
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 3 «Фінансові та інвестиційні офшори» 

Рівень BO  Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-
професійної програми 

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність  1 курс, 2 семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 
лекції/практичні) 

 4 кредити 
Денна: 120:  20 / 20 
Заочна: 120: 8 / 6 

Мова викладання українська  

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

фінансів  

Автор дисципліни Д. е. н., проф. М. І. Карлін 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Перед вивченням дисципліни студент повинен знати основи 
економіки  

Що буде вивчатися  Особливості функціонування класичних та нетипових фінансових 
офшорів і специфіку створення та функціонування спеціальних 
економічних зон для залучення іноземних інвестицій 

Чому це цікаво/треба вивчати Для виходу України з економічної кризи доцільно розробити форми 
залучення іноземних інвестицій, виходячи з досвіду фінансових та 
інвестиційних офшорів,  дотримуючись при цьому вимог 
міжнародних фінансових організацій   

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

 Студент може з’ясувати переваги та недоліки функціонування 
різних видів фінансових офшорів та різних видів спеціальних 
економічних зон, деякі з яких можна запровадити у недостатньо 
розвинутих регіонах нашої країни з метою їх прискореного розвитку 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і уміннями 
(компетентності) 

Інтегральні компетенції: здатність застосовувати знання з основ 
функціонування фінансових та інвестиційних офшорів у 
професійній діяльності; знання вимог до написання наукових робіт з  
особливостей функціонування фінансових та інвестиційних 
офшорів; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на 
проблеми і вміти відстоювати свою точку зору з питань, що 
стосуються доцільності чи недоцільності створення офшорних зон в 
окремих регіонах України; здатність ініціювати свої ідеї стосовно 
проведення занять з виявлення особливостей функціонування 
різних видів офшорів у країнах світу (організація ділової гри); 
загальні компетенції: здатність до гнучкого мислення та 
компетентного застосування знань з особливостей функціонування 
офшорів в широкому діапазоні практичної роботи за фахом; 
здатність удосконалювати свій інтелектуальний, 
загальнокультурний і професійний рівень; вміти визначати напрями 
покращення та організації самостійної роботи; дотримуватися вимог 
щодо якісного виконання всіх видів освітньо-професійної програми 
на основі отриманих знань з особливостей функціонування різних 
видів фінансових та інвестиційних офшорів; 
фахові компетенції: здатність забезпечувати ефективну фінансову 
діяльність підприємства та визначати параметри його ринкового 



позиціювання через врахування тенденцій в міжнародних фінансах; 
здатність використовувати теоретичні знання щодо змін   у 
міжнародному оподаткуванні при запровадженні сучасних методів 
управління підприємством та дослідження середовища його 
функціонування; здатність аналізувати ефективність податкових 
пільг при створенні дочірніх та спільних підприємств за кордоном, 
зокрема в офшорних центрах; уміння брати відповідальність за 
реалізацію власних пропозицій щодо вирішення проблемних 
фінансових питань при залученні прямих іноземних інвестицій в 
Україну. 
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