її 

тип визначається кредитним договором. Таким чином, існує фіксована кредитна 

ставка, за якої встановлений договором розмір кредитної ставки не може бути 

змінений банком в односторонньому порядку. А також існує змінювана кредитна 

ставка, при застосуванні якої 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. Кредитодавець повинен письмово повідомляти позичальника про 

зміну процентної ставки не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої 

застосовується нова процентна ставка. Отже, споживачам при отриманні кредиту 

слід звернути особливу увагу на тип кредитної ставки. Також практика свідчить 

про укладення кредитних договорів із використанням плаваючої процентної 

ставки. Плаваюча процентна ставка (змінювана) складається з перемінної частини 

(FIDR – Floating Interest Deposit Rate) та фіксованого відсотка – така ставка може 

змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) шляхом зміни розміру ставки 

FIDR в порядку, передбаченому сторонами кредитного договору. Отже, 

споживачам необхідно розуміти, що при використанні плаваючої процентної 

ставки банк отримує можливість в односторонньому порядку змінювати розмір 

відсоткової ставки за кредитним договором. Тому при прийнятті рішення про 

отримання кредиту споживач має враховувати можливість підвищення банком в 

односторонньому порядку відсоткової ставки, якщо умови договору 

передбачають використання змінюваної (плаваючої) кредитної ставки. 

Слід відзначити, що до 12 грудня 2008 р. (прийняття ЗУ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови 

договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому 

порядку» № 661-VI) у законодавстві було відсутнє положення стосовно того, що 

встановлений договором розмір відсотків по кредитному договору не може бути 

односторонньо збільшений банком, що відповідно дозволяло банкам в 
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односторонньому порядку змінювати умови таких договорів. Варто підкреслити, 

що майже у всіх укладених кредитних договорах закріплено положення про право 

банку змінювати умови договору в односторонньому порядку за певних умов. 

Обґрунтування своєї позиції банкіри знайшли в тому, що в ч.4 ст. 11 ЗУ «Про 

захист прав споживачів», зазначено, що: «у договорі про надання споживчого 

кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися 

залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших 

випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач 

повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати 

її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною». 

Відповідно до прийнятого закону, були внесені зміни до ЦК України (ст. 1061) та 

до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» (ст. 55). 

Специфіка порядку зміни договору в разі односторонньої відмови від нього 

полягає в тому, що сторона, яка виявила бажання відмовитися від договору, не 

звертається до суду, а лише повідомляє другу сторону про відмову від договору. 

Друга ж сторона набуває права оспорити таку відмову від договору в судовому 

порядку. Одностороння відмова від договору можлива тільки у випадках, якщо 

право на таку відмову встановлено договором або законом. Право сторони на 

односторонню відмову від договору може бути зумовлено різними чинниками.  

Зміна договору за згодою сторін, як правило, оформлюється як додаткова 

угода до цього договору. Закон вимагає, щоб зміна договору здійснювалися в 

такій самій формі, що й договір, який змінюється. Однак інші правила щодо 

оформлення змін договору можуть встановлюватися самим договором або 

законом чи випливати із звичаїв ділового обороту. 

Істотне значення в разі зміни договору має встановлення моменту, з якого 

договір вважається зміненим. У разі зміни договору за згодою сторін 

зобов'язання, що випливає з цього договору, змінюється з моменту досягнення 

домовленості про зміну договору, якщо інше не встановлено договором чи не 

зумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється в судовому порядку, 
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зобов'язання змінюється з моменту набрання рішенням суду про зміну договору 

законної сили.  

У разі односторонньої відмови від зобов'язання частково (ст. 615 ЦК 

України) договір вважається зміненим, як правило, з моменту одержання 

контрагентом повідомлення про відмову однієї із сторін від зобов'язання. У разі 

зміни договору зобов'язання, що виникло з нього, не припиняється, а продовжує 

діяти. Відбувається лише заміна певних умов договору щодо предмета, місця та 

строків виконання договору тощо.  

Так, особа подала позов до Кредитної спілки «Союз-Дніпро» про визнання 

умов кредитного договору незаконними та недійсними та про зміну умов 

кредитного договору (справа № 185/4340/15-ц від 3 червня 2015 року) [208]. 

Судом було встановлено, що відповідно до умов договору, укладеного між 

Кредитною спілкою «Союз-Дніпро» та членом кредитної спілки (позивачем) 

передбачено, що зміни та доповнення до договору можливі тільки за умови 

укладання додаткового договору. Тобто, сторони при укладанні кредитного 

договору заздалегідь погодили яким чином будуть вноситися до нього зміни. 

Статтею 651 ЦК України передбачено, що зміна або розірвання договору 

допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 

законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших 

випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення 

стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною 

мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Так 

як судом не було встановлено підстав для зміни умов договору, то суд прийшов 

до висновку відмовити в задоволенні позовних вимог. 

 Виходячи з аналізу ст. ст. 5, 627, 629, 653 ЦК України, можна дійти 

висновку про те, що якщо умовами кредитного договору, щодо яких сторони 

дійшли згоди під час його укладення, передбачено право банку в 

односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування 

кредитом у разі настання певних умов з додержанням установленої кредитним 
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договором процедури повідомлення позичальника, то збільшення банком розміру 

процентної ставки за цим кредитним договором в односторонньому порядку є 

правомірним за умови, що рішення банку про таку зміну розміру процентної 

ставки було прийнято до набрання чинності Законом України від 12 грудня  2008 

року № 661-VІ. Зміна та розірвання кредитного договору може розглядатися, по-

перше, як правовий наслідок порушення однією із сторін договірного 

зобов'язання (ст. 611 ЦК); по-друге - як етап розвитку договірного зобов'язання 

(ст. 651 ЦК). 

 

2.2. Порушення зобов’язання  

 

У ЦК України знайшла безпосереднє закріплення норма про те, що 

зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана 

вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 

виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від 

певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку 

(ст. 509). Таким чином, концепція зобов’язання - правовідношення знайшла своє 

безпосереднє законодавче закріплення, а відтак цілком логічним має бути 

висновок, що припинення зобов’язання - це є водночас і припинення 

правовідношення. Загальновідомо, що цивільні зобов’язання виникають в силу 

різних юридичних підстав, серед яких найбільш вагоме місце займають договори, 

що власне закріплено в статтях 11 та 509 ЦК України. Таким чином договір є 

лише однією з підстав виникнення цивільно-правового зобов’язання [6]. Однак, 

необхідно враховувати ту обставину, що в окремих випадках у літературі, в 

договірній практиці під договором розуміють і саме зобов’язання.  Більше того, в 

окремих правових системах (наприклад, Франції) ці поняття ототожнюються. 

[209, с.224].   

Проте правова система України побудована таким чином, що вимагає 

чіткого розмежування зобов’язання і договору, особливо у правозастосовчій 

практиці та у спеціальних наукових дослідженнях. Правовою підставою для 
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такого розмежування має слугувати, насамперед, ст. 626 ЦК України, згідно з 

якою договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Можна 

стверджувати, що юридичною метою такої «домовленості» – договору фактично є 

виникнення зобов’язального правовідношення [199, c.19]. У коментарі до ЦК 

України за ред. Є.О.Харитонова та О.М.Калітенко, зокрема, зазначалося, що 

припинення – остання стадія існування зобов’язання, із завершенням якої 

первісний юридичний зв'язок між сторонами, виражений у конкретному 

зобов’язанні, утрачається [210, c.431]. 

Кредитне зобов’язання – це правовідношення, в якому одна сторона 

(кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти другій стороні 

(позичальнику) у визначеному договором порядку та розмірі, а останній – 

повернути кредит зі сплатою процентів. І кредитодавець (банк чи інша фінансова 

установа), в свою чергу, має право вимагати від позичальника виконання 

обов’язку, який визначений кредитним договором. Підставою виникнення 

кредитного зобов’язання є укладення кредитного договору. 

Виконання кредитного зобов'язання як правомірна дія - спрямована на 

припинення зобов'язання, по своїй суті є правочином. Внаслідок цього на 

виконання зобов'язання мають поширюватися загальні вимоги щодо правочинів. 

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним 

чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного 

законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв 

ділового оброту або інших вимог, що звичайно ставляться. Вииконання 

кредитного зобов'язання має відбуватися відповідно до умов укладеного  

кредитного договору, що узгоджені його сторонами. 

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його 

невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов’язання. Тобто, під порушенням кредитного зобов’язання слід розглядати 

невиконання або виконання кредитодавцем та (або) позичальником з порушенням 

умов кредитного договору, які становлять зміст такого зобов’язання.  
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Право визначати чи є вчинене правопорушення достатньою підставою для 

зміни або розірвання кредитного договору у кожному конкретному випадку 

належить до компетенції суду.  

Найбільша кількість позовів до суду надходить з вимогою про розірвання 

кредитного договору у разі істотного порушення кредитного договору однією із 

сторін (ч. 2 ст. 651 ЦК України). Відповідно до ч.2 ст. 651 ЦК України істотним є 

таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга 

сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при 

укладенні договору. Стаття 25 Віденської конвенції про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 року, яка набула чинності для України 

01.02.1991 року, дає наступне визначення істотного порушення договору однією 

із сторін: «порушення договору, допущене однією із сторін, є істотним, якщо воно 

тягне за собою таку шкоду для іншої сторони, що остання значною мірою 

позбавляється того, на що вона мала право розраховувати на підставі договору, 

крім випадків, коли сторона, що порушила договір, не передбачала такого 

результату, і розумна особа, що діє в тій самій якості за аналогічних обставин, не 

передбачала б його» [211]. Як вбачається, у Віденській Конвенції дане поняття 

розкривається більш ширше, ніж у ЦК України, і є «оціночною категорією». На 

нашу думку, не можливо визначити вичерпний перелік випадків, які будуть 

підпадати під категорію «істотного порушення договору», враховуючи специфіку 

кредитних правовідносин. Питання «істотності порушення договору» в кожному 

конкретному випадку належить до компетенції суду, враховуючи норми закону та 

умови конкретного кредитного договору, при виконанні якого було виявлені 

порушення.   

Верховний Суд України при розгляді однієї з цивільних справ [212] зробив 

правовий висновок, відповідно до якого однією з підстав розірвання договору є 

істотне порушення стороною цього договору. На думку суду, оцінка порушення 

договору як істотного здійснюється судом відповідно до критеріїв, що 

встановлені ч. 2 статті 651 ЦК України. Вирішуючи питання про оцінку істотності 

порушення стороною договору, суди повинні встановити не лише наявність 
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істотного порушення договору, але й наявність шкоди, завданої цим порушенням 

другою стороною, яка може бути виражена як у вигляді реальних збитків та (або) 

упущеної вигоди; її розмір, який не дозволяє потерпілій стороні отримати 

очікуване при укладенні договору, а також установити, чи є дійсно істотною 

різниця між тим, на що має право розраховувати сторона, укладаючи договір, і 

тим, що в дійсності вона змогла отримати. 

При визначенні істотності порушень в Принципах Європейського 

контрактного права (ст. 8:103) враховуються такі критерії: принципове значення 

чіткого слідування договору, що витікає з тексту контракту; питання про те, чи 

позбавляє порушення істотним чином кредитора того, на що він розраховував, 

крім випадків, коли боржник не передбачав і не міг розумно передбачити такий 

результат; або питання про те, чи має порушення умисний характер і чи дає воно 

кредиторові підстави не вірити в подальше виконання боржником договору [213, 

c. 40-70]. Відповідно до Принципів УНІДРУА (ст. 7.3.1) при визначенні істотності 

враховується: по-перше, чи істотне порушення позбавляє кредитора того, на що 

він розраховував при укладенні договору, крім випадків, коли боржник не 

передбачав і не міг розумно передбачати такий результат; по-друге, чи має 

дотримання договору в даному випадку принциповий характер; по-третє, чи є 

порушення умисним або вчинено по грубій недбалості; по-четверте, чи дає 

порушення кредиторові підстави не вірити в подальше виконання; по- п’яте, чи 

понесе боржник у разі розірвання невідповідні втрати [214]. 

Відповідно до DCFR порушення договору слід вважати істотним, якщо: 1) 

таке порушення значною мірою позбавляє кредитора того, на що він мав право 

розраховувати на підставі договору стосовно усього або частини виконання, якщо 

тільки у момент укладення договору боржник не передбачав або від нього не 

можна розумно очікувати, щоб він передбачав такий результат; або 2) воно 

вчинено навмисно або необережно і дає кедитору підставу вважати, що він не 

може покладатися на майбутнє виконання боржника (ст. ІІІ.- 3: 502 (2) DCFR) 

[215].  
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Аналіз визначення істотного порушення, що закріплене у ч. 2 ст. 651 ЦК 

України дає підстави для висновку, що законодавець як підставу для розірвання 

кредитного договору передбачає не тільки факт порушення умов кредитного 

договору другою стороною, а й обов’язково наявність шкоди, завданої цим 

порушенням другою стороною. Тобто, якщо на практиці в судовому порядку не 

буде встановлено порушення стороною умов кредитного договору та не було 

завдано такими діями шкоди іншій стороні договору, то суди відмовлять у 

задоволенні позову про зміну чи розірвання  такого договору.  

На думку М.С. Каменецької, обов’язковим наслідком порушення 

договірного зобов’язання має бути заподіяння шкоди. І для встановлення 

істотності порушення обов’язково повинен бути наявним факт шкоди [216, с.16], 

а вирішальне значення має саме її розмір. Зокрема розмір шкоди для встановлення 

істотності порушення пропонується визначати ставкою неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян [217, с.169]. 

Сам по собі значний розмір шкоди ще не дає права визнати дане порушення 

істотним. Для того щоб компенсувати таку шкоду, буває достатнім застосування 

мір майнової відповідальності, які покладаються на порушника. Визначаючи те чи 

інше порушення істотним, а отже таким, що дає право вимагати розірвання 

договору, суд повинен з’ясувати «чи є дійсно істотною різниця між тим, на що 

вправі була розраховувати сторона при укладенні договору, і тим, що в дійсності 

змогла отримати» [201, c.351]. Тому важливо встановити, беручи до уваги 

правила тлумачення договору, які конкретно цілі ставила перед собою сторона у 

момент укладення договору і наскільки дії або бездіяльність боржника 

розходяться з цими цілями [218, с.72]. 

Можна підтримати позицію тих авторів, які вважають, що серйозність 

порушення повинна визначатися не шкодою, а її співвідношенням з тим, чого 

могла очікувати від виконання сторона [200, c. 58; 219, c.496]. Сторона повинна 

довести не факт шкоди, а те, що при продовженні дії договору їй може бути 

заподіяна шкода [220, c.22]. 
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На нашу думку, зміст «істотності порушення договору» повинен бути 

поставлений у залежність від терміну «позбавлення в значній мірі». 

 У кожному конкретному випадку суд повинен встановити мету договору і 

те, що в дійсності сторона отримала. Тобто, визначальним для визначення 

істотності заподіяної шкоди є мета, з якою сторона уклала цей договір [183, 

c.161]. 

Як справедливо зазначає А. Г. Карапєтов, з формальної точки зору кредитор 

при укладенні договору розраховує на точне виконання боржником його умов, 

тому при оцінці істотності порушення слід враховувати значність самого 

порушення, тобто наскільки значно реальність розходиться із запланованим 

договором сценарієм. В цілому кредитор, укладаючи договір, має на увазі 

реалізацію цілком конкретної економічної операції і досягнення певних 

економічних або інших цілей. Тому при оцінці істотності порушення необхідно 

враховувати і втрату економічного або іншого інтересу кредитора в правочину, 

тобто того, заради чого кредитор цей правочин укладав [221, с.332].  

При оцінці істотності порушення слід приймати до уваги два 

взаємозв’язаних чинники. По-перше, варто виділити чинник значності самого 

порушення, який указує, наскільки серйозно були порушені договірні 

зобов’язання. По-друге, слід приймати до уваги чинник значності негативних 

наслідків даного порушення для кредитора (наявність шкоди, неможливість 

досягнути певного результату, втрата інтересу у виконанні договору тощо). 

Тільки з урахуванням обох чинників можливо говорити про істотність порушення 

і допустимість розірвання договору. Суд повинен оцінювати істотність 

порушення, порівнюючи обидва чинники і знаходячи справедливий баланс. При 

цьому, якщо хоча б один з двох цих чинників яскраво виражений позитивним 

чином – заподіяні значні наслідки або саме порушення мало значний характер, то 

розірвання юридично виправдане, навіть якщо другий чинник виражений 

недостатньо. 

Один із критеріїв, запропонованих Принципами УНІДРУА (чи є порушення 

договору умисним або це наслідок грубої недбалості), указує на необхідність 
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визначити форму провини сторони, що порушила договір. Тобто для істотного 

порушення договору може мати певне значення його умисне невиконання. 

Відповідно до зазначеного критерію, «навіть якщо невиконання саме по собі є 

неістотним і його наслідки не позбавляють сторону в значній мірі того, на що 

вона мала право розраховувати, таке невиконання може бути визнане істотним 

при встановленні наміру. Це дає постраждалій стороні підстави вважати, що вона 

не може розраховувати на виконання зобов’язань стороною в майбутньому» [214]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України можна дійти висновку, що у 

національному законодавстві провина порушника у вчиненні правопорушення не 

впливає на виникнення підстави для припинення таким чином договірних 

зобов’язань. 

При оцінці істотності порушення ст. 7.3.1 Принципів УНІДРУА 

пропонується приймати до уваги у тому числі, чи дає порушення кредиторові 

підстави вважати, що він не може покладатися на майбутнє виконання з боку 

боржника. Наявність такого чинника надає незамінну допомогу кредиторові, який 

втрачає довіру до боржника, який не виконує або неналежним чином виконує 

окрему частину запланованого виконання у триваючих договірних відносинах, і 

стає зацікавленим у розірванні всього договору, включаючи всі заплановані на 

майбутнє частини виконання. 

Один з важливих чинників, який має враховуватися при оцінці істотності 

порушення, передбачений в ст. 7.3.1 Принципів УНІДРУА, - інтерес боржника в 

збереженні договору. Проте слід зазначити, що даний чинник повинен 

застосовуватися тільки тоді, коли розірвання здійснюється в суді. Застосування 

цього підходу при позасудовому розірванні може привести до його значного 

ускладнення, оскільки кредитор у момент відмови від договору може не знати про 

яку-небудь особливу зацікавленість боржника в збереженні договору. 

