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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістра спеціальності 081 «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне, банківське законодавство, яке регулює відносини щодо надання фінансових послуг фізичним особам. 

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» необхідні знання таких дисциплін, як цивільне, господарське, сімейне,  адміністративне, фінансове, банківське право, економічна теорія та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, особисті немайнові та майнові права учасників цивільних відносин, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, договірне регулювання діяльності з надання послуг, особливості правового статусу банків та інших фінансових установ і т.д. 

Програма навчальної дисципліни складається із змістового модуля «Загальні засади правового регулювання надання фінансових послуг фізичним особам».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» є  засвоєння студентами теоретичних знань щодо загальних положень та дискусійних питань правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових та інших фінансових послуг фізичним особам, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють зазначену сферу цивільно-правових відносин. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання надання фінансових послуг фізичним особам» є аналіз актів банківського, цивільного законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань  та практичних казусів відповідно до програми спецкурсу.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
-	положення актів цивільного, банківського законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання надання кредитних, депозитних, страхових, інших послуг фінансовими установами;
-	дискусійні положення цивільно-правової доктрини з питань укладення, виконання  та припинення відповідних договорів про надання фінансових послуг;
-	проблеми судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює правовідносини щодо надання фінансових послуг.
вміти: 
-	тлумачити відповідні цивільно-правові норми;
-	аналізувати існуючі доктринальні позиції щодо вирішення проблемних питань правового регулювання надання фінансових послуг і формулювати власну позицію;
-	застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів), узагальнювати матеріали судової практики, виявляти прогалини правового регулювання відносин щодо надання фінансових послуг, неоднакове застосування судами норм матеріального права;
-	складати проекти договорів та інших документів;
 -	ефективно взаємодіяти з аудиторією і в команді, презентувати ідеї, проводити обговорення проблемних питань надання фінансових послуг;
-	приймати рішення з урахуванням положень про особливості правового регулювання споживчих фінансових послуг при вирішенні спорів, пов’язаних з наданням нетрадиційних банківських послуг.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Загальна характеристика діяльності з надання фінансових послуг фізичним особам
Історія становлення правового регулювання надання фінансових послуг в Україні.
Поняття фінансових послуг, їх місце в системі цивільно-правових послуг. 
Класифікація фінансових послуг.
Розмежування публічного та приватного в правовому регулюванні  діяльності з надання фінансових послуг. 
Договір як підстава виникнення зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам: поняття, правова природа та види. 
Суб’єкти зобов’язань з надання фінансових послуг фізичним особам. 
Істотні умови договорів про надання фінансових послуг фізичним особам.

Тема 2. Споживче кредитування
Поняття та форми кредиту. Правова сутність кредитної послуги.
Поняття та правова природа договору споживчого кредиту, його співвідношення з договором позики. 
Процентна грошова позика як фінансова послуга. Особливості суб’єктного складу позикових відносин.
Кредитодавець та позичальник як сторони договору споживчого кредиту. Особливості правового статусу позичальника як споживача кредитної послуги. Кредитні посередники. Особливості правового статусу інших учасників кредитної операції.
Порядок укладення та форма договору споживчого кредиту. Особливості укладення договору споживчого кредиту. Право на відмову від договору споживчого кредиту.
Зміст договору споживчого кредиту. Несправедливі умови в споживчому кредитуванні. Умови про предмет, строк, плату. 
Види відсоткових ставок та порядок визначення  плати за кредитні послуги. Правомірна зміна відсоткової ставки. Комісійні платежі в споживчому кредитуванні.
Види забезпечення виконання зобов’язань споживчого кредиту. Іпотечне кредитування в Україні: історія та перспективи розвитку.
Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання  зобов’язань за договором споживчого кредиту. Особливості застосування узаконених відсотків за статтею 625 ЦК України.

Тема 3. Залучення коштів (банківських металів) фізичних осіб на вклади (депозити)
Поняття договору банківського вкладу як форми опосередкування діяльності по наданню вкладних (депозитних) послуг. Поняття вкладу (депозиту).
Види договорів банківського вкладу (депозиту).
Суб’єкти  договору банківського вкладу (депозиту). Особливості правового статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як вкладників. 
Укладення договору банківського вкладу на користь третьої особи.
Спадкування права на вклад.
Порядок укладення, особливості форми договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.
Зміст договору банківського вкладу. Право банку на зміну відсоткової ставки.
Зміна та розірвання договору банківського вкладу. 
Відповідальність банку.

