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Важливою властивістю глобалізації є бурх-
ливий розвиток офшорних зон. Офшорні 
зони та їхні центри створювалися поза меж-
ами територій, де виконувались оподат-
ковувані операції, здебільшого на островах, 
мається на увазі на дистанції від морських 
узбереж. Проте у політиці більшості країн 
світу простежується негативне ставлення 
суспільства до офшорів, адже вони є осеред-
ком податкової дискримінації та несправед-
ливого оподаткування. Це приводить до 
втрат із бюджету, забезпечує витік капі-
талу із країни його походження. У наш час 
посилюється необхідність глибше вивчати 
діяльність офшорних фінансових центрів, 
адже вони мають великий вплив на світові 
фінансові потоки. Розглянуто історію 
виникнення офшорних зон та особливості 
її діяльність на сучасному етапі. Наведено 
переваги ведення бізнесу в офшорних зонах. 
Досліджено динаміку прямих іноземних інвес-
тицій в економіку України як офшорний меха-
нізм. Проаналізовано динаміку прямих іно-
земних інвестицій з України в економіці країн 
світу. Виокремлено позитивні та негативні 
чинники використання офшорних схем та її 
вплив на економіку України.
ключові слова: офшорні зони, фінансові 
центри, офшорні механізми, деофшоризація, 
прямі іноземні інвестиції.

Важным свойством глобализации является 
бурное развитие офшорных зон. Офф-

шорные зоны и их центры создавались вне 
территорий, где выполнялись налогообла-
гаемые операции, в большинстве случаев 
на островах, имеется в виду на дистанции 
от морских побережий. Однако в политике 
большинства стран мира прослеживается 
негативное отношение общества к офшо-
рам как ячейки налоговой дискриминации 
и несправедливого налогообложения. Это 
приводит к потерям из бюджета, обеспечи-
вает отток капитала из страны его проис-
хождения. В наше время усиливается необ-
ходимость глубже изучать деятельность 
оффшорных финансовых центров, ведь 
они имеют большое влияние на мировые 
финансовые потоки. Рассмотрена исто-
рия возникновения офшорных зон и особен-
ности ее деятельности на современном 
этапе. Приведены преимущества ведения 
бизнеса в офшорных зонах. Исследована 
динамика прямых иностранных инвестиций 
в экономику Украины как офшорного меха-
низма. Проанализирована динамика пря-
мых иностранных инвестиций из Украины 
в экономики стран мира. Выделены поло-
жительные и отрицательные факторы 
использования офшорных схем и ее влияние 
на экономику Украины.
ключевые слова: офшорные зоны, финан-
совые центры, офшорные механизмы, 
деофшоризация, прямые иностранные инве-
стиции.

An important feature of globalization is the rapid development of offshore zones. The offshore zones and their centers were created outside the territo-
ries where taxable operations were carried out, in most cases on the islands, i.e. at a certain distance from the seacoasts. According to the Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development, the process of the economy offshoring takes place in almost all countries. The world economy loses 
about 20 trillion USD every year through offshore accounts. However, the policies of most countries show a negative attitude of the society to offshore 
companies, because they are considered to be a hotbed of tax discrimination and unfair taxation. This leads to budget gaps and provides the capital 
flight from the country of its origin. Nowadays, there is a strong need to study the activities of offshore financial centers more deeply, as they have a 
major impact on global financial flows. The historical background of offshore zones and the features of their activities at the current stage are considered.  
The advantages of doing business in offshore zones are described. The dynamics of foreign direct investments in the Ukrainian economy as an offshore 
mechanism are studied. The dynamics of foreign direct investments from Ukraine in the world economy are analyzed. The analysis of the dynamics of 
offshore mechanisms in the functioning of business organizations in the regions of Ukraine deserves attention. The most investments are channeled to 
the industry, trade and real estate operations. Offshore companies are first and foremost an opportunity to obtain cheap loans and to avoid fraudulent 
seizures (raiding). Through offshore accounts, the budgets are short of huge amounts received, so the deoffshorization means primarily to withdraw 
business from the informal sector in order to impose taxes on business activities. Our own offshore in the country will lead to positive dynamics, as 
follows: tax revenues will grow; new jobs will appear; banking and audit sectors will be improved; and international agreements will be activated and 
modernized. The positive and negative factors of using offshore schemes and their impact on the Ukrainian economy are highlighted. 
Key words: offshore zones, financial centers, offshore mechanisms, deoffshorization, foreign direct investments.