Істотність порушення кредитного договору як  підстава для зміни чи 

розірвання встановлюється судом на підставі фактичних даних через іншу 

оціночну категорію, а саме: «значна міра» позбавлення того, на що сторона 

кредитного договору розраховувала при укладенні такого договору. 



 

 

140 

 

«Значна міра такого позбавлення» як один із критеріїв має бути виражена 

виключно об’єктивними обставинами, оцінку яким надає суд при розгляді такої 

категорії справ. Об’єктивні обставини на практиці можуть бути представлені 

невиконанням зобов’язань за договором. Зокрема, що стосується кредитного 

договору, такою об’єктивною обставиною може бути відмова банку у видачі 

грошових коштів (кредиту) за кредитним договором. 

На наш погляд, «істотність» порушення кредитного договору є однією з 

підстав його зміни або розірвання в примусовому порядку (судовому), яка 

встановлюється через причинно-наслідковий зв'язок між порушенням права та 

позбавленням у «значній мірі» того, на що позичальник розраховував, укладаючи 

такий кредитний договір. При цьому не враховується поняття «вини» сторони, 

оскільки диспозиція даної норми передбачає презумпцію вини у разі істотного 

порушення умов кредитного договору. Правозастосовча практика ч.2 ст.651 

Цивільного кодексу України є досить неоднозначною. 

Прикладом із судової практики може бути рішення від 26.04.2016 року 

(справа № 334/231/16-ц) [222]. Суть справи зводилася до наступного: між банком 

та позичальником було укладено кредитний договір, за яким позичальнику надані  

кредитнi кошти на загальну суму 50000,00 доларiв США для придбання земельної 

дiлянки та будiвництва житлового будинку. На підставі додаткових угод за 

взаємною згодою сторін були внесені зміни до кредитного договору в частині 

збільшення наданої суми кредиту позичальникові. Банк у повному обсязі виконав 

прийняті на себе зобов’язання за договором, позичальник, в свою чергу, прийняті 

зобов’язання по поверненню кредиту та сплаті відсотків належним чином не 

виконував, у звязку з чим банк звернувся до суду з позовом про стягнення 

достроково всієї суми боргу за кредитним договором та заборгованості по сплаті 

процентів за користування кредитом. Позичальник подав зустрічний позов про 

розірвання кредитного договору, обґрунтовуючи позовні вимоги наявністю 

істотної зміни обставин, під якими розглядав світову фінансову кризу, значне 

підвищення курсу долара США по відношенню до національної валюти гривні, і 

як наслідок зменшення доходів і неможливість належним чином виконувати 
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умови договору, а вимогу банку достроково повернути кредит – як істотне 

порушення договору банком, оскільки внаслідок цього позичальник, на його 

думку, позбавляється того, на що він розраховував при укладенні договору, а 

саме, на повернення кредиту у встановлений договором строк. Вимоги банку до 

позичальника були задоволенні в судовому порядку, а вимоги за зустрічним 

позовом - визнані необґрунтованими. На думку суду, вимога про дострокове 

повернення всіх сум за кредитним договором у зв'язку з порушенням умов 

договору згідно з ч.2 ст.1050 ЦК України є наслідком невиконання чи 

неналежного виконання боржником своїх договірних зобов'язань, що, в свою 

чергу, є способом цивільно-правової відповідальності боржника. Наявність 

підстав для розірвання кредитного договору за правилами ч. 2 ст. 651 ЦК України 

позивачем не доведено. Виходячи із змісту статей 1046, 1054 ЦК України, 

відповідальність за зміну матеріального стану і ризики зміни курсу валют лежить 

саме на позичальнику. З урахуванням факту світової кризи, на який посилається 

позивач, ним не доведено наявність усіх чотирьох умов, необхідних для 

розірвання кредитного договору у зв’язку із істотною зміною обставин, якими 

сторони керувалися при укладенні договору. У судовому порядку не було 

виявлено істотних обставин в контексті вимог ст. 652 ЦК України, які в своїй 

сукупності є підставою для розірвання договору.  

Так, в іншій цивільній справі позов Кредитного союзу до позичальника про 

стягнення заборгованості за кредитним договором був задоволений. Між 

сторонами був укладений кредитний договір, за яким кредитодавцем була надана 

сума кредиту боржнику. Перший, в свою чергу, виконав всі зобов’язання за 

договором, а останній не сплачував своєчасно кредит та проценти. Згідно ст. 1050 

ЦК, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики він зобов’язаний 

сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 ЦК. Невиконання позичальником 

умов кредитного договору було визнано судом як істотне порушення умов 

договору згідно ст.651 ЦК, внаслідок чого кредитний договір на вимогу однієї із 

сторін (кредитодавця) був розірваний за рішенням суду. Істотним є таке 

порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона 
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значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні 

договору [223]. 

 Існує таке поняття як «передбачуване порушення договору», відповідно під 

яким розуміють ситуацію, коли з’являються підстави очікувати порушення 

договору у майбутньому. Воно є можливим, коли договір повністю підлягає 

виконанню, але до настання (сплину) строків виконання [224, c.179].  

 Стаття 9: 304 PECL [215] регулює наслідки «передбачуваного порушення 

(невиконання)» міжнародних комерційних контрактів,  «якщо до викоання строку 

виконання стороною стає зрозумілим, що нею буде допущене істотне 

невиконання, інша сторона має право розірвати контракт». Передбачуване 

невиконання є підставою для розірвання контракту відповідно до ст. ІІІ. – 3:504 

DCFR, відповідно до якої «кредитор може розірвати контракт до виконання 

договірного зобов’язання, якщо боржник заявив про те, що не виконає 

зобов’язання, або якщо з інших причин є очевидним те, що матиме місце таке 

виконання, і що це невиконання буде істотним».  

 Щодо «передбачуваного порушення (невиконання)» кредитного договору, 

то можна припустити, що така норма міститься в ч. 1 ст. 1056 ЦК України, коли 

кредитор має право право відмовитися від надання позичальникові передбаченого 

договором кредиту частково або в повному обсязі у разі порушення процедури 

визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно 

свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде 

повернений. А також ч. 3 ст. 1056 ЦК України, у разі порушення позичальником 

встановленого кредитним договором обов’язку цільового використання кредиту 

кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування 

позичальника за договором.  

  

2.3. Істотна зміна обставин 

 

Відповідно до ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими 

сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або 
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розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не 

випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися 

настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або 

уклали б його на інших умовах. В даному випадку мова йде про те, що зміна 

обставин є настільки суттєвою, що підриває саму основу зобов’язання, мету, 

заради якої укладався договір. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення 

договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його 

розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною 4 

ст. 652 ЦК України, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої 

сторони за наявності одночасно таких умов: 

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна 

обставин не настане; 

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не 

могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї 

вимагалися; 

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів 

сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при 

укладенні договору; 

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик 

зміни обставин несе заінтересована сторона. 

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу 

будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з 

необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у 

зв'язку з виконанням цього договору. 

Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за 

рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить 

суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує 

затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом. 

Сама по собі істотна обставина не є і не може бути підставою для зміни 

договору, якщо сторони заздалегідь в договорі зробили про це застереження. 
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Істотна зміна обставин є результатом певної дії ззовні (наприклад, непереборна 

сила). Метою зміни (адаптації) договору до обставин, що істотно змінилися, є 

відновлення балансу майнових інтересів сторін договору [225, с.119-120]. 

Виносячи рішення про зміну умов договору, суд тим самим зобов’язує сторону 

виконати договір на умовах, які вона завідомо вважає для себе неприйнятними 

[202, c.447]. 

В договірному праві є основоположний принцип pacta sun servanda, коли 

укладені договори мають виконуватися. Також доктрині відомо таке поняття як 

клаузула rebus sic stantibus (доктрина незмінності обставин), яка бере свій початок 

ще від глосаторів. Дане поняття зустрічалося в законодавстві деяких країн для 

окремих випадків. Перша світова війна та спричинені нею економічні, у тому 

числі грошові, кризи, актуалізували питання про вплив змінених обставин на силу 

договорів, які (обставини) поступово стали визнаватися підставою для зміни 

(адаптації) договорів або відмови від договору [226, c.37-54]. Для судової 

практики континентального права доктрина незмінності обставин набула такого 

змісту: укладаючи договір, сторони виходять з того, що його передумовою є 

наявні на певний момент зовнішні умови; у разі їх довільної істотної зміни 

сторони можуть відступитися від договору або вимагати зміни його умов [227, 

с.301].  

Свого  часу М.М. Агарков, аналізуючи обставини, що змінилися,  та їх 

вплив на договірні зобов’язання на прикладі законодавчих актів та судової 

практики, а також доктрини Німеччини, Англії, Франції, Італії першої половини 

ХХ ст., вказав на два шляхи, що склалися на той час у практиці західних країн: 

1) сприйняття презумпції волі сторін при укладанні договору, яка 

спрямована на звільнення боржника на випадок різко зміненої господарської 

ситуації та крайньої невигідності для нього виконання зобов’язання; 

2) вплив змінених обставин враховується на основі норм об’єктивного права 

(наприклад, французький закон від 21 січня 1918 р. (так званий loi Faillot), який з 

метою захисту боржника за торговими угодами допустив розірвання договорів 

про поставки товарів або інші послідовні дії, якщо встановлено, що через війну 
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виконання зобов’язання одного з контрагентів покладе на нього тягар або 

спричинить шкоду, розміри якої набагато перевищуватимуть ті очікування, що 

були розумними на момент укладання договору) [226, c.53-54]. 

У процесі реформи цивільного зобов’язального права Німеччини у 2002 

році доктрина незмінності обставин отримала відображення у § 313 «Порушення 

підстави угоди» Німецького цивільного уложення (BGB) [228]. В п. 1 зазначеної 

норми передбачається: якщо обставини, які стали підставою для договору значно 

змінилися після його укладення і сторони не уклали б договір, або уклали б його з 

іншим змістом, якщо б вони передбачили зміну такого характеру, можна вимагати 

адаптації договору, оскільки для однієї із сторін участь у договорі без його змін, з 

урахуванням всіх обставин справи, зокрема розподілу ризиків у силу договору або 

закону, неприйнятна. Якщо адаптація договору неможлива або стосовно його 

частини неприйнятна, то сторона, поставлена у невигідне положення може 

відмовитися від договору. Отже, на думку О.А. Беляневич, на відміну від ст. 652 

ЦК України, у § 313 BGB йдеться не про зміну договору, а про ті обставини, що 

порушують підстави угоди [229, c.82]. Слід погодитися із таким підходом.  

Також наслідки впливу змінених обставин на договірні відносини 

регламентовані Принципами УНІДРУА. Сукупність умов, за яких ускладнення 

надає право стороні ставити питання про перегляд умов договору, визначені ст. 

6.2.2. Принципів УНІДРУА, зміст якої є дещо наближеним до змісту ст. 652 ЦК 

України. До таких умов можна віднести, наприклад, певні події, які відбуваються 

вже після укладення договору, можуть бути взяті до уваги лише тоді, коли вони 

не могли бути розумно передбачені стороною при укладанні договору.  

Зміна договору на підставі ст. 652 ЦК України можлива лише за доведеності 

наявності всієї сукупності умов, передбачених відповідною статтею. Постановою 

ВГСУ від 23 травня 2006 року у справі № 21/551 було зазначено, що ст. 652 ЦК 

України спрямована на врегулювання інтересів учасників цивільного обороту в 

динамічних ринкових умовах та за зміни кон’юнктури ринку. 

У будь-якому випадку суд повинен мати на увазі, що «істотна зміна 

обставин» є оціночною категорією, законодавець у п. 2 ч. 1 ст. 652 ЦК дає 



 

 

146 

 

визначення цього поняття, зауважуючи на тому, що зміна обставин є істотною, 

якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не 

уклали б договір або уклали б його на інших умовах [230].  

Можна виділити два види обставин впливу на договірні відносини: 

фактичного та юридичного характеру. До перших відносять будь-які обставини 

зовнішньої сили (непереборна сила, форс-мажор, наприклад), які виникають 

незалежно від волі сторін, і які сторони не могли передбачити при укладанні того 

чи іншого договору. До істотної зміни обставин юридичного характеру відносять 

прийняття нового закону, який по-іншому врегульовує відповідні договірні 

відносини, які виникли значно раніше. Проте, прийняття такого закону або його 

зміна сама по собі не може слугувати підставою для зміни договору в контексті 

ст. 652 ЦК України. Якщо чинним законом буде передбачено, що укладені раніше 

договори повинні бути приведені у відповідність із новим законом,  то лише тоді 

може йти мова про внесення змін до раніше укладеного договору. Але в даному 

випадку ми не можемо говорити про зміну договору у зв’язку із істотною 

обставиною, а лише про приведення умов договору до норми закону. 

Ознаки істотних змін договору у ч. 2 ст. 652 ЦК України є доволі 

загальними і потребують детального аналізу в кожному конкретному випадку. 

Перш за все, істотний характер змін залежить від специфіки договірних відносин.  

У разі недосягнення сторонами згоди щодо приведення договору у 

відповідність з обставинами, які істотно змінились, заінтересована сторона може 

звернутись до суду з позовом про зміну договору на підставі ст. 652 ЦК України. 

Слід зазначити, що істотна зміна обставин є самостійним випадком зміни 

договору, тому ст. 652 ЦК України не може застосовуватись субсидіарно по 

відношенню до інших статей ЦК України, які передбачають зміну окремого виду 

договору, хоча в судовій практиці зустрічається багато випадків, коли 

заінтересована сторона, звертаючись до суду з вимогою про зміну договору в силу 

істотної зміни обставин, вказує ст. 652 ЦК України не як самостійну підставу 

своїх позовних вимог, а як доповнення до інших підстав. 
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З часу прийняття ЦК України, який набрав чинності 1 січня 2004 р., 

вітчизняна судова практика до цього часу не виробила ґрунтовних положень, які б 

дозволяли систематизувати уявлення про те, що є і не є істотною зміною обставин 

у розумінні ст. 652 ЦК України. При цьому, в переважній більшості випадків, 

суди не визнають зміну обставин, на яку посилається позивач, істотною. Так, не є 

істотною зміною обставин настання фінансової світової кризи, зростання курсу 

іноземної валюти тощо. 

І саме поняття «істотна зміна обставин» є оціночною категорією. Норма абз. 

2 ч. 1 ст. 652 ЦК України містить критерій, за яким зміну обставин можна 

визначити як істотну: обставини мають змінитися настільки, що, якби сторони 

могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших 

умовах.  

На практиці досить складно довести одночасну наявність всіх умов для 

зміни договору у зв’язку з істотною зміною обставин. Судові рішення про зміну 

договору на підставі ст. 652 ЦК України, ухвалені з дотриманням всіх вимог 

закону, у вітчизняній судовій практиці зустрічаються рідко. 

В п. 2.6. Постанови Пленуму ВГСУ [231] зазначається, що зміна 

економічної ситуації та коливання курсу іноземної валюти стосовно національної 

валюти України є комерційними ризиками сторін договору та не можуть бути 

підставами для зміни чи розірвання кредитного договору, оскільки це не є 

істотною зміною обставин у розумінні статті 652 ЦК України. 

Так, наприклад, у справі №668/7529/15-ц [232] від 21.10.2015 року позивач 

звернулась до суду з позовом до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про внесення 

змін до умов кредитного договору, укладеного між нею та АППБ «Аваль» 

шляхом здійснення перерахунку залишку боргу - 16649,79 доларів США в гривню 

по курсу НБУ на момент підписання вказаного кредитного договору, який 

становив 5,05 грн. за 1 долар США, визначивши залишок суми кредиту в розмірі 

84081,44 грн. зі строком погашення у визначений кредитним договором строк - до 

26 квітня 2026 року під обумовлені договором відсотки в розмірі 12% річних з 

відповідним внесенням змін до договору іпотеки, шляхом проведення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran3222#n3222
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реструктуризації заборгованості зобов'язань за договором без стягненння плати з 

позичальника. В момент отримання кредитних коштів курс гривні до долару 

США становив 5,05 грн. На момент подачі позову курс гривні до долару США 

становив більше 20 грн. Така зміна обставин на валютному ринку є настільки 

істотної, що якби позивач могла б її передбачити, то не укладала б кредитний 

договір в іноземній валюті, тому позивач звернулася із пропозицією до банку 

перерахувати залишок її заборгованості за кредитом у гривні по курсу, який діяв 

на момент його отримання, проте її пропозиція була відхилена. Суд у задоволенні 

позову про зобов'язання внести зміни до кредитного договору відмовив повністю. 

Своє рішення обґрунтував наступним. Закон пов'язує можливість приведення 

договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його 

розірвання безпосередньо не з наявності істотної зміни обставин, а з наявності 

чотирьох умов, визначених ч. 2 ст. 652 ЦК України, при істотній зміни обставин. 

Крім того, саме по собі зростання (коливання) курсу іноземній валюти не є 

достатньою підставою для зміни кредитного договору на підставі ст. 652 ЦК 

України, оскільки зазначене стосується обох сторін договору, й позичальник при 

належній завбачливості міг виходячи з динаміки зміну курсів валют із моменту 

введення в обіг національної валюти та її девальвації, передбачити в момент 

укладення договору можливість зміни курсу гривні України до іноземної валюти, 

а також можливість отримання кредиту в національній валюті. 

Важливо підкреслити, що при використанні змінюваної (плаваючої) 

фінансової ставки, банк має можливість в односторонньому порядку змінювати 

розмір кредитної ставки, що зумовлено зміною розміру перемінної частини 

змінюваної (плаваючої) процентної ставки. Так, рішенням у цивільній справі №2-

589/09 від 27.04.2009 [233] року судом було визнано незаконним підвищення 

процентної ставки ЗАТ КБ «ПриватБанк» в односторонньому порядку. Відповідно 

до ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за 

згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до 

п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» у договорі про надання 

споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843726/ed_2015_09_03/pravo1/T030435.html?pravo=1#843726
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843726/ed_2015_09_03/pravo1/T030435.html?pravo=1#843726
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843726/ed_2015_09_03/pravo1/T030435.html?pravo=1#843726
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змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або 

в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач 

повідомляється кредитодавцем протягом семи календарних днів з дати її зміни. 

