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Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

 1 курс, 1 семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

 4 кредити 

Денна: 120:  10 / 14 

Заочна: 120: 4 / 6 

Мова викладання українська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

фінансів  

Автор дисципліни доктор економічних наук 

професор кафедри фінансів 

Карлін Микола Іванович 

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.  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. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 ПР01. Використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати 

їх ефективність з урахуванням цілей, наявних 

обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

СК1. Здатність використовувати 

фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

СК6. Здатність застосовувати 

міждисциплінарні підходи при розв’язанні 

складних задач і проблем проблем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 
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