Тема 4. Забезпечення платіжного обігу за участі фізичних осіб
Поняття та види рахунків. Поняття та правова природа договору банківського рахунка, його співвідношення з договором банківського вкладу, іншими банківськими договорами.
Сторони договору банківського рахунка.
Порядок відкриття рахунка та укладення договору банківського рахунка. Особливості форми договору. Підстави для відмови банком. 
Зміст договору банківського рахунка. Операції за рахунком, що виконуються банком. 
Умова про предмет: відкриття рахунків в національній, іноземній валюті та банківських металах. Правова природа безготівкових коштів. 
Проценти за використання грошових коштів, які знаходяться на рахунку клієнта. Комісійні платежі за операції за рахунком.
Кредитування рахунка. Поняття овердрафта.
Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка. 
Обмеження права розпорядження рахунком.
Розірвання договору банківського рахунка. Відмова клієнта в односторонньому порядку.
Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за  договором банківського рахунка. 
Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання. Особливості розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних осіб. Порядок розгляду судами справ про розкриття інформації, що містить банківську таємницю.

Тема 5. Управління фінансовими активами фізичних осіб
Фінансові активи як об’єкт цивільних прав. Види фінансових активів фізичних осіб.
Правова сутність довірчої власності. Поняття та правова природа договору управління фінансовими активами фізичних осіб.
Сторони договору управління фінансовими активами фізичних осіб: вимоги законодавця та правовий статус. 
Порядок укладення та форма договору управління фінансовими активами фізичних осіб.
Істотні умови договору управління фінансовими активами фізичних осіб. 
Відповідальність сторін договору управління фінансовими активами фізичних осіб.

Тема 6. Особисте страхування
Поняття, сутність особистого страхування.
Поняття та правова природа договору особистого страхування.
Суб’єкти, порядок укладення та форма договору особистого страхування.
Зміст договору особистого страхування. Види страхових ризиків в особистому страхуванні. Ануїтетні платежі.
Недійсність та припинення договору особистого страхування.

Тема 7. Страхування майна фізичних осіб
Поняття майнового страхування.
Поняття та правова природа договору страхування майна фізичних осіб.
Суб’єкти, порядок укладення та форма договору страхування майна фізичних осіб. Страхові посередники. 
Істотні умови договору страхування майна фізичних осіб.
Реалізація права на суброгацію.

Тема 8. Страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб 
Поняття та види страхування відповідальності.
Поняття та правова природа договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.
Суб’єкти, порядок укладення та форма договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб. Страховий поліс (свідоцтво).
Істотні умови договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.
Припинення договору страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб.
Особливості окремих видів страхування цивільно-правової відповідальності фізичних осіб. Обов’язкове  страхування цивільної  відповідальності власників  наземних транспортних засобів. Страхування відповідальності при наданні професійних послуг. Страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Страхування цивільно-правової відповідальності позичальника за договором споживчого кредиту.

Тема 9. Надання інших фінансових послуг фізичним особам
І. Обмін іноземної валюти фізичних осіб
Поняття та класифікатори іноземної валюти.
Поняття валютних операцій та валютних обмежень. 
Поняття та правова природа договору обміну іноземної валюти. Особливості суб’єктного складу, порядку укладення та істотні умови договору обміну іноземної валюти.
ІІ. Адміністрування  фінансових активів для придбання товарів у групах
Поняття та правова природа договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (договору про адміністрування).
Суб’єкти зобов’язань про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
Особливості порядку укладення та форма договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
Істотні умови договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
Підстави, порядок та правові наслідки недійсності та розірвання договору про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі.
ІІІ. Надання порук, гарантій як фінансові послуги
Підстава надання поруки як фінансової послуги.
Суб’єктний склад зобов’язань поруки.  
Умови договору поруки. Виконання обов’язку боржника поручителем. Оплата послуг поручителя.
Поняття банківської гарантії  та договору про надання гарантії.
Особливості суб’єктного складу гарантійних зобов’язань.
Істотні умови договору гарантії. Виконання гарантом своїх зобов’язань.
Невиконання принципалом та гарантом своїх обов’язків.
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4.	Форма підсумкового контролю успішності навчання  - іспит.
Засоби діагностики успішності навчання: задачі; письмові завдання; індивідуальні завдання; тестові завдання різних видів та рівнів складності.