Без такого повідомлення будь яка зміна відсоткової ставки є недійсною. Пунктом 

3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови 

кредитування та сукупну вартість кредиту [234] встановлено, що банки мають 

право ініціювати зміну процентної ставки за кредитом лише в разі настання події, 

не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість 

кредитних ресурсів банку. Банки не мають права змінювати процентну ставку за 

кредитом у зв'язку з волевиявленням однієї із сторін (зміні кредитної політики 

банку). 

Судом було встановлено, що зміна процентної ставки відповідно до ст. 652 

ЦК України та вимог Правил надання банками України інформації споживачу про 

умови кредитування та сукупну вартість кредиту можлива лише при істотній зміні 

обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Відповідно до ч. 2 

ст. 10561 ЦК України (що набула чинності 09.01.2009 року) встановлений 

договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому 

порядку. Відповідно до ч. 3 ст. 1056-1 ЦК України умова договору щодо права 

банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною. 

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його 

недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання 

такого правочину недійсним судом не вимагається. Відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК 

України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що 

пов'язані з його недійсністю.  

Таким чином, встановлення судом того, що умова кредитного договору про 

право банку збільшувати розмір відсоткової ставки в односторонньому порядку є 

нікчемною з 09.01.2009 р. і не створює для сторін цієї угоди ніяких юридичних 

наслідків, а тому процентна ставка за відповідним кредитним договором повинна 

залишатися без зміни до повного виконання всіх умов обома сторонами договору. 
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Вважаємо, що суд дійшов правильного висновку, і в даному разі збільшення 

банком розміру відсоткової ставки в односторонньому порядку було незаконним. 

Позов про зміну умов договору у зв'язку з істотною зміною обставин 

відповідно до ст. 652 ЦК України був предметом розгляду судової справи                        

№ 761/11385/14-ц [235] від 23 січня 2015 року. Позивач звернувся до 

Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до ВАТ «Комерційний банк 

«Надра» про зміну умов кредитного договору в частині зміни виконання 

грошового зобов'язання визначивши у національній валюті до долара США на 

момент укладення правочину. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що договір 

кредиту був укладений не уповноваженою особою, яка діяла всупереч інтересам 

відповідача. Крім того, посадові особи відповідача не змінюючи виплату 

щомісячних платежів у іноземній валюті готівкою, фактично змінили у 

односторонньому порядку умови кредитного договору. Позивач зазначав, що 

внаслідок знецінення гривні, втрати на погашення кредиту значно перевищують 

розмір витрат, на які розраховував позивач при укладанні договору. Проте, 

відповідно до статті 60 ЦПК України та статті 652 ЦК України позивачем не було 

доведено наявності одночасно всіх чотирьох умов, необхідних для змінення умов 

кредитного договору, на які він посилається як на підставу своїх вимог. А тому 

позовні вимоги про внесення змін до кредитного договору не було задоволено.  

Також в одній із цивільних справ Публічне акціонерне товариство «Альфа-

Банк» подало позов до солідарних відповідачів про стягнення заборгованості за 

кредитним договором, на що було подано зустрічний позов про розірвання 

кредитного договору про надання споживчого кредиту, а також пов’язаних із ним 

іпотечного договору та договору поруки [236]. У якості обґрунтування наявності 

відповідних підстав у розумінні ст. 652 ЦКУ  позивачі за зустрічним позовом 

наголошують, що після укладання кредитного договору позичальник належним 

чином виконував умови кредитного договору по поверненню кредиту, сплаті 

відсотків і комісій за користування кредитними коштами, але, у зв’язку з  

істотною зміною обставин вважають правомірним розірвання договору в порядку 

ст. 652 ЦК України. Істотні зміни обставин позивачі за зустрічним позовом 



 

 

151 

 

пов’язують зі знеціненням національної валюти по відношенню до долара США, 

зниженням соціально-економічних показників регіону, військовою агресією та 

втратою частини території України. Cуд дійшов до висновку про відсутність 

правових та фактичних підстав для задоволення зустрічного позову, відхиливши 

посилання позивачів за зустрічним позовом щодо наявності доказів на 

підтвердження обставин непереборної сили. Судом встановлено, що у 

відповідності до приписів ст. 617 ЦК України наявність обставин непереборної 

сили є підставою тільки для звільнення від відповідальності за порушення 

зобов’язання, але ж ніяк не підставою для звільнення від виконання зобов’язання 

в цілому. 

Вважаємо, що зміна та розірвання кредитного договору у зв’язку з істотною 

зміною обставин є самостійним випадком зміни та припинення договірних 

(кредитних) зобов’язань, метою якого є необхідність відновлення балансу 

інтересів сторін договору, істотно порушеного внаслідок непередбачуваної зміни 

зовнішніх обставин, що не залежать від волі сторін.   При наявності істотної зміни 

обставин, що істотно порушила баланс інтересів сторін, сторони спочатку 

здійснюють спроби щодо зміни або розірвання договору за взаємною згодою, як 

зазначено у частині першій статті 651 ЦК України. Якщо такої згоди не буде 

досягнуто, то сторони можуть змінити чи розірвати кредитний договір у судовому 

порядку відповідно до статті 652 ЦК України. Ознаки істотних змін договору у ч. 

2 ст. 652 ЦК України є доволі загальними та потребують детального аналізу в 

кожному конкретному випадку [237, c.83].    

 

 Висновки до розділу 2 

  

1. Диспозитивний метод (метод координації)  є основоположним при регулюванні 

цивільно-правових відносин. Оскільки, відповідно до ст. 6 ЦК України сторони є 

вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з 

урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв 

ділового обороту, вимог розумності та справедливості, то вони так само вільні за 

взаємною згодою змінити чи розірвати кредитний договір, якщо звісно 
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законодавством не передбачені обмеження чи заборона такої зміни чи розірвання. 

При цьому важливо зберегти баланс між принципом свободи договору та 

стабільністю цивільного обороту.  

2. Ініціювати питання про зміну або розірвання договору можна лише стосовно 

чинного договору, тобто такого, умови якого ще не виконані і, як наслідок, 

договірне зобов'язання, яке виникло внаслідок укладення договору, не припинене. 

3. Частиною 2 статті 214 ЦК України надано право особам, які вчинили дво- або 

багатосторонній правочин, за взаємною згодою, а також у випадках, передбачених 

законом, відмовитися від нього, навіть і в тому разі, якщо його умови повністю 

ним виконані. Така відмова повинна бути вчинена у такій самій формі, в якій було 

вчинено правочин (ч. 3 ст. 214 ЦК). Так як кредитний договір є двостороннім 

правочином, звідси слідує, що сторони (як боржник, так і кредитор) мають право 

відмовитися від правочину за взаємною згодою. Тобто, поняття «відмови від 

договору» може розглядатися як відмова, яка здійснена на основі вільного 

волевиявлення обох сторін кредитного договору, і включається у таку підставу 

зміни та розірвання договору як «за взаємною згодою сторін».   

4. Аналіз положень ЦК та ГК України дає підстави для висновку, що 

одностороння відмова від кредитного договору можлива частково або в повному 

обсязі, якщо право на таку односторонню відмову сторони погодили у самому 

кредитному договорі при його укладенні, та у випадку порушення зобов’язання 

(договору) другою стороною, якщо таке право передбачено кредитним договором 

чи законом. Відмова однієї із сторін від виконання умов кредитного договору 

може бути і безпідставною, коли не було порушення другою стороною умов 

договору. В такому випадку інша сторона має право на звернення до суду для 

захисту своїх прав та інтересів.Одностороння відмова від договору не означає 

автоматичного припинення договору, так як така відмова може бути визнана за 

позовом іншої сторони в судовому порядку неправомірною (правомірною), а 

договір – розірваним із застосуванням відповідних правових наслідків до винної 

сторони. Одностороння відмова від договору є однією з підстав його зміни (у разі 

часткової відмови) чи розірвання (у випадку відмови в повному обсязі).   
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5. На думку автора, враховуючи основоположний принцип свободи договору, 

яким сторони керуються при укладанні договору, вони так само, мають 

керуватися цим принципом і при розірванні кредитного договору, який умовно 

можна назвати «принципом свободи розірвання кредитного договору за взаємною 

згодою», проте з урахуванням обов’язкових норм та загальних засад цивільного 

законодавства. Відповідний спосіб розірвання кредитного договору, на жаль, на 

практиці зустрічається дуже рідко, що негативно відображається на ефективності 

врегулювання кредитних відносин відповідно до основоположних засад 

цивільного законодавства. Такий стан зумовлений, насамперед, характером 

відповідних правовідносин, їх економічним змістом, необхідністю задовольнити 

потреби кожної із сторін, нестабільним фінансовим становищем як сторін 

кредитного договору, так і фінансово-правової системи загалом.  

6. На практиці існує можливість розірвання кредитного договору за ініціативи 

третіх осіб (правонаступника – кредитора, у разі порушення боржником умов 

кредитного договору; поручителя, гаранта чи майнового поручителя – як 

боржника, наприклад, у випадку пред’явлення кредитором до поручителя вимоги 

повернути кредит та сплатити проценти замість боржника). Так, якщо був 

замінений боржник у кредитному зобов’язанні, яке було забезпечене договором 

поруки, і поручитель не надавав у відповідному порядку згоди на виконання 

обов’язків замість нового боржника, або договором поруки не було встановлено 

такого обов’язку, внаслідок чого порушені його права, він має право пред’явити 

позов до суду як з вимогою про захист свого порушеного права шляхом 

розірвання договору поруки та кредитного договору, якщо поручитель – єдина 

особа, на яку покладався такий обов’язок.  

7. Кредитне зобов’язання – це правовідношення, в якому одна сторона 

(кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти другій стороні 

(позичальнику) у визначеному договором порядку та розмірі, а останній – 

повернути кредит зі сплатою процентів. І кредитодавець (банк чи інша фінансова 

установа), в свою чергу, має право вимагати від позичальника виконання 
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обов’язку, який визначений кредитним договором. Підставою виникнення 

кредитного зобов’язання є укладення кредитного договору. 

8. Порушення кредитного зобов’язання слід розглядати як невиконання або 

виконання кредитодавцем та (або) позичальником з порушенням умов кредитного 

договору, які становлять зміст такого зобов’язання. При оцінці істотності 

порушення слід приймати до уваги два взаємозв’язаних чинники. По-перше, варто 

виділити чинник значності самого порушення, який указує, наскільки серйозно 

були порушені договірні зобов’язання. По-друге, слід приймати до уваги чинник 

значності негативних наслідків даного порушення для кредитора (наявність 

шкоди, неможливість досягнути певного результату, втрата інтересу у виконанні 

договору тощо). Тільки з урахуванням обох чинників можливо говорити про 

істотність порушення і допустимість розірвання договору. Суд повинен 

оцінювати істотність порушення, порівнюючи обидва чинники і знаходячи 

справедливий баланс. При цьому, якщо хоча б один з двох цих чинників яскраво 

виражений позитивним чином – заподіяні значні наслідки або саме порушення 

мало значний характер, то розірвання юридично виправдане, навіть якщо другий 

чинник виражений недостатньо. Істотність порушення кредитного договору як  

підстава для зміни чи розірвання встановлюється судом на підставі фактичних 

даних через іншу оціночну категорію, а саме: «значна міра» позбавлення того, на 

що сторона кредитного договору розраховувала при укладенні такого договору. 

«Значна міра такого позбавлення» як один із критеріїв має бути виражена 

виключно об’єктивними обставинами, оцінку яким надає суд при розгляді такої 

категорії справ. Об’єктивні обставини на практиці можуть бути представлені 

невиконанням зобов’язань за договором. Зокрема, що стосується кредитного 

договору, такою об’єктивною обставиною може бути відмова банку у видачі 

грошових коштів (кредиту) за кредитним договором. На наш погляд, «істотність» 

порушення кредитного договору є однією з підстав його зміни або розірвання в 

примусовому порядку (судовому), яка встановлюється через причинно-

наслідковий зв'язок між порушенням права та позбавленням у «значній мірі» того, 

на що позичальник розраховував, укладаючи такий кредитний договір. При цьому 
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не враховується поняття «вини» сторони, оскільки диспозиція даної норми 

передбачає презумпцію вини у разі істотного порушення умов кредитного 

договору. 

9. Слід зазначити, що істотна зміна обставин є самостійним випадком зміни 

договору, тому ст. 652 ЦК України не може застосовуватись субсидіарно по 

відношенню до інших статей ЦК України, які передбачають зміну окремого виду 

договору, хоча в судовій практиці зустрічається багато випадків, коли 

заінтересована сторона, звертаючись до суду з вимогою про зміну договору в силу 

істотної зміни обставин, вказує ст. 652 ЦК України не як самостійну підставу 

своїх позовних вимог, а як доповнення до інших підстав. З часу прийняття ЦК 

України, який набрав чинності 1 січня 2004 р., вітчизняна судова практика до 

цього часу не виробила ґрунтовних положень, які б дозволяли систематизувати 

уявлення про те, що є і не є істотною зміною обставин у розумінні ст. 652 ЦК 

України. При цьому, в переважній більшості випадків, суди не визнають зміну 

обставин, на яку посилається позивач, істотною. Так, не є істотною зміною 

обставин настання фінансової світової кризи, зростання курсу іноземної валюти 

тощо. І саме поняття «істотна зміна обставин» є оціночною категорією. Норма 

абз. 2 ч. 1 ст. 652 ЦК України містить критерій, за яким зміну обставин можна 

визначити як істотну: обставини мають змінитися настільки, що, якби сторони 

могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших 

умовах.  

10. Вважаємо, що зміна та розірвання кредитного договору у зв’язку з істотною 

зміною обставин є самостійним випадком зміни та припинення договірних 

(кредитних) зобов’язань, метою якого є необхідність відновлення балансу 

інтересів сторін договору, істотно порушеного внаслідок непередбачуваної зміни 

зовнішніх обставин, що не залежать від волі сторін.   При наявності істотної зміни 

обставин, що істотно порушила баланс інтересів сторін, сторони спочатку 

здійснюють спроби щодо зміни або розірвання договору за взаємною згодою, як 

зазначено у частині першій статті 651 ЦК України. Якщо такої згоди не буде 

досягнуто, то сторони можуть змінити чи розірвати кредитний договір у судовому 
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порядку відповідно до статті 652 ЦК України. Ознаки істотних змін договору у ч. 

2 ст. 652 ЦК України є доволі загальними та потребують детального аналізу в 

кожному конкретному випадку. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ 

ДОГОВОРУ 

 

3.1. Зміна зобов’язання  

 

При регулюванні договірних відносин одним із складних питань є зміна 

договірного зобов’язання. Така зміна може відбуватися як в суб’єктному складі 

(заміна кредитора чи боржника, або того і іншого), так і в змісті (заміна прав та 

обов’язків сторін правовідношення). Коли мова йде про зміну змісту 

зобов’язання, таку зміну пов’язують з юридичним фактом – діями сторін по 

внесенню змін до договору (як правило, у вигляді додаткової угоди до 

останнього) [229, c.78]. Після укладення договору можуть виникнути обставини, 

за яких продовження договірних відносин на визначених раніше умовах стане для 

сторін невигідним, обтяжливим чи неможливим, тому виникне необхідність 

внесення змін до таких договірних відносин. Зміна обставин може призвести до 

зміни договору. У протилежному разі цей договір призведе до результатів, які не 

відповідають справедливості в договірних відносинах [238, c.28]. 

Під зміною змісту зобов’язання у науковій літературі розуміється така 

модифікація, в результаті якої «виходить не нове зобов’язання, а тільки 

розширюється чи звужується, тобто інакше визначається зміст колишнього 

зобов’язання» [239, c.139-140]. З огляду на те, що кожне зобов’язання певним 

чином індивідуалізується серед інших, при зміні первісного встановленого 

зобов’язання, як конкретного виду зобов’язальних зв’язків, має місце припинення 

попереднього зобов’язання [6, c.184-185]. 

Поняття зміни змісту кредитних правовідносин означає не що інше, як 

припинення попередніх прав та обов’язків кредитора та позичальника, і 

виникнення нових. Зміна кредитного договору не завжди впливає на зміст 

основного кредитного зобов’язання,  оскільки сторони можуть внести зміни до 

умов, якими встановлено додаткові зобов’язання, права і обов’язки на випадок 

його порушення тощо. 
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Складність зміни правовідношення полягає у тому, що вона, на відміну від 

припинення правовідношення, яке за будь-яких умов означає припинення всіх 

прав та обов’язків суб’єктів, може відбуватися в різних формах і завжди означає 

збереження правовідношення з певним обсягом прав та обов’язків у його сторін. 

Відповідно до ст. 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на 

набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть 

бути як односторонніми, так і багатосторонніми. Двостороннім (багатостороннім) 

правочином відповідно є погоджена дія двох або більше сторін, тобто, кредитний 

договір є двостороннім правочином (як погоджена дія між кредитором та 

боржником з умов та підстав, передбачених кредитним договором між 

сторонами). 

Е. Годеме наводить наступну класифікацію випадків зміни зобов'язань[240]. 

Автор розподіляє їх на такі: 1) зміни, що відносяться до дії зобов'язання; 2) зміни, 

що відносяться до предмета чи до змісту зобов'язання; 3) зміни, що відносяться до 

активного чи пасивного суб'єктів зобов'язання. 

У законодавстві не міститься такої підстави як неможливість виконання 

договору як підстави його зміни. Зміна договору, пов’язана із неможливістю 

виконання своїх зобов’язань одним з контрагентів, допускаються при наявності 

певних умов. Порушення умов договору однією із сторін повинно носити 

систематичний характер, бути істотним і стосуватися основних дебіторських 

обов’язків боржника або таких кредиторських зобов’язань кредитора, до 

виконанння яких боржник не може виконати свої зобов’язання. При цьому 

зацікавлена сторона повинна довести, що було виконано всі дії, щоб спонукати 

контрагента до виконання своїх зобов’язань, але ці дії не принесли бажаного 

результату і нею втрачено інтерес до подальшого виконання договору, а його 

зміна є найбільш ефективним способом вирішення цієї ситуації [190, c.67].  

До зміни договору в результаті допущених помилок при його укладенні 

додаються випадки зміни договору у зв’язку із зміною фактичних відносин сторін 

після його укладення, у результаті чого виникає невідповідність змісту цих 

відносин їх договірному регулюванню, як це має місце у випадку помилкового 
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встановлення умов договору. Різниця в тому, що при помилках, допущених при 

укладенні договору, така невідповідність існує з самого початку, а при зміні в 

фактичних відношеннях сторін воно виникає після укладення договору [190, 

c.103].  

