
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

 

«ПРАВОВІ ОСНОВИ  

ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 

 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Визначення правового регулювання інституцій особистісної 

незалежності в чинній фінансовій системі України та вивчення 

зарубіжного досвіду. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Курс спрямовано на комплексне вивчення складових особистісної 

фінансової незалежності та її правове забезпечення 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Ознайомлення з основними складовими власної фінансової 

незалежності громадянина. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання курсу дозволяють самостійно приймати рішення та 

проводити професійне консультування інших по вибору стратегій 

та тактики здійснення особистісної незалежності із застосування 

правових чинників 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

 Оподаткування фізичних осіб: найнятих працівників, само 

зайнятих осіб (фрілансерів), суб’єктів підприємницької діяльності. 

Створення довгих та коротких інвестицій, пасивного доходу для 

фізичних осіб (депозити, банківське кредитування, програми з 

місцевими бюджетами, фондові вкладення (цінні папери та крипто 

ринок), лізингові операції, іпотечне кредитування, земельний 

капітал  тощо. Правові основи СТАРТАПУ. 

Види занять: лекції, практичні, практичні в формі судового 

засідання 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота, он-

лайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання публічних та приватних галузей права, загальні та фахові 

знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані під час 

написання  магістерської роботи та у подальшій практичній 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення Начальна та наукова література: 

1. Податковий кодекс України 

 

 

 

(Ф 21.01 - 02) 



з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 
2. Земельний кодекс України 

3. Житловий кодекс України 

4. Антоненко К В., Хромова Д. Сучасні світові тенденції 

розвитку стартапів на світовій арені, 2018, URL: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=418553&lang=uk-

UA 

5. Антоненко К.В. Забродський О. Венчурний капітал та 

франчайзинг як методи фінансування стартапів. URL: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=418555&lang=uk-

UA 

6.  Антоненко К. В. Аналіз ефективності міжнародних стартапів. 

2018 URL: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=418557&lang=uk-

UA 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

1. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Default.aspx 

2. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38736 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Default.aspx 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Конституційного і адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і)  ПІБ Устинова Ірина Петрівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 067 969 15 14 

E-mail:iryna.ustynova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-441  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/0/c/MTM0MjY1NDU5Nzc2 

 

 

 

Фото за 
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