Тема:  Кредит 
1. Поняття та форми кредиту.
2. Поняття, правова природа, види кредитного договору.
3. Сторони кредитного договору. Інші суб’єкти кредитних зобов’язань.
4. Порядок укладення та форма кредитного договору. Право на відмову від кредитного договору. Переддоговірні обов’язки.
5. Умови кредитного договору.
6. Зміна умов та розірвання кредитного договору.
7. Відповідальність сторін за кредитним договором.   
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Завдання:
1. Проведіть порівняльний аналіз договору фінансового лізингу та кредитного договору за суб’єктним складом, формою та умовами. 
2. Проаналізуйте особливості та порівняйте надання кредиту за договорами споживчого кредиту, забезпеченого порукою, та іпотечного кредиту за суб’єктним складом (не лише щодо кредитодавця та позичальника, але й інших учасників кредитного процесу),  передумовами укладення цих договорів, їх формою та змістом, можливими видами забезпечення виконання кредитних зобов’язань та цільовим спрямуванням коштів.
3. Проведіть порівняльний аналіз договорів позики та споживчого кредиту за суб’єктним складом, формою, умовами та правовими наслідками порушення умов договору позичальником.

Задача 1.
За кредитним договором, укладеним на десять років, Новосад мав повернути кредит в іноземній валюті в повному обсязі 30.03.2014 року, однак, пояснив, що внаслідок зміни курсу долара не може погасити заборгованість повністю і повернув лише половину основної суми боргу та нараховані відсотки за цю частину. За позовом банку до Новосада, поданим 30.01.2016 року, про стягнення заборгованості в іноземній валюті за кредитним договором суд стягнув основну суму боргу, відсотки, нараховані не лише за весь строк дії кредитного договору, але й до моменту подання позову до суду, пеню за весь час прострочки, три відсотки річних за час прострочки та індекс інфляції за той же період часу. 
Проаналізуйте законність рішення суду.
Задача 2.
До працівників банку звернулась Мусій і пояснила, що її син Романов, який місяць тому позичив в цьому банку кошти не лише неспроможний їх повернути (так само як і кредити, отримані в кількох інших банках), але й фактично не усвідомлює значення своїх дій і вона уже зібрала документи і звернулась до суду із заявою про визнання його недієздатним і призначення її опікуном. 
Якими є можливі подальші дії банку? Чи може вплинути визнання  Романова недієздатним на дійсність укладених ним кредитних договорів?
Задача 3.
За три місяці до закінчення строку дії кредитного договору та договору поруки помер позичальник. Його спадкоємці прийняли спадщину. Проаналізуйте, які можливі подальші дії банку щодо повернення позичених коштів? Чи зобов’язані спадкоємці позичальника повертати кредит? Чи діятиме далі договір поруки? Чи має право банк після смерті позичальника нараховувати відсотки щодо частини неповернених кредитних коштів, пеню? Які дії може вчинити банк, якщо спадкоємці протягом шести місяців до нотаріуса для прийняття спадщини не з’явились?   
Задача 4.
31.03.2007 року між Волошиним та банком було укладено кредитний договір, згідно якого Волошин отримав кредит в сумі 150 000 доларів США, зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 13% річних строком на 20 років. Згідно п. 1.3. кредитного договору в забезпечення своїх зобов’язань Волошин передав  банку в іпотеку квартиру.  21.04.2014 року Волошин скерував листи банку із пропозицією розірвати кредитний договір та задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, у зв’язку з тим, що не має можливості сплачувати відсотки за користування кредитом та повернути кредит взагалі. Однак відповідей на дані листи отримано не було. 14.06.2016 року Волошин звернувся з позовом до банку в особі Львівської філії про розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин та стягнення судових витрат.
Вирішіть спір.