Помилкове прийняття стороною за договором зобов’язань, виконання яких 

для неї є неможливим чи недоцільним, підпадає під поняття договірної вини. 

Тому недостатня передбачливість боржника в момент укладення договору, яка 

стала причиною невиконання зобов’язання, не може звільнити його від майнової 

відповідальності за таке невиконання [190, c.104]. 

Диспозитивне правило п. 1 ст. 188 ГК України передбачає, що зміна 

господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше 

не передбачено законом або договором, тому згідно п.п. 2, 3 цієї статті сторона 

договору, яка вважає за необхідне змінити договір, повинна надіслати пропозиції 

про це другій стороні за договором, на яку повинна бути отримана відповідь у 

двадцятиденний строк після одержання пропозиції про результати її розгляду. 

При недосягненні згоди про зміну договору або у разі неодержання відповіді у 

встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу заінтересована сторона 

має право передати спір на вирішення суду. 

Стаття 653 ЦК України закріплює наслідки зміни або розірвання договору, 

відповідно до положень якої у разі зміни договору зобов’язання сторін 

змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків 

виконання тощо. У разі зміни зобов’язання змінюється з моменту досягнення 

домовленості про зміну договору, якщо інше не встановлено договором чи не 

обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється у судовому 

порядку, то відповідно зобов’язання змінюється з моменту набрання рішенням 

суду про зміну договору законної сили. Сторони не мають права вимагати 

повернення того, що було виконане ними за зобов’язаннями до моменту зміни 

договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір 

змінений у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга 

сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною договору. Стаття 



 

 

160 

 

654 ЦК України закріплює норму про те, що зміна договору вчиняється у тій 

самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором 

або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.  

Слід відмітити, що до проблеми класифікації наслідків зміни цивільно-

правового договору дослідники договірної проблематики в своїх працях 

звертаються не так часто, як це необхідно для формування єдиного правового 

погляду. У ГК України не передбачається наслідків зміни господарського 

договору, тому застосовуються відповідні норми ЦК України. Якщо вести мову 

про зміну договору (в окремих випадках часткове припинення окремих умов 

договору), то, в першу чергу, слід зазначити, що одним із наслідків її здійснення є 

договір, що починає діяти на інших умовах. З правової точки зору вид договору 

не змінюється, але його умови, яким відповідають права та обов’язки його 

учасників, предмет договору і т.п. змінені, тобто виникає нова редакція договору. 

У постанові Пленуму Вищого Господарського Суду України «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів» [178] 

від 24.11.2014 № 1 в п. 2.7. наголошується на тому, що вирішуючи питання щодо 

права банку змінювати в односторонньому порядку умови кредитного договору, 

зокрема підвищувати розмір процентної ставки за таким договором, 

господарським судам слід враховувати приписи статті 1056-1 ЦК України, згідно 

з якими банку забороняється збільшувати розмір фіксованої процентної ставки за 

кредитним договором (або встановлений кредитним договором порядок сплати 

змінюваної процентної ставки) за відсутності згоди на це позичальника. 

Розглядаючи відповідні справи суди з'ясовують: чи було передбачено 

збільшення розміру процентної ставки основним кредитним договором; чи були 

виконані банком усі умови договору у відповідній частині та чи дотримано 

порядок узгодження зазначеного питання з позичальником. У разі якщо 

кредитним договором передбачено обов'язкове вчинення відповідного правочину 

щодо зміни умов договору в письмовій формі, судам необхідно враховувати 

приписи статей 639, 654, 1055 ЦК України. У ЦК України не віднесено до підстав 

припинення зобов'язання закінчення строку дії договору. Відтак припинення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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строку дії основного договору, забезпеченого порукою, не є підставою 

припинення поруки. 

Зміна умов зобов'язання, забезпеченого порукою, без згоди поручителя може 

припинити поруку лише у випадку, коли зазначене призвело до збільшення 

обсягу відповідальності поручителя за забезпеченим порукою зобов'язанням. В 

свою чергу, збільшення обсягу відповідальності поручителя внаслідок зміни 

забезпеченого порукою зобов'язання суди розглядають як: підвищення розміру 

процентів або встановлення нових умов щодо порядку зміни розміру процентної 

ставки, що призведе до її збільшення; відстрочення виконання, що призводить до 

збільшення періоду, за який нараховуються проценти; установлення або 

збільшення розміру неустойки; розширення змісту основного зобов'язання щодо 

дострокового повернення кредиту та плати за користування ним тощо. 

Згода поручителя надається в порядку та у спосіб, який передбачений 

договором поруки. Якщо договором поруки передбачено зміну його умов за 

письмової згоди сторін, то у такому разі саме лише повідомлення кредитором або 

боржником поручителя про зміну умов договору не є доказом надання 

поручителем згоди. Не є збільшенням основного зобов'язання надання чергового 

траншу за договором про відкриття кредитної лінії, що забезпечений договором 

поруки. 

У разі якщо поручитель під час укладення договору поруки погодив 

встановлення у майбутньому розміру процентної ставки за кредитним договором 

на підставі додаткових договорів, то таке встановлення процентної ставки за 

додатковими договорами не є збільшенням обсягу відповідальності поручителя і 

не може бути підставою для припинення договору поруки відповідно до статті 

559 ЦК України. 

Згідно п.2 ч. 1 ст. 611 ЦК України зміна умов зобов’язання визнається як 

правові наслідки у разі порушення зобов’язання. Тому, коли буде йти мова про 

зміну договору, необхідно чітко відмежовувати, чи маються на увазі наслідки 

порушення зобов’язання чи зміна договору. Якщо зміна договору є відповіддю на 

порушення умов договірного зобов’язання, то її слід розглядати як наслідки, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2833#n2833
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2833#n2833
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застосовувані для захисту прав сторони, якій завдано збитки. У цьому випадку 

заподіяння збитків передує зміні договору. Якщо в основі зміни договору лежить 

вольова категорія – ініціатива однієї сторони чи угода сторін, то зміну договору 

слід розглядати як дію, що породжує правові наслідки, передбачені в ст. 653 ЦК 

України. Можна розглядати три варіанти розвитку подій. В першому випадку 

буде йти мова про односторонні дії сторони кредитного договору, передбачені 

законом чи договором, які направлені на зміну такого договору, для вчинення 

яких не потрібно згоди іншої сторони. В другому випадку кожна із сторін 

кредитного договору може звернутися до суду з вимогою змінити договір. І в 

третьому випадку сторони можуть досягти домовленості про двосторонню 

погоджену зміну договору. Заподіяння збитків у цих випадках є наслідком їх 

вчинення. 

Договірному праву відома зміна договору за ініціативої однієї сторони. 

Одностороння зміна договору, як правило регулюється імперативними 

правовими нормами або умовами договору. Повідомлення про односторонню 

зміну чи розірвання договору є правочином, оскільки, в його основі лежать дії, 

спрямовані на зміну чи припинення цивільних прав і обов’язків [241, c.10]. 

Одержання стороною пропозиції про зміну договору та ненадіслання на неї 

відповіді не тягне за собою зміну договору чи звільнення від виконання 

зобов’язання на умовах, передбачених договором [242, c.17].  

В договірній практиці нерідко зустрічаються випадки, коли в договір 

заздалегідь включається умова про право однієї чи всіх сторін при певних 

обставинах змінити договір без додаткового погодження з іншою стороною, тобто 

в односторонньому порядку [190,  c.119].  

Якщо зазначена зміна договору реалізується в формі односторонньої 

ініціативи, стороні в договорі достатньо лише повідомити іншу сторону про зміну 

певних умов договору (п. 3 ст. 651 ЦК України). В даному випадку моментом 

зміни договору буде отримання особою повідомлення про зміну договору, згоди 

цієї сторони не вимагається. Тому на відміну від зміни договору за угодою сторін, 
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зміна договору з ініціативи однієї сторони (одностороння відмова від виконання) 

є односторонньою дією. 

Змінити договір за ініціативою однієї із сторін можна судовому порядку. 

Відповідно до ст. 124 Конституції України [157] юрисдикція судів поширюється 

на всі правовідносини, що виникають у державі. А також згідно ст. 3 Цивільного 

процесуального кодексу України [161] (далі – ЦПК України) кожна особа має 

право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом 

своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Тобто, 

сторона може звернутися до суду з проханням змінити укладений нею кредитний 

договір. Необхідно, щоб у сторони були наявні достатні юридичні підстави для 

зміни договору.  Варто пам’ятати, що договір вважається зміненим з моменту 

вступу в законну силу рішення суду, а самі сторони не можуть передбачити інший 

момент зміни договору. 

Наслідки, які виникають при зміні кредитного договору умовно можна 

розділити на дві групи: позитивні, які передбачають юридичні наслідки таких дій, 

наприклад, зміну зобов’язань сторін (п.п. 1,3 ст. 653 ЦК України) та негативні, які 

пов’язуються із відшкодуванням збитків завданих зміною договору. 

У разі зміни договору зобов'язання змінюється з моменту досягнення 

домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено 

договором чи не обумовлено характером його зміни. Моментом зміни договору за 

домовленістю сторін є досягнення згоди про таку зміну. Якщо договір змінюється 

у судовому порядку, зобов'язання змінюється з моменту набрання рішенням суду 

про зміну договору законної сили (п. 3 ст. 653 ЦК України), що є юридичним 

фактом. 

Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними 

за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Встановлення меж виконання прав і 

обов’язків сторін має важливе значення для визначення наслідків зміни і 

розірвання договору. Оскільки зміна і розірвання договору відбуваються на 

майбутнє, тому відповідні наслідки наступають в такому ж порядку. 
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Диспозитивне правило п. 4 ст. 653 ЦК України передбачає, що все отримане 

сторонами за договором залишається у них, тому немає необхідності повертати 

сторони в попередній стан, що існував до укладення договору. Оскільки одна із 

сторін може опинитися в більш вигідному становищі, тому у сторін виникає право 

вимоги оплати переданої речі, та можуть застосовуватись норми, що регулюють 

зобов'язання у зв'язку з набуттям майна без достатньої правової підстави (ст. 1212 

ЦК України). 

Якщо підставою для зміни договору є його порушення, то з припиненням 

невиконаного регулятивного зобов’язання виникає охоронне правовідношення. 

Якщо договір змінений у зв'язку з його істотним порушенням однією із сторін, 

друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною такого 

договору. Таке право надається стороні-ініціатору зміни договору у разі, якщо 

договір змінено внаслідок його істотного порушення іншою стороною (п. 5 ст. 653 

ЦК України). Слід зазначити, що право змінити договір та відшкодувати збитки 

виникає з факту його порушення, чим відокремлює цей випадок та його правові 

наслідки від інших випадків зміни договору. Йдеться про зустрічну вимогу 

відшкодування збитків, завданих правомірною зміною договору у відповідь на 

істотне порушення умов договору іншою стороною. 

Г.Ф. Шершеневич вказував, що цивільне правопорушення є дією 

забороненою об’єктивним правом [171, c.392]. Порушення договірного 

зобов’язання є вчиненням дії, суперечної умовам договору, а тому збитки, завдані 

односторонньою зміною договору, на які сторона договору немає договірних чи 

законних повноважень, випливають із вчинення дії, що заздалегідь суперечить 

умовам договору. Звідси випливає висновок про те, що вчинення несуперечної 

договору односторонньої зміни договору не може потягнути завдання збитків.  

Обставини, які складають основу для зміни договору, виникають після його 

укладення, а договір вважається зміненим на майбутнє з моменту здійснення 

відповідних дій [243, c.78-79]. В свою чергу, неукладені чи недійсні договори 

фактично визнаються такими, яких не існувало [192, c.20].  
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Неможливо змінити договір, якщо правовідношення, а разом з ним і договір, 

припиняється на основі інших юридичних фактів або взагалі не виникло. Це 

означає, що недійсні і неукладені договори не можуть потягнути настання 

правових наслідків, а тому дії щодо їх зміни не можуть призвести до дійсності 

цих договорів чи настання інших правових наслідків. 

У випадку недійсності договору чи недосягненні згоди за всіма істотними 

умовами договору цивільним законодавством передбачені спеціальні наслідки, 

що підлягають застосуванню. 

На відміну від неукладеного договору, для недійсного договору закон 

передбачає можливості визнання його дійсним. Наприклад, договори, укладені 

особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності 

(п. 1 ст. 223 ЦК України), а також малолітнім поза межами його дієздатності (п. 1 

ст. 221 ЦК України), договори яким не надано передбаченої законом форми (п. 2 

ст. 220 ЦК України), можуть бути визнані дійсними. Для визнання оспорюваного 

правочину недійсним та застосування наслідків недійсності правочину 

(нікчемного та оспорюваного) можливе звернення з позовом до суду, але в межах 

строків позовної давності. 

В силу презумпції казуальності договорів на стадії їх реалізації недоліки, 

пов’язані з фактичним досягненням мети договору, є підставою для припинення 

зобов’язання, розірвання договору або зменшення розміру зустрічного 

обов’язку. Зазначене має пряме відношення до зміни договору у зв’язку з істотною 

зміною обставин. Для юридично вірного здійснення зміни договору слід особливо 

уважно визначати співвідношення нормативних актів і намірів сторін у 

визначенні мети і умов договору [244, c.147].  

 Відтак, наслідками зміни кредитного договору є наступні: 1) зміна 

зобов’язань сторін кредитного договору, виникнення нової редакції кредитного 

договору, який починає діяти на інших умовах за домовленістю обох сторін 

(кредитодавця і позичальника); 2) відшкодування збитків, заподіяних однією 

стороною кредитного договору іншій внаслідок вчинення односторонніх дій, які 

передбачені законом або договором, та направлені на зміну такого кредитного 
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договору, для вчинення яких не потрібно згоди іншої сторони, або заподіяних у 

зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін; 3) повернення того, що 

було виконане сторонами кредитного договору за зобов’язаннями до моменту 

зміни кредитного договору, якщо інше не встановлено законом чи договором.  

 

3.2. Припинення зобов’язання 

 

Цивільний кодекс України як основний регулятор приватно-правових 

відносин закріпив ряд норм, що регулюють припинення зобов’язання, правові 

наслідки порушення цивільно-правового зобов’язання, а також відповідальність 

за таке порушення. Відповідним кодифікованим актом врегульовано загальні 

положення щодо укладення, зміни та розірвання договору та окремі положення 

щодо деяких видів договірних зобов’язань (наприклад, загальні положення щодо 

купівлі-продажу (глава 54), дарування (глава 55), рента (глава 56), страхування 

(глава 67), позика, кредит, банківський вклад (глава 71) та інші). Проте, в 

Цивільному кодексі України не міститься спеціальних норм щодо врегулювання 

припинення кредитного зобов’язання, підстав розірвання кредитного договору та 

наслідків такого припинення чи розірвання. Господарський кодекс України також 

закріплює лише загальні положення про господарські зобов’язання та 

господарські договори. На практиці, суб’єкти при врегулюванні кредитних 

правовідносин застосовують відповідно загальні положення ЦК України та ГК 

України стосовно припинення кредитного зобов’язання чи розірвання кредитного 

договору.  

Якщо аналізувати положення Книги п’ятої «Зобов’язальне право», то можна 

з очевидністю дійти висновку про існування трьох стадій функціонування 

зобов’язального правовідношення: а) виникнення; б) виконання; в) припинення. 

А.М. Блащук виділяє такі складові частини динаміки зобов’язального 

правовідношення: виникнення, зміна правовідношення, виконання суб’єктивних 

обов’язків, порушення зобов’язання та його захист, припинення зобов’язання, які 

завжди є або можуть бути. У будь-якому разі, зобов’язальне правовідношення як 
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мінімум має дві стадії: виникнення та припинення зобов’язання, а наявність 

інших залежить від виконання чи невиконання його суб’єктами обов’язків та 

інших обставин [199, c.40]. 

На нашу думку, виділення трьох стадій функціонування зобов’язального 

відношення є більш вдалим, оскільки не завжди існує порушення зобов’язання, і 

про захист ми можемо говорити не лише на стадії виконання зобов’язання, що 

було б більш доцільно говорити – охорона, а і після його припинення – про захист 

прав сторін такого правовідношення, відновлення їхнього становища у разі 

порушення зобов’язання тощо. Другий підхід є більш деталізованим, що 

заслуговує на увагу. 

В главі 50 ЦК України закріплені окремі підстави припинення зобов’язання. 

У цивілістичній доктрині досить поширеною є думка про те, що під припиненням 

зобов’язань необхідно розуміти припинення прав та обов’язків його учасників, які 

становлять зміст зобов’язання. О.С.Іоффе під припиненням зобов’язання 

розглядав відпадіння первісно встановленого зобов’язання як конкретного виду 

зобов’язальних зв’язків [6, c.184-185]. 

Відповідно до  ст. 598 ЦК України зобов’язання припиняється частково або 

у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення 

зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, 

встановлених договором або законом. ЦК України визначає такі випадки 

припинення зобов’язання як припинення зобов’язання виконанням (ст. 598), 

переданням відступного (ст. 600), зарахуванням (ст. 601), за домовленістю сторін 

(ст. 604), прощенням боргу (ст. 605), поєднанням боржника і кредитора в одній 

особі (ст. 606), неможливістю виконання зобов’язання (ст. 607), припинення 

зобов’язання смертю фізичної особи (ст. 608), ліквідацією юридичної особи (ст. 

609).  

Активній дискусії в науці цивільного права завжди піддавалося питання про 

співвідношення моменту припинення договору та моменту припинення 

договірного зобов’язання. Так відповідно до ч. 1 ст. 631 ЦК України строком 

договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати 
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свої обов’язки відповідно до договору. Це означає, що договір є чинним впродовж 

строку, визначеного договором, а в момент спливу такого строку можна 

припустити, що його дія припиняється. Проте, закінчення строку договору не 

звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час 

дії договору (ч. 4 ст. 631 ЦК України). З цього слідує логічний висновок, що 

припинення чинності договору не означає, що кредитор у разі порушення його 

прав не має права на захист та застосування до порушника заходів цивільно-

правової відповідальності.  

І.О. Ромащенко при дослідженні припинення цивільного правовідношення 

розглядає припинення правовідношення – як припинення всіх прав та обов’язків 

сторін правовідношення [245, с.89]. Припинення зобов’язального 

правовідношення в силу притаманних таким відносинам особливостей автором 

розглядається ширше за зміну зобов’язального правовідношення, як таке, що 

полягає у зміні предмета та способу виконання зобов’язання. Відповідна наукова 

позиція заслуговує на увагу, оскільки автором виділено критерії для чіткого 

розмежування зміни та припинення зобов’язального правовідношення, що є 

необхідним для реалізації учасниками правовідносин своїх прав та обов’язків на 

практиці, з метою їх охорони та захисту на всіх стадіях виконання зобов’язання.  

Правова форма розірвання договору застосовується лише до тих 

зобов’язань, строк виконання яких до моменту розірвання договору не наступив 

або не припинено їх триваюче виконання і лише в тій частині, яка відноситься до 

майбутнього періоду. Розірвання договору є юридичним фактом, який тягне за 

собою припинення на майбутнє зобов’язального правовідношення, яке виникло з 

договору, та всіх прав і обов’язків, що складають його зміст. Права і обов’язки, 

які випливають із зобов’язань, прийнятих на себе сторонами протягом періоду, 

що передував розірванню договору, повністю зберігаються (виконання 

зобов’язання в натурі, зустрічне виконання, відповідальність за неналежне 

виконання) [183, c.149]. Крім того, можливим є виникнення нового зобов’язання 

по відшкодуванню збитків, пов’язаних з розірванням договору. Таким чином, 

йдеться про припинення зобов’язань, прийнятих на себе сторонами договору на 



 

 

169 

 

майбутнє. Вони припиняються у повному обсязі фактом розірвання договору. 

Тому з розірванням договору пов’язується і право сторін припинити подальше 

виконання таких зобов’язань і відмовитися від подальшого прийняття виконання 

від контрагента. Отже, з моменту розірвання договору відпадає і відповідальність 

за наступне його невиконання [190, c.11]. Необхідною умовою розірвання 

договору є спрямованість волі сторони договору саме на його розірвання, що 

характеризує ці дії як вольові. Вольовий елемент проявляє себе у розірванні 

договору: за угодою сторін; за ініціативою однієї сторони (розірвання договору в 

судовому порядку). В окремих випадках припинення договірного зобов’язання у 

зв’язку із неможливістю виконання допускається в силу прямої вказівки закону 

(ст. 607 ЦК України).  

Припинення договірних зобов’язань виконанням, проведеним належним 

чином, закріплено у ст. 599 Цивільного кодексу України. Всі інші способи 

припинення зобов’язань, передбачені ст. 600-609, майже завжди пов’язані з 

конфліктом інтересів сторін, особливо якщо йде мова про розірвання договору. 

Всі умови, передбачені сторонами у договорі, є обов’язковими для виконання. 

Проте, виникають такі ситуації, коли необхідно внести зміни в договір або його 

припинити чи розірвати. Договір може бути розірваний у судовому порядку на 

вимогу однієї із сторін. Розірвання у даному випадку розглядається як 

припинення договірних зобов’язань. Оскільки одностороння відмова від 

виконання зобов’язань не допускається, розірвання договору може здійснюватися 

лише з підстав, передбачених законом або договором. Як правило, ці підстави є 

наслідком невиконання або неналежного виконання однією із сторін своїх 

договірних обов’язків або обставин форс-мажорного характеру [7,  c. 34-36].  

Розірвати можна лише частково або повністю невиконаний договір. Якщо 

зобов’язання сторін за договором виконані в повному обсязі, то договір розірвати 

не можна. Якщо ж умови кредитного договору не виконані до кінця, то за 

сторонами зберігається можливість його розірвання. 

При розірванні договору договірні зобов’язання сторін припиняються на 

майбутнє. Дана ознака дозволяє відрізнити розірвання договору від визнання його 
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недійсним або неукладеним. Порушення закону, яке тягне недійсність договору, 

має місце ще при укладенні договору, тому недійсний договір втрачає силу з 

моменту його укладення. Неукладеним договір визнається в силу відсутності в 

ньому істотних умов або у зв’язку з недосягненням сторонами згоди по цих 

умовах. Визнання договору неукладеним тягне за собою ті ж наслідки, що і 

визнання недійсним, оскільки договору фактично не було. При розірванні 

договору, обставини, які були підставами розірвання повинні з’явитися після 

укладення договору, і тільки з моменту розірвання зобов’язання сторін 

припиняються на майбутнє [243, c.78]. 

Оскільки розірвання договору і визнання його недійсним тягнуть за собою 

різні правові наслідки, змішування цих понять не тільки не виправдано 

теоретично, але і може призвести до істотних помилок на практиці. На практиці 

зустрічаються випадки, коли замість вимоги про розірвання договору позивач 

вимагає від суду визнати договір недійсним і навпаки. Проблема розмежування 

визнання договору недійсним і розірвання договору має велике значення. 

Відповідно до ч. 2 статті 653 ЦК України у разі розірвання договору 

зобов'язання сторін припиняються. У разі розірвання договору зобов'язання 

припиняється з моменту досягнення домовленості про розірвання договору, якщо 

інше не встановлено договором. Якщо договір розривається у судовому порядку, 

зобов'язання припиняється з моменту набрання рішенням суду про розірвання 

договору законної сили. Сторони не мають права вимагати повернення того, що 

було виконане ними за зобов'язанням до моменту розірвання договору, якщо інше 

не встановлено договором або законом. Якщо договір розірваний у зв'язку з 

істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати 

відшкодування збитків, завданих розірванням договору (ч. 3-5 ст. 653 ЦК 

України). 

Кожне право вимоги, яке випливає з договору до моменту його розірвання, 

може знаходитись в одному з чотирьох станів: 

1) право вимоги повністю і належним чином задоволено; 

2) право вимоги ще не почалось реалізовуватись; 
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3) почалась реалізація права основної вимоги і виникли додаткові вимоги; 

4) право вимоги задоволено, але виникли і задоволені додаткові вимоги 

[246, c.183-184]. 

Визначення меж здійснення обов’язків сторін має важливе значення для 

визначення наслідків розірвання договору. 

За загальним правилом, сторони не мають права вимагати повернення того, 

що було виконано ними за зобов’язаннями до моменту розірвання договору, тобто 

реституція не допускається. Однак, така норма є диспозитивною. Законом або 

угодою сторін може бути передбачено право однієї або обох сторін договору на 

реституцію в тому чи іншому вигляді [200, c.76]. Сторона, яка є ініціатором 

розірвання, може вимагати відшкодування збитків, спричинених розірванням 

договору, але лише в тому випадку, якщо договір розірваний внаслідок його 

порушення контрагентом.  

 Для того, щоб правильно та ефективно застосовувати ті чи інші правові 

наслідки у разі припинення договору за різними підставами, необхідно визначити 

зміст цих наслідків. У юридичній літературі з цієї проблеми йдуться гострі 

дискусії та висловлюються різноманітні, у тому числі протилежні точки зору. 

Безспірно тут лише те, що застосовувані правові наслідки, які є водночас 

способами захисту порушених цивільних прав та інтересів, як правило, є 

негативними або небажаними для однієї сторони (добросовісної, тобто такої, що 

не порушувала договірні зобов’язання) або для обох сторін (якщо договірне 

зобов’язання порушене обома сторонами) [199, c.102-103]. 

 Відповідно до ст. 653 ЦК України у разі розірвання договору зобов’язання 

сторін припиняються. При цьому завжди необхідно враховувати в якому порядку 

відбулося розірвання договірного зобов’язання: за домовленістю сторін чи за 

рішенням суду, адже від цього може залежати зміст правових наслідків та момент 

настання припинення зобов’язання. У разі розірвання договору зобов’язання 

припиняється з моменту досягнення домовленості про розірвання договору, якщо 

інше не встановлено договором або законом, а у разі розірвання у судовому 
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порядку – з моменту набрання рішенням суду законної сили (ч. 3 ст. 653 ЦК 

України) [199, с.131]. 

Настання правових наслідків може бути обумовлено в самому кредитному 

договорі. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане 

ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не 

встановлено договором або законом (ч. 4 ст. 653 ЦК України). Тому, якщо будь-

яка із сторін кредитного договору пред’явить у судовому порядку вимогу до 

другої сторони про повернення виконаного нею за кредитним зобов’язанням суд 

має право у разі розірвання кредитного договору відмовити позивачеві у 

задоволенні такої вимоги. Слід зауважити, що правило ч. 4 ст. 653 ЦК України не 

застосовується, якщо інше передбачено договором або законом.  

Розірвання кредитного договору можливо відповідно до ч. 5 ст. 653 ЦК 

України - у зв’язку з істотним порушенням договору, що надає стороні право 

вимагати від сторони-порушника відшкодування збитків, завданих розірванням 

такого договору. Наведене положення не узгоджується з положеннями глави 51, в 

якій визначаються правові наслідки порушення зобов’язання, у тому числі 

відповідальність.  

Стаття 611 ЦК України у разі порушення закріплює наслідки порушення 

зобов’язання, відповідно до якої одним із таких наслідків є розірвання договору. 

Таким чином ст. 611 ЦК України встановлює ширше коло правових наслідків 

порушення договірного зобов’язання, порівняно з ст. 653 ЦК України, у якій у 

разі істотного порушення договору потерпіла сторона може вимагати лише 

розірвання договору та відшкодування збитків.  

Так, у цивільній справі від 29 вересня 2016 р. [247] ПАТ «Мегабанк» подав 

позов до особи позичальника про дострокове розірвання кредитного договору та 

стягнення залишку неповернутих кредитних коштів, стягнення процентів і 

неустойки за кредитним договором. Відповідно до п. 1.7. кредитного договору 

цей договір є договором приєднання до Правил користування клієнтів в ПАТ 

«Мегабанк». Відповідно до п. 6.4.1. Правил позичальник зобов'язується своєчасно 

та в повній сумі повернути наданий кредит та сплатити проценти та інші платежі 
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у порядку, встановленому кредитним договором. Відповідно до п. 6.7.1. Правил 

банк має право достроково розірвати кредитний договір та вимагати погашення 

кредиту, сплати нарахованих процентів, комісії у випадку порушення 

позичальником умов кредитного договору. У відповідності до ч. 2 ст. 651 ЦК 

України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших 

випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення 

стороною договору, коли внаслідок завданої шкоди друга сторона значною мірою 

позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Позивач 

належним чином виконав свої зобов'язання перед відповідачем, надавши за 

умовами кредитного договору кредитні кошти в користування на період, 

обумовлений цим договором, а позивач не виконав умови кредитного договору 

належним чином. Згідно пункту 6.3. кредитного договору у разі порушення 

строків сплати ануїтетних платежів та іншої винагороди понад 90 календарних 

днів, позичальник сплачує кредитодавцеві штраф у розмірі 45 процентів від суми 

кредиту. Відповідно до п. 4.9. кредитного договору, у разі порушення строків 

сплати ануїтетних платежів та комісійної винагороди понад 90 календарних днів, 

кредитодавець обліковує заборгованість в повному обсязі на відповідному 

рахунку простроченої заборгованості. При цьому правовідносини сторін за цим 

договором не втрачають своєї чинності та діють протягом строку дії договору. Із 

розрахунку заборгованості встановлено, що позичальник не сплатив жодного 

чергового платежу по кредиту. Тобто, чергові платежі були прострочені більше 

ніж на 90 календарних днів. Відповідно до ст.ст. 610, 611, 623 ЦК України 

порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, 

визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). У разі порушення 

зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, 

зокрема: 1) припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від 

зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання 

договору; 2) зміна умов зобов’язання; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування 

збитків та моральної шкоди. Згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором 
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встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з 

розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини 

позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що 

залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 ЦК 

України. Відповідно до п. 6.7.1. Правил банк має право достроково розірвати 

кредитний договір та вимагати погашення кредиту, сплати нарахованих 

процентів, комісії у випадку порушення позичальником умов кредитного 

договору. Позов публічного акціонерного товариства «Мегабанк» до 

позичальника про дострокове розірвання кредитного договору та стягнення 

залишку неповернутих кредитних коштів, стягнення процентів і неустойки за 

кредитним договором був задоволений. 

При вивченні питання «припинення» та «розірвання» кредитного договору 

слід розглянути норму статті 1054 ЦК України - 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. Дотримання 

письмової форми при укладанні кредитного договору є обов’язковим. Якщо 

письмової форми недодержано, то такий договір визнається нікчемним (ст. 1055 

ЦК). З аналізу норм ЦК України можна стверджувати, що «припинення» 

вживається по відношенню до зобов’язання (глава 50 ЦК України «Припинення 

зобов’язання»), а «розірвання» - до договору (глава 53 «Укладення, зміна і 

розірвання договору»).  

 Укладений кредитний договір має виконуватися належним чином. 

Виконання договору полягає у здійсненні сторонами прав, виконанні ними 

обов’язків, що виникли із зобов’язання, заснованого на договорі. Однією із 

підстав припинення договірних відносин і є виконання сторонами умов договору. 

Якщо сторони належним чином виконали свої обов’язки в установлений строк 

відповідно до норм законодавства, а також вимог, передбачених договором, 

зобов’язання можна вважати припиненим.  
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Припинення правовідношення розглядається у цивільному законодавстві як 

спосіб захисту цивільних прав та інтересів (ч.2 ст. 16 ЦК України).  

Вчинення юридичних дій на виконання умов кредитного договору як будь-

якого позикового зобов’язання обов’язково характеризується такою 

послідовністю: позичальник повинен повернути основний борг та відсотки лише 

після надання йому коштів кредитодавцем. Погашення кредиту вважається 

належним, якщо вчиняється протягом обумовленого строку в порядку 

календарної черговості платежів за механізмом, що відповідає обраній моделі 

виконання угоди, шляхом списання коштів з поточного рахунку позичальника, на 

який зараховується виручка від реалізації продукції, надання послуг, виконання 

робіт, або ж позичальник може перерахувати кошти із свого основного рахунку, 

що знаходиться в іншому банку, платіжним дорученням. Фізична особа погашає 

платіж готівкою, перерахуванням коштів з депозиту, переказами [200, c.165]. 

Контокорентній моделі кредитування притаманним є застосування такого 

непрямого способу погашення зобов’язання як залік, який передбачає взаємне 

погашення зустрічних боргів та прав вимоги. Вимоги та зобов’язання по мірі їх 

виникнення автоматично перетворюються у статті дебету або кредиту. Залишок 

по рахунку і є тим зобов’язанням, яке визначається на момент регулювання 

рахунку на користь того з контрагентів, який має кредитове сальдо. Саватьє Р. 

наголошував на неточності змішування такої техніки із загально-цивілістичним 

заліком, який допускається лише стосовно визначеної вимоги та зобов’язання, що 

зберігають свій індивідуальний характер [248, c.429]. Залишок зобов’язання, що 

виявляється непогашеним, зберігає той же характер і ті ж гарантії, що були 

притаманні більшій з вимог.  

При наявності у позичальника грошової вимоги до банку за іншим 

договором залік між ним та кредитодавцем може бути проведений за 

домовленістю сторін (договірний), або на вимогу однієї з них (примусовий). 

Зокрема, значного поширення у банківській практиці набуло прийняття банком у 

заставу на забезпечення зобов’язань за кредитною угодою депозитів позичальника 

або його майнового поручителя. 
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На підставі додаткової домовленості сторони можуть домовитись і про 

заміну платежу, наприклад, шляхом передачі кредитору у власність певного 

майна. Відповідно до статті 600 ЦК України зобов’язання може бути припиненим 

за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові відступного 

(грошей, іншого майна тощо). Наприклад, як відступне прийматиметься для 

кредитного договору майно. Також припинення кредитних зобов’язань можна 

розглядати як поєднання боржника і кредитора в одній особі. Прикладом може 

слугувати злиття двох комерційних банків, між якими укладено кредитний 

договір (ст. 606 ЦК України). 

Щодо можливості застосування такого способу припинення зобов’язання як 

«прощення» (стаття 605 ЦК України), то реалізація його кредитними 

організаціями, які позичають, як правило, позичені гроші, є негативною. Однак, 

оскільки ризики та невигідні наслідки несе кредитодавець, то і такий спосіб є 

цілком допустимим. 

Відповідно до ст. 607 ЦК України зобов’язання припиняється 

неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не 

відповідає. Якщо боржник помер, то в силу ст. 1282 ЦК України спадкоємці 

зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості 

майна, одержаного у спадщину.  Спадкоємці несуть зобов’язання погасити 

нараховані проценти, штрафи тільки в тому випадку, якщо вони вчинені 

позичальником (спадкодавцем) за життя. Інші нараховані зобов’язання фактично 

не пов’язані з особою позичальника і не можуть присуджуватися для сплати 

спадкоємцям. На поручителів може бути покладено обов’язок щодо належного 

виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника 

лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину та 

згоди поручителя відповідати за нового боржника, зафіксоване в тому числі і в 

договорі поруки про згоду відповідати за виконання зобов’язання перед будь-

яким новим боржником у випадку переводу боргу за забезпечуваним 

зобов’язанням. 
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Аналіз судової практики дає підстави стверджувати про обставини, які 

мають юридичне значення для правильного вирішення спору між кредитором, 

спадкоємцем і поручителем про стягнення заборгованості за кредитним 

договором у випадку смерті боржника: прийняття спадкоємцями спадщини; 

наявність та розмір спадкового майна; згода поручителя відповідати перед 

кредитором за будь-якого нового боржника; невиконання чи неналежне 

виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором; пред’явлення 

позову до поручителя в межах строку, визначеного законодавством (ст. 1281 ЦК 

України) [249]. 

Припинення кредитного зобов’язання можливе виконанням, проведеним 

належним чином. Під припиненням кредитного зобов’язання необхідно 

розглядати припинення всіх прав та обов’язків сторін такого зобов’язання, а саме, 

кредитора по наданню грошових коштів позичальнику у розмірі та на умовах, 

встановлених договором, та поверненню грошових коштів (кредиту) 

позичальником у визначений кредитним договором термін та сплати процентів за 

надання кредитором грошових коштів, а також прав та обов’язків сторін, які 

випливають із всіх інших умов, встановлених кредитним договором.   

Терміни «розірвання кредитного договору» та «припинення кредитного 

зобов’язання» не можна розглядати як тотожні, оскільки розірвання договору не 

тягне негайного припинення кредитного зобов’язання. Розірвання договору 

припиняє його дію на майбутнє, але не скасовує факт укладення та дії договору 

включно до моменту його розірвання, а також залишає в дії окремі його умови 

щодо зобов’язань сторін, спеціально передбачених для застосування на випадок 

порушення зобов’язань і після розірвання договору, з огляду на характер цього 

договору, за яким кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання. 

Дане положення слідує із ч.3, 4 ст. 653 ЦК України (якщо договір змінюється або 

розривається в судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з 

моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної 

сили. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними 
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за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не 

встановлено договором або законом) [250, c.56-62].  

Розірвання є одним із варіантів припинення зобов’язань. «Розмежування 

підстав розірвання договорів від інших підстав припинення договірних 

зобов’язань сприятиме захисту прав та інтересів учасників цивільно-правових 

відносин» [251, c. 145-146]. У доктрині цивільного права була висловлена 

пропозиція закріпити в законодавстві право позичальника на дострокове 

розірвання кредитного договору внаслідок затримання переводу коштів на його 

рахунок, якщо кредит надається відповідно до відкритої кредитної лінії [7, c.32-

34]. 

Досить часто на практиці при вирішенні кредитних спорів суди 

допускаються помилки, а саме, ототожнюють позовні вимоги про дострокове 

стягнення кредиту відповідно до ч. 2 ст. 1050 та ч. 2 ст. 1054 ЦК України або про 

звернення стягнення на заставлене майно з розірванням кредитного договору. 

Стаття 651 ЦК України передбачає підстави для зміни або розірвання договору. У 

судовому порядку ці питання вирішуються, якщо сторони договору не досягли 

згоди і одна із заінтересованих сторін звернулася з вимогою до суду з двох 

підстав: має місце істотне порушення договору другою стороною; наявні інші 

випадки, встановлені договором або законом (ч. 2 ст. 651 ЦК України). Натомість 

у ч. 3 ст. 651 ЦК України зазначено, що і без звернення до суду договір 

вважається розірваним або зміненим у силу самого факту односторонньої відмови 

від договору у повному обсязі чи частково (якщо таке право передбачене 

договором або законом). 

Судова практика виходить з того, що у силу зазначених правових норм, за 

загальним правилом, розірвання договору припиняє його дію на майбутнє і не 

скасовує сам факт укладення та дії договору включно до моменту його 

розірвання, а також залишає в дії окремі його умови щодо зобов’язань сторін, 

спеціально передбачені для застосування на випадок порушення зобов’язань і 

після розірвання договору, виходячи з характеру цього договору, за яким 

кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання. 
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Звернення до суду з вимогою про дострокове повернення всіх сум за 

кредитним договором у зв’язку з порушенням умов договору згідно з ч. 2 ст. 1050 

ЦК України не означає односторонньої відмови від договору, а є наслідком 

невиконання чи неналежного виконання боржником своїх договірних зобов’язань. 

Це спосіб цивільно-правової відповідальності боржника. У подальшому при 

невиконанні рішення суду у кредитора виникає право стягувати суми, передбачені 

ч. 2 ст. 625 ЦК України, оскільки зобов’язальні правовідносини не припинилися. 

У ст. 599 ЦК України зазначено, що зобов’язання припиняються його 

виконанням, проведеним належним чином (а не в силу ухвалення рішення суду). 

Відповідно до чинного законодавства форма угоди про розірвання договору 

повинна бути ідентичною формі договору, який розривають. Так як кредитний 

договір укладається у письмовій формі (ст. 1055 ЦК України), то і форма 

розірвання кредитного договору має бути письмовою. Кредитний договір, який 

укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним. Нікчемним 

правочином є правочин, недійсність якого встановлена законом. Визнання такого 

правочину недійсним судом не вимагається (ч. 2 ст. 215 ЦК України). Недійсний 

правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його 

недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути 

другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в 

разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у 

користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість 

того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо у 

зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі 

завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною 

стороною (ч. 1,2 ст. 216 ЦК України). Правові наслідки, передбачені частинами 

першою та другою статті 216 ЦК України, застосовуються, якщо законом не 

встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки 

окремих видів недійсних правочинів. Варто зауважити, що згідно зі ст. 217 ЦК 

України недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсності 

інших його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин 
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був би вчинений і без включення до нього недійсної частини. Правові наслідки 

недійсності нікчемного правочину, які встановлені законом, не можуть 

змінюватися за домовленістю сторін. Вимога про застосування наслідків 

недійсності нікчемного правочину може бути пред'явлена будь-якою 

заінтересованою особою. Суд може застосувати наслідки недійсності нікчемного 

правочину з власної ініціативи (ч. 4,5 ст. 216 ЦК України).  

Так як кредитний договір є двостороннім правочином, і щодо його дійсності 

закон вимагає при укладенні кредитного договору дотримання письмової форми, 

то правовими наслідками недотримання такої форми будуть застосовуватися 

положення ст. 218 ЦК України. Відповідно до якої  недодержання сторонами 

письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його 

недійсність, крім випадків, встановлених законом. Заперечення однією із сторін 

факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може 

доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими 

доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків. Якщо 

правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання 

вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а 

друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, 

такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. Підставою для 

визнання правочину недійсним є недодержання в момент вчинення правочину 

стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою — третьою, 

п’ятою та шостою статті 203 ЦК України. Згідно зі ст. 236 ЦК України правочин, 

визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення. 

Так, наприклад, позичальник звернувся до суду з позовом, що був 

уточнений, до ПАТ «Фідобанк», у якому просив суд визнати недійсним договір 

про внесення змін до договору кредиту, укладеного між ПАТ «СЕБ Банк», 

правонаступником якого є ПАТ «ФІДОБАНК» [252]. Договором про внесення 

змін до кредитного договору було змінено графік погашення заборгованості та 

розміри щомісячних внесків в рахунок погашення кредиту. Для обґрунтування 

позовних вимог був наданий суду висновок судово-почеркознавчої експертизи, 
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яким було підтверджено, що підпис у договорі про внесення змін до кредитного 

договору виконаний іншою особою, а не позичальником. Відповідно до чинного 

законодавства, зокрема, ст.ст. 1048-1054 ЦК України, кредитний договір мас 

укладатись обов’язково у письмовій формі, причому недодержання письмової 

форми тягне його нікчемність та не створює жодних правових наслідків, окрім 

тих, що пов’язані з його нікчемністю; сторони кредитного договору повинні мати 

необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення сторін має бути вільним і 

відповідати їхній внутрішній волі. 

Відповідно до ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що 

вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). 

В процесі розгляду вище вказаної цивільної справи, було проведено судову 

почеркознавчу експертизу, якою було встановлено, що дійсно позивач не 

підписував договір про внесення змін до договору кредиту, що підтверджує 

твердження, що між позивачем та банком не було досягнуто згоди щодо умов 

договору про внесення змін до кредитного договору та не було підписано вказані 

зміни, тому такий договір є оспорюваним. Так як цей договір є оспорюванним, 

оскільки на підставі цього договору про внесення змін до кредитного договору з 

позивача примусово стягується заборгованість за кредитним договором, що 

суттєво порушує його законні права та інтереси. Суд задовольнив вимоги 

позивача в повному обсязі. 

Зі змісту п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 

06.11.2009 року «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними» [89] вбачається, що не є укладеними правочини 

(договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх 

укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано 

акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до 

законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо). 

Відповідно до п. 14 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 5 від 30 березня 2012 

року «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 
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виникають із кредитних правовідносин» [91] при вирішенні спорів про визнання 

кредитного договору недійсним суди мають враховувати вимоги, додержання 

яких є необхідним для чинності правочину, зокрема ЦК України (статті 215, 1048 

- 1052, 1054 - 1055), статті 18 - 19 Закону України «Про захист прав споживачів». 

Зокрема, кредитний договір обов'язково має укладатись у письмовій формі (стаття 

1055 ЦК); недодержання письмової форми тягне його нікчемність та не створює 

юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його нікчемністю. 

Згідно з роз'ясненнями постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 

листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про 

визнання правочинів недійсними», суди повинні розмежовувати кредитний 

договір, який є недійсним у силу закону (нікчемний) або може бути визнаний 

таким у судовому порядку (оспорюваний) з підстав, встановлених частиною 

першою статті 215 ЦК України, та кредитний договір, який є неукладеним (не 

відбувся), що не може бути визнаний недійсним, зокрема, у випадку, коли 

сторони в належній формі не досягли згоди щодо хоча б з однієї його істотної 

умови або зміст яких неможливо встановити виходячи з норм чинного 

законодавства (статті 536, 638, 1056-1 ЦК України). 

Вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути 

заявлена як одночасно з вимогою про визнання оспорюваного правочину 

недійсним, так і у вигляді самостійної вимоги в разі нікчемності правочину та 

наявності рішення суду про визнання правочину недійсним. Наслідком визнання 

правочину (договору) недійсним не може бути його розірвання, оскільки це 

взаємовиключні вимоги. 

Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду цивільних 

справ за позовами про захист прав споживачів» [253]  від 12.04.1996 № 5 

відносини, які витікають із договорів про надання фінансово-кредитних послуг 

для задоволення власних побутових потреб громадян, у тому числі про надання 

кредитів регулюються положеннями Закону України «Про захист прав 

споживачів» [81]. 

Відповідно до п. 23 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» 
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споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою 

фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції. Підстави для 

визнання договору споживчого кредиту недійсним випливають із ст. 11 Закону 

«Про захист прав споживачів» 

Згідно з п. 2. ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», перед укладенням 

договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний 

повідомити споживача у письмовій формі про кредитні умови, зокрема: 

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений; 

б) форми його забезпечення; 

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в 

тому числі між зобов’язаннями споживача; 

г) тип відсоткової ставки; 

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий; 

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення 

договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням 

кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як 

адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо); 

е) строк, на який кредит може бути одержаний; 

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту 

та обсяги; 

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови; 

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, 

ким вона здійснюється; 

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які 

споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати 

докладнішу інформацію; 

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. 

Зазвичай банки ігнорують дану вимогу, що є однією з підстав визнання 

договору недійсним, адже згідно з ч. 2 п. 2. ст. 19 ЗУ «Про захист прав 

споживачів» підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час 
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пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, 

незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення 

свідомого вибору. 

Відповідно до п. 3. 6. Правил надання банками України інформації 

споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затвердженим 

постановою НБУ від 10.05.2007, № 168, «Банки не мають права встановлювати 

платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на 

власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), 

або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від 

споживача тощо) або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, 

зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, унесення 

до нього змін, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на 

укладення кредитного договору тощо)» [234]. 

Відповідно до п. 2.4. Правил надання банками України інформації 

споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, банки 

зобов’язані отримати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з 

вище наведеною інформацією. У відповідності до п. 2. 5. вказаних Правил, банки 

розробляють форму (бюлетень, довідка, повідомлення тощо) надання споживачу 

достовірної інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість 

кредиту, яка повинна бути затверджена рішенням уповноваженого органу банку 

та доведена до відома його відповідних структурних підрозділів. 

Умова договору про те, що кредитор має право в односторонньому порядку 

на власний розсуд без згоди позичальника змінити процентну ставку за кредитом, 

може бути підставою для визнання її недійсною. Умова банку про надання особі 

права за власним бажанням будь-коли змінювати відсоткову ставку, а клієнт не 

має права відмовитися, суперечить вимогам чинного законодавства. 

Згідно з ч. 4 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» до договорів із 

споживачами про надання споживчого кредиту застосовується положення цього 

закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: 

встановлюється дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової 
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ставки. 

Деякі положення договору можна трактувати досить широко і не на користь 

позичальника, особливо коли умови договору не дають права позичальнику 

відстояти свої інтереси, про підняття відсоткової ставки банком, про згоду на 

запропоновані банком умови, про повернення достроково всього кредиту, що 

саме по собі є дискримінацією, тобто таким, що всупереч принципу 

добросовісності має наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків 

на шкоду споживачу, про можливість банку в односторонньому порядку в будь-

який час підвищувати процентну ставку. 

Якщо договір буде містити умову про те, що за прострочення будь-яких 

грошових зобов’язань за договором позичальник сплачує кредитору пеню у 

розмірі, що не відповідає вимогам законодавства, це теж буде підставою для 

визнання такого договору недійсним (для прикладу, 1% суми кредиту за кожен 

день прострочення). Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» розмір пені, 

обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати 

подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за 

який сплачується пеня [254]. 

Згідно з ч. 5 п. 3 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» 

несправедливими є, зокрема, умови Договору про встановлення вимоги щодо 

сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п’ятдесят 

відсотків вартості продукції (послуг) у разі невиконання ним зобов’язань за 

договором. 

Відсутність у договорі розпису загальної вартості кредиту у оскаржуваному 

Кредитному договорі свідчить про відсутність істотної умови договору – ціни (ст. 

632 ЦК України). Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: 

У договорі про надання споживчого кредиту зазначається детальний розпис 

загальної вартості кредиту для споживача. 

Є неправомірним умови, які регулюють внесення змін (доповнень) та 

розірвання договору, лише в односторонньому порядку, і лише в інтересах та з 
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боку банку. 

Метою Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» [38], як сказано в його преамбулі, є створення 

правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, а отже, і, 

користувачів споживчого кредиту, яким є позивач. 

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» договір повинен містити — порядок 

зміни і припинення дії договору. 

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» договір, повинен містити: права та 

обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне 

виконання умов договору. 

Чинний Цивільний кодекс України розрізняє валюту зобов’язання та валюту 

виконання зобов’язання. 

Відповідно із ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є 

гривня. Ст. 524 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов’язання має 

бути виражене у грошовій одиниці України — гривні. Сторони можуть визначити 

грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. Відповідно до ст. 35 Закону 

України «Про Національний банк України» гривня (банкноти і монети), як 

національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, 

який приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких 

обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для 

зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. 

Отже, єдиним законним засобом платежу, який застосовується при 

проведенні розрахунків між резидентами на території України є гривня. 

Надання банком позичальникові грошових коштів (кредиту) та проведення 

позивачем дій відносно виконання своїх обов’язків в іноземній валюті (в тому 

числі, оплата процентів за користування кредитом, різного роду комісій) за своєю 

правовою природою є валютною операцією. 

Статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 
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регулювання і валютного контролю» [79] передбачено, що валютні операції 

проводяться на підставі відповідної ліцензії Національного банку України. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» [255] ліцензування, в тому числі, банківської 

діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання 

фінансових послуг, здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у 

цих сферах. 

Згідно із статтею 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» 

документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, 

визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків 

мають право здійснювати банківську діяльність є банківською ліцензією. 

Статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» передбачено, що на здійснення валютних 

операцій Національний Банк України видає генеральні та індивідуальні ліцензії. 

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим 

установам України, національному оператору поштового зв’язку на здійснення 

валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії 

режиму валютного регулювання. 

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення 

разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. 

Згідно із п. п. в), г) ч. 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю» індивідуальної ліцензії 

потребують, в тому числі, операції щодо використання іноземної валюти на 

території України як засобу платежу або як застави. 

Таким чином, враховуючи вищевикладене, надання та одержання кредиту в 

іноземній валюті, використання іноземної валюти, як засобу платежу можливо 

при дотриманні суб’єктами господарських відносин імперативних вимог 

законодавства, щодо одержання відповідної індивідуальної ліцензії. 

Відповідно до частини 5 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю», пункту 1.10 Положення 
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«Про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на 

використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» [256] 

одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції, означає 

також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має 

відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами ліцензії. 

Стаття 227 ЦК України встановлює, що правочин юридичної особи, 

вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), може бути визнаний судом 

недійсним. 

Надання кредиту у іноземній валюті також може призвести до того, що 

позивач перебуває у відверто дискримінаційному становищі відносно відповідача. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 16 ЦК України визнання правочину недійсним є 

одним із способів захисту цивільних прав та інтересів. 

Також слід зазначити таку підставу визнання кредитного договору 

недійсним як укладення такого договору особою без письмової згоди другого з 

подружжя. Підставою є ст. 65 Сімейного кодексу України, яка встановлює, що 

чоловік та дружина розпоряджаються майном, яке є об’єктом права спільної 

сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. Згода іншого з подружжя на 

укладення кредитного договору має бути отримана у формі, у якій укладений 

кредитний договір, тобто, у письмовій формі. Якщо договір виходить за межі 

дрібного побутового та не було надано згоди іншого з подружжя на його 

укладення, другий з подружжя має право в судовому порядку оскаржити дійсність 

цього договору як укладеного без його (її) згоди. Це правило поширює свою дію і 

на осіб, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою 

або в будь-якому іншому шлюбі і які набули майно за час їх спільного 

проживання (стаття 74 СК України). 

Так, у цивільній справі від 17.08.2016 року [257] позивачі просили суд 

визнати кредитний договір недійсним, посилаючись на те, що його умови не 

відповідають вимогам закону, при його укладенні сторонами не досягнуто 

домовленості щодо всіх істотних умов договору, договір містить дискримінаційні 

та несправедливі умови, що призвело до суттєвого дисбалансу інтересів сторін. 
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Всупереч вимогам закону відповідач не передбачив в договорі кредиту його 

орієнтовну сукупну вартість кредиту, виражену в простій зрозумілій формі в 

національній валюті. Крім того, на думку позивачів, договір містить інші 

несправедливі умови, зокрема споживчі кредити містять положення про право 

банку підвищувати відсотки, дисбаланс зарахування відсотків та суми кредиту, 

що ставить в тяжке несправедливе становище споживача в договірних 

зобов’язаннях. За таких підстав, позивач просив визнати недійсним кредитний 

договір, і в порядку застосування наслідків недійсності договору кредиту визнати 

недійсним договір іпотеки, договір поруки, а також  застосувати двосторонню 

реституцію. Суд не задовольнив позовні вимоги, виходячи з наступного. У 

відповідності до ст. 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, 

виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК 

України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 

розумності та справедливості. Як вбачається із договору кредиту, позивач була 

ознайомлена з умовами кредитування та погодилася із ними, підписавши договір 

без зауважень, отримала кошти кредиту, і майже через вісім років після 

отримання кредиту, заявила позовні вимоги про визнання договору кредиту 

недійсним. Як вбачається з матеріалів справи, позивач була ознайомлена з 

умовами договору, всіма істотними обставинами та наслідками його підписання, 

що підтверджено її особистим підписом. Кредитний договір укладений сторонами 

з дотриманням вимог закону, необхідних для чинності правочину, а належних і 

допустимих доказі протилежного позивачем не було надано. Як вбачається з 

матеріалів справи при укладанні спірного договору сторони погодили усі умови 

договору без будь-яких зауважень, а позивачем було отримано кредитні кошти, 

що ним не заперечується. Суд прийшов до висновку, що позовні вимоги про 

визнання спірного договору недійсним у зв'язку із порушенням прав споживача є 

необґрунтованими та задоволенню не підлягають, а вимоги про застосування 

наслідків недійсності договору кредиту та визнання недійсним договори іпотеки 

та поруки, а також застосування двосторонньої реституції є похідними, а тому 

також не підлягають задоволенню. 
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Отже, визнання кредитного договору недійсним своїм наслідком має 

двосторонню реституцію, передбачену ст. 216 ЦК України, тобто, у разі 

недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у 

натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі 

неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у 

користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати вартість 

того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Тобто, у 

випадку визнання кредитного договору недійсним боржник зобов’язаний 

повернути банку лише суму наданого кредиту без виплати відсотків. Натомість 

банк зобов’язаний повернути всю суму сплачених боржником відсотків за 

договором кредиту [258, c.212-217]. Наслідком визнання кредитного договору 

недійсним є також недійсність договору застави чи іпотеки, адже, відповідно до ч. 

2 ст. 548 ЦК України недійсність основного зобов’язання спричиняє недійсність 

правочину щодо його забезпечення, як наслідок у такій ситуації банк повинен 

повернути предмет застави позичальникові, що передавався у володіння банку. 

 

3.3. Відшкодування збитків 

 

Цивільно-правова відповідальність була неодноразово предметом розгляду в 

наукових працях цивілістів. Щодо питання про поняття та характерні ознаки 

цивільно-правової відповідальності в юридичній літературі існує багато точок 

зору. Так, О.С. Іоффе писав, що відповідальність – це результат правопорушення 

[259, c.143]. А також що цивільно-правова відповідальність є санкцією за 

правопорушення, що спричиняє для порушника негативні наслідки у вигляді 

позбавлення суб’єктивних цивільних прав чи покладання нових або додаткових 

цивільно-правових обов’язків [6, c.97]. Цивільно-правова відповідальність носить 

майновий характер і як майнова санкція завжди має своєю метою відновлення або 

компенсацію порушеного права потерпілого [260, с.42-43]. В даному випадку 

цивільно-правову відповідальність порівнюють із санкцією. Санкція ж являє 
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собою частину правової норми, що передбачає заходи впливу до осіб, які не 

дотримуються її припису [261, c.246]. 

Під санкцією також розуміють такі майнові наслідки як сплата неустойки, 

відшкодування збитків, відшкодування майнової та моральної шкоди, до яких 

зобов’язується правопорушник внаслідок покладеної на нього цивільно-правової 

відповідальності [262, c.7-8]. У даному випадку поняття «санкція в зобов’язанні» і 

«відповідальність за зобов’язанням» ототожнюються. Проте повністю 

ототожнювати заходи цивільно-правової відповідальності з поняттям санкції у 

цьому сенсі не можна, оскільки відповідальність є не просто санкцією за 

правопорушення, а такою санкцією, що спричиняє певні позбавлення майнового 

чи особистого характеру [263, c.40]. 

Виконання кредитного зобов’язання – це здійснення кредитором та 

позичальником покладених на них прав та обов’язків, що складають зміст такого 

зобов’язання. 

У ЦК України застосовуються такі терміни, як «шкода» та «збитки», які 

трактуються неоднозначно. Так, у п. 3 ч. 2 ст. 11, а також у ст. 1166 ЦК України 

законодавець ототожнює збитки та шкоду, позначаючи їх лише терміном 

«шкода», у ст.ст. 22 і 23 указані терміни розмежовуються, у ст. 1192 ЦК України 

використовується лише термін «збитки», у п. 8 ч. 2 ст. 16 ЦК України 

законодавець вказує на «відшкодування збитків та інших способів відшкодування 

майнової шкоди» [264, c.18].  

У науковій літературі також немає єдиного підходу до трактування 

відповідних термінів. Так, Г.М. Белякова, В.О. Тархов,  та інші розглядають їх як 

синоніми [265, c.112; 266, с. 456]. Інші науковці, навпаки, розмежовують ці 

поняття. Так, В.Т. Смірнов та А.О. Собчак вказують на те, що шкода – це родове 

поняття негативних майнових наслідків правопорушення, а збитки – це 

натурально-речова форма виявлення шкоди, якій відповідає один із встановлених 

в законі способів її відшкодування – відшкодування в натурі (надання речі того ж 

роду, тієї ж якості чи виправлення пошкодженої речі тощо) [267, c.152]. 
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Цивільне право розрізняє майнову і моральну (немайнову) шкоду. Майнова 

шкода – це будь-яке зменшення чи знищення майнового суб’єктивного права, 

охоронюваного законом інтересу чи майнового блага, що спричиняє втрати у 

потерпілого. Від поняття «майнова шкода» слід відрізняти поняття «майнові 

збитки», які є економічним (вартісним, грошовим) еквівалентом завданої 

майнової шкоди. Збитки мають подвійну природу (юридичну та економічну). У 

науковій літературі зазначається, що збитки мають подвійну правову природу, 

адже вони є економічною і юридичною категорією. Проте не будь-які економічні 

(майнові) збитки набувають ознак юридичної категорії. Економічні збитки – це 

негативні наслідки у формі зменшення майнових благ, не обумовлені діяльністю 

фізичних чи юридичних осіб, за настання яких не наступає примусовий обов’язок 

третіх осіб їх відшкодувати чи компенсувати. Юридична категорія збитки 

складається лише з тих, які виникають внаслідок порушення у межах цивільних 

чи інших правовідносин, уповноважений учасник яких має право вимагати від 

зобов’язаної особи відшкодування таких збитків [268]. 

Поняттям «моральна (немайнова) шкода» охоплюються втрати немайнового 

характеру внаслідок моральних та (або) фізичних страждань або інших 

негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або 

бездіяльністю інших осіб. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо 

інше не встановлено договором або законом. Підстави та порядок відшкодування 

моральної шкоди в цивільному праві визначаються ст. 1167, 1168 ЦК України. 

Стаття 225 ГК України матеріальну компенсацію моральної шкоди включає 

до складу збитків. Збитками є грошова оцінка понесених втрат, що заподіяв 

боржник чи деліквент. Таке розуміння збитків відповідає і ч. 2 ст. 22 ЦК України, 

де збитки визначаються як: а) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням 

або пошкодженням речі; б) витрати, які особа зробила або мусить зробити для 

відновлення порушеного права; в) доходи, які особа могла б реально одержати за 

звичайних обставин, якби її право не було порушене. Тут законодавець наголошує 

на витратах та доходах, розуміючи при цьому величини, які обчислюються в 

грошовій формі. 
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Відповідно до ст. 224 ГК України під збитками розуміються витрати, 

зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не 

одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного 

виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської 

діяльності другою стороною. 

Розмежувати реальні збитки та втрачену вигоду можна за формою прояву 

негативних наслідків у майновій сфері особи, право якої порушено. Реальними 

збитками за ч. 2 ст. 22 ЦК України є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі 

знищенням або пошкодженням речі; 2) витрати, які особа зробила або мусить 

зробити для відновлення свого порушеного права. Згідно з ч. 1 ст. 225 ГК  

України реальними збитками є: 1) вартість втраченого, пошкодженого або 

знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові 

витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, 

додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків 

унаслідок порушення зобов’язання другою стороною. 

Втрачену вигоду слід розуміти як доходи, які особа могла б реально 

одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Цей вид збитків 

полягає в тому, що всупереч очікуванню майнові активи суб’єкта не збільшились 

[269, c.198]. Усталеним у науці цивільного права є трактування збитків як 

грошового вираження майнової шкоди [270].  

Цивільно-правова відповідальність полягає в застосуванні до порушника 

санкцій, у результаті чого до останнього наступають несприятливі економічні та 

правові наслідки. Економічним змістом такої відповідальності є перерозподіл 

майнових втрат, викликаних порушенням зобов’язання: через механізм 

відповідальності ці втрати перекладаються на особу - правопорушника – 

несправного боржника.  

Одним з поширених видів цивільно-правової відповідальності у сучасній 

правозастосовчій судовій практиці є покладення на боржника обов`язку 

відшкодування завданих ним збитків через накладення грошового зобов`язання. 
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Стаття 625 ЦК України встановлює відповідальність за порушення 

грошового зобов'язання. Відповідно до ч.1 ст. 625 ЦК України боржник не 

звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового 

зобов'язання. У ч. 2 зазначено, що боржник, який прострочив виконання 

грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з 

урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 

три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не 

встановлений договором або законом. Приписи ст. 625 ЦК про розмір процентів, 

що підлягають стягненню за порушення грошового зобов’язання, є 

диспозитивними та застосовуються, якщо інший розмір процентів не 

встановлений договором або законом.  

Особливість застосування ст. 625 ЦК України у кредитних правовідносинах 

дає можливість зобов`язати боржника у разі невиконання ним свого грошового 

зобов`язання сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 

за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо 

законом або договором не встановлений інший розмір процентів. 

Формою відповідальності за прострочення виконання грошового 

зобов`язання є неустойка, яка нараховується у певному проценті до розміру боргу. 

Для того, щоб перенести майнові втрати кредитора на боржника-відповідача, суду 

належить мати достатню для цього підставу – сукупність умов цивільно-правової 

відповідальності, докази як виникнення договірних правовідносин, так і факту їх 

порушення боржником. 

Якщо в кредитному договорі сторонами встановлено збільшення розміру 

процентів у зв’язку з простроченням сплати боргу, розмір ставки, на яку 

збільшена плата за користування кредитом, слід вважати іншим розміром 

процентів, встановленим договором відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України. 

Відповідно до статті 533 ЦК України грошовим є зобов’язання, яке виражається в 

грошовій одиниці України (або грошовому еквіваленті в іноземній валюті). 

Кредитні зобов’язальні правовідносини мають самостійний характер і належать 

до грошових.  
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Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16 січня 2013 р. № 10-74/0/4-13 [271] дано визначення 

відшкодування шкоди як відповідальність, а не боргове (грошове) зобов’язання, 

відповідно на шкоду не повинні нараховуватись проценти за користування 

чужими грошовими коштами, що теж є відповідальністю. На нашу думку, 

нарахування процентів на суму шкоди є фактично подвійною мірою 

відповідальності.  

Варто зазначити, що у випадку істотного порушення договору з боку 

кредитодавця, позичальник має право згідно ст. 22 ЦК України на відшкодування 

збитків у вигляді реальних збитків та упущеної вигоди. 

Проте судова практика щодо відшкодування збитків та розірвання кредитного 

договору у зв’язку з «істотністю» порушення умов договору все ж залишається 

достатньо неоднозначною. Так, рішенням Господарського суду м. Києва від 

27.02.2012 у справі № 17/465 позовні вимоги щодо стягнення з Банку завданих 

збитків були задоволені, проте відмовлено в частині задоволення позовних вимог 

щодо розірвання договору. А постановою Вищого господарського суду України 

від 09.08.2011 у справі № 17/33-11 (19/57-10) були залишені без змін рішення 

судів попередніх інстанцій, якими відмовлено в задоволенні вимог позивача про 

розірвання кредитного договору та стягнення збитків. 

Крім відшкодування збитків та моральної шкоди, сторона у зобов’язанні за 

прострочення його виконання може нести відповідальність у виді неустойки 

(штрафу, пені). При цьому, що важливо, неустойка має подвійну природу та 

виконує функції як виду забезпечення зобов’язання, так і міри (форми) цивільно-

правової відповідальності [272]. Стаття 549 ЦК України містить положення, що 

неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник 

повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов’язання. Отже, є 

два основні види неустойки: грошова (штраф і пеня) та майнова. 

Аналіз договірної та судової практики свідчить про те, що найбільш 

поширеними видами неустойки є штраф і пеня, які з урахуванням змісту частин 2 
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і 3 ст. 549 ЦК України визначаються і стягуються винятково у вигляді грошових 

сум, які боржник зобов’язаний сплатити в разі порушення свого зобов’язання. 

Аналіз судової практики дає підстави стверджувати, що практично в усіх 

кредитних договорах врегульовано питання відповідальності за порушення 

зобов’язання шляхом нарахування неустойки: пені або штрафу, або, як правило, їх 

одночасного нарахування. Судова практика ВСУ, ВССУ як суду касаційної 

інстанції однакова: за одне і те саме порушення одночасно не може 

застосовуватись штраф і пеня, які є цивільно-правовою відповідальністю одного 

виду [273]. Але тільки за одне й те саме порушення. Відповідно до ст. 61 

Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 

відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Під видом 

відповідальності тут розуміється не лише кримінально-правова чи 

адміністративно-правова, а й цивільно-правова відповідальність. Даний принцип 

закріплений також у ст. 4 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [149]. 

У зв’язку з цим у кредитних договорах, як правило, все ж таки зазначається 

про відповідальність боржника за невиконання чи неналежне виконання 

зобов’язання та його обов’язок сплатити пеню і штраф, проте кредитори 

зазначають при цьому різні види порушення. 

Відповідно до ст. 549 ЦК України пеня і штраф є видами неустойки, а не 

окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. Проте у межах 

одного виду відповідальності можуть застосовуватись різні санкції, що 

узгоджується зі свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України. 

Тобто, одночасне стягнення пені та штрафу за порушення кредитного 

зобов’язання можливе, і суду необхідно чітко з’ясувати умови кредитного 

договору: за які саме порушення боржником зобов’язання банк нарахував пеню, а 

за які — штраф; за які періоди порушення здійснені такі нарахування — і 

обов’язково відобразити ці юридично важливі обставини у судовому рішенні. 

Внаслідок фінансово-економічної кризи, а також зниження соціально-

економічних показників частини Східного регіону України, військової агресії, які 
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відбуваються останнім часом на території України, більшість суб’єктів опинилися 

у важкому фінансовому становищі, що спричинило появу великої кількості 

судових позовів. Постало питання, які підстави можна розглядати як форс-мажор 

при вирішенні кредитних спорів?  

Дослідимо, що слід розуміти  під форс-мажорними обставинами відповідно до 

національного законодавства. У ст. 263 ЦК України під непереборною силою 

розуміють надзвичайну або невідворотну за даних умов подію. Ч. 1 ст. 617 ЦК 

України зазначає, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від 

відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення 

сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Також наведений перелік умов, 

які не слід вважати випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків 

контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання 

зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів [50]. Ст. 218 ГК України 

закріплює норму «учасник господарських відносин відповідає за невиконання або 

неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил 

здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх 

залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У 

разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за 

порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову 

відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося 

неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і 

невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності» [51]. 

Такими обставинами вважаються ідентичні тим, які закріпленні в ст. 617 ЦК 

України. 

Також у міжнародно-правових актах та спеціальному національному 

законодавстві, включаючи підзаконні нормативно-правові акти, застосовуються 

такі поняття як «форс-мажор», «непереборна сила» та «випадок». Так, наприклад,  

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 

1980 р., яка набула чинності для України 01.02.1991р., в ст. 79 зазначає: «сторона 

не несе відповідальності за невиконання будь-якого із своїх  зобов'язань,  якщо  
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доведе,  що  воно  було   викликане перешкодою поза її контролем і що від неї 

нерозумно було очікувати прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення  

договору  або уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її наслідків» [211]. 

Вважаємо, що в Конвенції йдеться саме про форс-мажорні обставини, яке 

охоплює інші два дискусійні поняття. Визначення непереборної сили відображено 

також у Законі України від 24.06.04 р. № 1877-IV «Про державну підтримку 

сільського господарства України» [274], а також ряду інших нормативно-

правових актів.  

Не залишилася без уваги дана проблема і на теоретичному рівні. Вже 

тривалий час існує наукова дискусія щодо розмежування чи ототожнення понять 

«непереборна сила», «форс-мажор» і «випадок». Відсутність єдиного підходу до 

розуміння визначених понять не сприяють вирішенню проблем, які виникають на 

практиці. Зростання курсу валюти - валюти кредиту, за загальним правилом, не є 

підставою для розірвання кредитного договору, оскільки позичальник в момент 

укладення договору може і повинен був передбачити зміни курсу гривні до 

іноземної валюти (наприклад, курс долара США змінювався багато разів за 

останні роки). Окрім того, у позичальника є вибір, в якій валюті йому взяти 

кредит. Судова практика свідчить, що така підстава для розірвання кредитного 

договору, як «зміна істотних обставин», а саме «зростання курсу валюти», не є 

обґрунтованою. Щодо інших підстав, на які позивачі посилаються останнім 

часом, як на «форс-мажор», є тимчасова окупація частини Донецької та 

Луганської областей, внаслідок чого позивачі не можуть вчасно вносити 

регулярні платежі як погашення взятого в банках кредиту, оскільки дані 

обставини не залежать від їхньої волі. Так ст. 10 ЗУ «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції» [275] передбачено, що належним 

і допустимим документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили 

(форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для 

звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) 

зобов'язання є сертифікат Торгово-промислової палати України. Форс-мажорними 

обставинами (обставинами непереборної сили) відповідно до даного Закону, яким 
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були внесені зміни до ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» [276] (ст.14¹ 

ч.2) визнаються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 

унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору 

(контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими 

нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна 

погроза такого конфлікту та інші обставини відповідно до даної статті. Так, ПАТ 

КБ «ПриватБанк» був пред’явлений позов до особи, яка проживає на тимчасово 

окупованій території, про стягнення заборгованості за кредитним договором 

[277]. В судовому засіданні встановлено, що позивач належним чином виконував 

свої зобов'язання по наданню кредиту, а відповідач отримав кредит, але належним 

чином не виконував свої зобов'язання за договором. Суд задовольнив позов 

частково. Було стягнено заборгованість за кредитом без урахування суми 

штрафів, оскільки чинним законодавством забороняється на час проведення 

антитерористичної операції нарахування пені та/або штрафів на основну суму 

заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 

14 квітня 2014р. громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають 

або переселилися у період з 14 квітня 2014р. з населених пунктів, визначених у 

затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася 

антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - 

підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на 

території відповідних населених пунктів. 

У судовій практиці зустрічаються випадки, коли сторона посилається на 

таку підставу звільнення від виконання зобов’язань, як закінчення терміну дії  

договору як юридичного факту, що породжує виникнення цивільних зобов’язань 

між сторонами, і відповідно як наслідок закінчення терміну дії такого договору, 

на думку позивача, є наслідком закінчення терміну виконання зобов’язання, при 

тому, що деякі умови виконані належним чином не були, що і породило спір. 

Необхідно пам’ятати, що строк дії договору і строк дії зобов’язання є різними 

правовими поняттями, і не завжди співпадають у часових межах. Враховуючи те, 

що зобов’язання має виконуватися відповідно до терміну дії договору, термін 



 

 

200 

 

виконання зобов’язання може або співпадати із терміном дії договору, або бути за 

нього коротшим. Якщо термін дії договору закінчився, а зобов’язання, яке 

виникло із укладення даного договору, було невиконане належним чином, то 

матиме місце порушення виконання зобов’язання. Судова практика наголошує на 

тому, що слід враховувати наступні моменти: 1) закінчення терміну дії договору 

не звільняє сторону від відповідальності за його порушення, яке мало місце під 

час дії договору (ч. 4 ст. 631 ЦК України); 2) боржник, який сплатив неустойку та 

відшкодував збитки, які виникли внаслідок порушення зобов’язання, не 

звільняється від обов’язку виконання зобов’язання в натурі, якщо інше не 

встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 622 ЦК України). Тобто, у випадку 

закінчення терміну дії договору, якщо сторонами чи законом не передбачено 

інше, не скасовує зобов’язань, які виникли з укладення договору, і цивільно-

правові відносини між сторонами зберігаються до моменту повного виконання 

зобов’язання. Також заслуговує на увагу твердження, що внесення змін можливе 

лише в чинний договір. Якщо ж термін дії договору закінчився, то не можна 

внести до нього зміни чи розірвати такий договір. Це положення випливає із 

принципу розумності, закріпленому у ст.3 ЦК України. Так, наприклад, одна 

сторона позивалася до суду із вимогою внести зміни в договір у зв’язку із 

істотною зміною обставин, до яких позивач відносить погіршення умов праці 

внаслідок проведення антитерористичної операції в зоні місцезнаходження 

виробничих центрів та органів управління позивача, збільшення кількості 

звільнення працівників, виробничі аварії, які спричинені внаслідок вимушеного 

простою виробництва та у зв’язку із зупиненням електропостачання, а також інші 

негативні фактори та стягненням судового збору з контрагента. Останній, в свою 

чергу заперечував, позовні вимоги, посилаючись на той факт, що по укладеному 

договору сплив термін його дії, тому не можливо до нього внести якісь зміни. 

Питання про виконання умов укладеного договору між сторонами раніше було 

вже предметом судового розгляду, і сторона відповідача наголошувала на тому, 

що позивач не виконував рішення суду, тому дії відповідача слід розглядати як дії 

по спонуканню до виконання умов договору позивачем. Суд, дослідивши 
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обставини справи, дійшов до наступного висновку, що підстав для внесення змін 

до існуючого договору на підставі ст. 652 ЦК України у зв’язку з істотною зміною 

обставин, на які посилався відповідач, не можливе, аргументуючи свою позицію 

тим, що істотна зміна обставин в контексті ст. 652 ЦК України не робить 

виконання договірного зобов’язання неможливим, а робить таке виконання 

невигідним для позивача. Позивачем не було надано доказів того, чого він 

лишився, на що розраховував у разі виконання умов договору [278].      

Вважаємо, що норма ст. 79 Віденської конвенції про договори міжнародної 

купівлі-продажу 1980 року регулює відносини в частині звільнення від 

відповідальності за невиконання зобов’язання, але не звільнення від 

відповідальності за виконання самого зобов’язання.  

Можемо зробити висновок, що єдиним належним та достатнім документом, 

що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали 

місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для 

звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) 

зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України. Проте, позивач 

може обґрунтовувати свої позовні вимоги лише необхідністю скасування пені та 

штрафів за невиконання чи неналежне виконання кредитних зобов’язань у 

випадку вище перелічених обставин (загроза війни, збройний конфлікт, серйозна 

погроза такого конфлікту, проведення антитерористичних, військових дій, які 

перешкоджають чи унеможливлюють виконання кредитного зобов’язання тощо), 

але це не слугує підставою для звільнення від виконання кредитного 

зобов’язання.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Поняття зміни змісту кредитних правовідносин означає не що інше, як 

припинення попередніх прав та обов’язків кредитора та позичальника, і 

виникнення нових. Зміна кредитного договору не завжди впливає на зміст 

основного кредитного зобов’язання,  оскільки сторони можуть внести зміни до 
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умов, якими встановлено додаткові зобов’язання, права і обов’язки на випадок 

його порушення тощо. Складність зміни правовідношення полягає у тому, що 

вона на відміну від припинення правовідношення, яке за будь-яких умов означає 

припинення всіх прав та обов’язків суб’єктів, може відбуватися в різних формах і 

завжди означає збереження правовідношення з певним обсягом прав та обов’язків 

у його сторін. 

2. Згідно п.2 ч. 1 ст. 611 ЦК України зміна умов зобов’язання визнається як 

правові наслідки у разі порушення зобов’язання. Тому, коли буде йти мова про 

зміну договору, необхідно чітко відмежовувати, чи маються на увазі наслідки 

порушення зобов’язання чи зміна договору. Якщо зміна договору є відповіддю на 

порушення умов договірного зобов’язання, то її слід розглядати як наслідки, 

застосовувані для захисту прав сторони, якій завдано збитки. У цьому випадку 

заподіяння збитків передує зміні договору. Якщо в основі зміни договору лежить 

вольова категорія – ініціатива однієї сторони чи угода сторін, то зміну договору 

слід розглядати як дію, що породжує правові наслідки, передбачені в ст. 653 ЦК 

України. Можна розглядати три варіанти розвитку подій. В першому випадку 

буде йти мова про односторонні дії сторони кредитного договору, передбачені 

законом чи договором, які направлені на зміну такого договору, для вчинення 

яких не потрібно згоди іншої сторони. В другому випадку кожна із сторін 

кредитного договору може звернутися до суду з вимогою змінити договір. І в 

третьому випадку сторони можуть досягти домовленості про двосторонню 

погоджену зміну договору. Заподіяння збитків у цих випадках є наслідком їх 

вчинення. 

3. Наслідки, які виникають при зміні кредитного договору умовно можна 

розділити на дві групи: позитивні, які передбачають юридичні наслідки таких дій, 

наприклад, зміну зобов’язань сторін (п.п. 1,3 ст. 653 ЦК України) та негативні, які 

пов’язуються із відшкодуванням збитків завданих зміною договору. 

4. Настання правових наслідків може бути обумовлено в самому кредитному 

договорі. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане 

ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не 
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встановлено договором або законом (ч. 4 ст. 653 ЦК України). Тому, якщо будь-

яка із сторін кредитного договору пред’явить у судовому порядку вимогу до 

другої сторони про повернення виконаного нею за кредитним зобов’язанням суд 

має право у разі розірвання кредитного договору відмовити позивачеві у 

задоволенні такої вимоги. Слід зауважити, що правило ч. 4 ст. 653 ЦК України не 

застосовується, якщо інше передбачено договором або законом.  

5. Особливість застосування ст. 625 ЦК України у кредитних правовідносинах дає 

можливість зобов`язати боржника у разі невиконання ним свого грошового 

зобов`язання сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 

за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо 

законом або договором не встановлений інший розмір процентів. Формою 

відповідальності за прострочення виконання грошового зобов`язання є неустойка, 

яка нараховується у певному проценті до розміру боргу. Для того, щоб перенести 

майнові втрати кредитора на боржника-відповідача, суду належить мати достатню 

для цього підставу – сукупність умов цивільно-правової відповідальності, докази 

як виникнення договірних правовідносин, так і факту їх порушення боржником. 

Якщо в кредитному договорі сторонами встановлено збільшення розміру 

процентів у зв’язку з простроченням сплати боргу, розмір ставки, на яку 

збільшена плата за користування кредитом, слід вважати іншим розміром 

процентів, встановленим договором відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України. 

Відповідно до статті 533 ЦК України грошовим є зобов’язання, яке виражається в 

грошовій одиниці України (або грошовому еквіваленті в іноземній валюті). 

Кредитні зобов’язальні правовідносини мають самостійний характер і належать 

до грошових. 

6. У кредитних договорах, як правило, зазначається про відповідальність 

боржника за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання та його обов’язок 

сплатити пеню і штраф, проте кредитори зазначають при цьому різні види 

порушення. Відповідно до ст. 549 ЦК України пеня і штраф є видами неустойки, а 

не окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. Проте у межах 

одного виду відповідальності можуть застосовуватись різні санкції, що 



 

 

204 

 

узгоджується зі свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України. Тобто, 

одночасне стягнення пені та штрафу за порушення кредитного зобов’язання 

можливе, і суду необхідно чітко з’ясувати умови кредитного договору: за які саме 

порушення боржником зобов’язання банк нарахував пеню, а за які — штраф; за 

які періоди порушення здійснені такі нарахування — і обов’язково відобразити ці 

юридично важливі обставини у судовому рішенні. 

7. Єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання 

обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території 

проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від 

відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є 

сертифікат Торгово-промислової палати України. Проте, позивач може 

обґрунтовувати свої позовні вимоги лише необхідністю скасування пені та 

штрафів за невиконання чи неналежне виконання кредитних зобов’язань у 

випадку вище перелічених обставин (загроза війни, збройний конфлікт, серйозна 

погроза такого конфлікту, проведення антитерористичних, військових дій, які 

перешкоджають чи унеможливлюють виконання кредитного зобов’язання тощо), 

але це не слугує підставою для звільнення від виконання кредитного 

зобов’язання.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації  здійснено теоретичне узагальнення наукового завдання й нове 

вирішення актуального наукового завдання: виявлено і вирішено низку 

теоретичних і практичних проблем доктрини цивільного права, пов’язаних із 

розумінням цивільно-правого регулювання зміни та розірвання кредитного 

договору. 

На підставі аналізу доктринальних джерел, нормативно-правових актів, 

вивчення і узагальнення правозастосовчої практики були сформульовані такі 

теоретичні і практичні висновки. 

1. Аналізуючи положення нормативно-правових актів, в яких містяться 

визначення таких понять як «кредит», «кредитування», «кредитна операція», 

«кредитна діяльність», «кредитні відносини», «кредитний договір», «кредитні 

кошти» потрібно враховувати в якому контексті вживається та чи інша 

конструкція, та в якому сенсі ми її застосовуємо – в юридичному чи 

економічному, а також враховувати відносини, в яких оперуємо відповідним 

поняттям. Законодавець чіткої відповіді на це питання не надає, тому в залежності 

від кожної конкретної ситуації можна говорити, про «кредит» і «кредитний 

договір» як тотожні поняття («банківський кредит» і «кредитний договір» як 

зобов’язання – даний висновок можна зробити із нормативного закріплення 

відповідних понять), або  мова може йти про «кредит» як грошові кошти або речі, 

визначені родовими ознаками, аванс, попередня оплата, відстрочення або 

розстрочення оплати товарів, робіт, послуг (комерційцний кредит) – як об’єкт 

кредитного договору, який є зобов’язальним правовідношенням. У такому 

випадку поняття «кредит» та «кредитний договір» не є тотожними.  

2. Диспозитивний метод (метод координації)  є основоположним при 

регулюванні цивільно-правових відносин. Оскільки, відповідно до ст. 6 ЦК 

України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та 

визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів 

цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 
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справедливості, то вони так само вільні за взаємною згодою змінити чи розірвати 

кредитний договір, якщо звісно законодавством не передбачені обмеження чи 

заборона такої зміни чи розірвання. При цьому важливо зберегти баланс між 

принципом свободи договору та стабільністю цивільного обороту.  

3. Так як кредитний договір є двостороннім правочином (ч.2, 3 ст. 214, 

ст.1054, 1056 ЦК України), звідси слідує, що сторони (як боржник, так і кредитор) 

мають право відмовитися від правочину за взаємною згодою. Тобто, поняття 

«відмови від договору» може розглядатися як відмова, яка здійснена на основі 

вільного волевиявлення обох сторін кредитного договору, і включається у таку 

підставу зміни та розірвання договору як «за взаємною згодою сторін». Аналіз 

положень ЦК та ГК України дає підстави для висновку, що одностороння відмова 

від кредитного договору можлива частково або в повному обсязі, якщо право на 

таку односторонню відмову сторони погодили у самому кредитному договорі при 

його укладенні, та у випадку порушення зобов’язання (договору) другою 

стороною, якщо таке право передбачено кредитним договором чи законом. 

Відмова однієї із сторін від виконання умов кредитного договору може бути і 

безпідставною, коли не було порушення другою стороною умов договору. В 

такому випадку інша сторона має право на звернення до суду для захисту своїх 

прав та інтересів. Одностороння відмова від договору є однією з підстав його 

зміни (у разі часткової відмови) чи розірвання (у випадку відмови в повному 

обсязі).   

4. На думку автора, враховуючи основоположний принцип свободи 

договору, яким сторони керуються при укладанні договору, вони так само, мають 

керуватися цим принципом і при розірванні кредитного договору, який умовно 

можна назвати «принципом свободи розірвання кредитного договору за взаємною 

згодою», проте з урахуванням обов’язкових норм та загальних засад цивільного 

законодавства. Відповідний спосіб розірвання кредитного договору, на жаль, на 

практиці зустрічається дуже рідко, що негативно відображається на ефективності 

врегулювання кредитних відносин відповідно до основоположних засад 

цивільного законодавства. Такий стан зумовлений, насамперед, характером 
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відповідних правовідносин, їх економічним змістом, необхідністю задовольнити 

потреби кожної із сторін, нестабільним фінансовим становищем як сторін 

кредитного договору, так і фінансово-правової системи загалом.  

5. На практиці існує можливість розірвання кредитного договору за 

ініціативи третіх осіб (правонаступника – кредитора, у разі порушення 

боржником умов кредитного договору; поручителя, гаранта чи майнового 

поручителя – як боржника, наприклад, у випадку пред’явлення кредитором до 

поручителя вимоги повернути кредит та сплатити проценти замість боржника). 

Так, якщо був замінений боржник у кредитному зобов’язанні, яке було 

забезпечене договором поруки, і поручитель не надавав у відповідному порядку 

згоди на виконання обов’язків замість нового боржника, або договором поруки не 

було встановлено такого обов’язку, внаслідок чого порушені його права, він має 

право пред’явити позов до суду як з вимогою про захист свого порушеного права 

шляхом розірвання договору поруки та кредитного договору, якщо поручитель – 

єдина особа, на яку покладався такий обов’язок.  

6. Кредитне зобов’язання – це правовідношення, в якому одна сторона 

(кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти другій стороні 

(позичальнику) у визначеному договором порядку та розмірі, а останній – 

повернути кредит зі сплатою процентів. І кредитодавець (банк чи інша фінансова 

установа), в свою чергу, має право вимагати від позичальника виконання 

обов’язку, який визначений кредитним договором. Підставою виникнення 

кредитного зобов’язання є укладення кредитного договору. 

7. Порушення кредитного зобов’язання слід розглядати як невиконання або 

виконання кредитодавцем та (або) позичальником з порушенням умов кредитного 

договору, які становлять зміст такого зобов’язання. Істотність порушення 

кредитного договору як  підстава для зміни чи розірвання встановлюється судом 

на підставі фактичних даних через іншу оціночну категорію, а саме: «значна міра» 

позбавлення того, на що сторона кредитного договору розраховувала при 

укладенні такого договору. На наш погляд, «істотність» порушення кредитного 

договору є однією з підстав його зміни або розірвання в примусовому порядку 
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(судовому), яка встановлюється через причинно-наслідковий зв'язок між 

порушенням права та позбавленням у «значній мірі» того, на що позичальник 

розраховував, укладаючи такий кредитний договір. При цьому не враховується 

поняття «вини» сторони, оскільки диспозиція даної норми передбачає презумпцію 

вини у разі істотного порушення умов кредитного договору. 

8. Поняття зміни змісту кредитних правовідносин означає не що інше, як 

припинення попередніх прав та обов’язків кредитора та позичальника, і 

виникнення нових. Зміна кредитного договору не завжди впливає на зміст 

основного кредитного зобов’язання,  оскільки сторони можуть внести зміни до 

умов, якими встановлено додаткові зобов’язання, права і обов’язки на випадок 

його порушення тощо. Складність зміни правовідношення полягає у тому, що 

вона, на відміну від припинення правовідношення, яке за будь-яких умов означає 

припинення всіх прав та обов’язків суб’єктів, може відбуватися в різних формах і 

завжди означає збереження правовідношення з певним обсягом прав та обов’язків 

у його сторін. 

9. Наслідки, які виникають при зміні кредитного договору умовно можна 

розділити на дві групи: позитивні, які передбачають юридичні наслідки таких дій, 

наприклад, зміну зобов’язань сторін (п.п. 1,3 ст. 653 ЦК України) та негативні, які 

пов’язуються із відшкодуванням збитків завданих зміною договору. Настання 

правових наслідків може бути обумовлено в самому кредитному договорі.  

10. Кредитні зобов’язальні правовідносини мають самостійний характер і 

належать до грошових. У кредитних договорах, як правило, зазначається про 

відповідальність боржника за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання 

та його обов’язок сплатити пеню і штраф, проте кредитори зазначають при цьому 

різні види порушення. Відповідно до ст. 549 ЦК України пеня і штраф є видами 

неустойки, а не окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. 

Проте у межах одного виду відповідальності можуть застосовуватись різні 

санкції, що узгоджується зі свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК 

України. Тобто, одночасне стягнення пені та штрафу за порушення кредитного 

зобов’язання можливе, і суду необхідно чітко з’ясувати умови кредитного 
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договору: за які саме порушення боржником зобов’язання банк нарахував пеню, а 

за які — штраф; за які періоди порушення здійснені такі нарахування — і 

обов’язково відобразити ці юридично важливі обставини у судовому рішенні. 
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