Постановка проблеми. Уже давно простим 
явищем стала міжнародна міграція капіталу, 
що показує процеси як інтернаціоналізації, так 
і глобалізації світової економіки. Багато розви-
нених країн використовують офшори. Україна, 
будучи країною, що розвивається, теж вико-
ристовує такі методи роботи. Тому потрібно 
дослідити історію їхнього функціонування, яка 
набуває дуже вагомого значення, а також їхні 
сучасні особливості. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
До науковців, що досліджують сутність офшорних 

зон, належать: М. Кассард [1], О. Бондаренко [2], 
Н. Ворнавський [3], А. Пешко [4], В. Островецький, 
В. Столяров [5], О. Шереметинська [6] та інші.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
гляд історичного аспекту виникнення офшорних 
зон, визначення їхніх основних світових центрів. 
А також характеристика специфічних сучасних 
особливостей офшорної діяльності та дослід-
ження подальших шляхів розвитку стосовно 
застосування офшорів щодо України. У роботі 
використано: статистичні, порівняльні і загально-
наукові методи теоретичного дослідження.
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виклад основного матеріалу. Розглядаючи 
офшорні зони (фінансові центри) тільки у плані 
ухилення від оподаткування, варто відмітити, що 
ще кілька століть тому виникли зони із низьким 
рівнем податків.

У США офшори виникли із запровадженням 
чималих податкових пільг у штаті Нью-Джерсі і 
штаті Делавер на початку XX ст. Щоб мати мож-
ливість функціонувати на їхній території, підпри-
ємства повинні були платити незначну франшизу, 
яка через пару років дала їм загального заробітку 
до 40%. Кількість компаній такого виду зростала 
значними темпами. Зараз штат Делавер тільки й 
асоціюється зі словом «офшор», він надає пільги, 
якщо купувати нерухомість у США або країнах-
сусідах.

Взявши до розгляду досвід штату Нью-Джерсі 
і штату Делавер, Швейцарія різними способами 
намагалася послабити власні закони стосовно іно-
земних інвестицій. Було створено банківську таєм-
ницю і систему анонімних розрахунків, центри з 
обміну валюти. У 1934 р. було здійснено поправку 
щодо Закону про банківську діяльність, відпо-
відно до якої у разі розкриття банківської таємниці 
буде запроваджено кримінальну відповідальність. 
Тобто Швейцарія стала зразком офшорної юрис-
дикції сучасності. Це країна, яка стала сховищем 
іноземного капіталу.

Значний впливу на розвиток сучасної світової 
офшорної системи мають ринки євровалют, їхня 
загальна назва – фінансові ринки офшорів, дер-
жавної належності у них немає. На ринку євро-
валют, міжнародному ринку позикових капіталів, 
у євровалютах здійснюються всі операції. Але 
слово «євровалюта» напряму не пов’язане з євро 
чи територією країн, які знаходяться у Єврозоні, а 
свідчить про те, що розміщений банк, до якого над-
ходять вклади, не відповідає території, де валюта 
є законним платіжним інструментом та емітована. 
Для прикладу, долари, які розміщені не у банку 
США, – це євродолари [7].

У країнах, де можна зареєструватись ком-
панією офшорного типу, є низка переваг щодо 
ведення офшорного бізнесу:

1. Найменші вимоги до ведення звітності.
2. Високий рівень конфіденційності.
3. Сплата тільки зафіксованого реєстраційного 

збору.
4. Заощадження фінансів через сплату подат-

ків у меншому розмірі.
5. Розширення власного бізнесу через охо-

плення нових ринків.
6. Спрощена реєстрація, дотримання повної 

конфіденційності щодо компанії.
Офшорні компанії використовують підприєм-

ства майже усіх країн світу. Посилене викорис-
тання офшорів характеризується навантажен-
ням податків на підприємства, мобільністю ринку 

капіталу, розвитком його інфраструктури, геогра-
фічним розташуванням країни та її роллю в еко-
номічних та політичних союзах. Через відсутність 
оподаткування, конфіденційність господарської 
діяльності, фінансову свободу і непрозорість опе-
рацій спостерігається популярність використання 
офшорних компаній у всіх регіонах [8].

Варто зазначити також, що використання 
офшорних схем застосовується для розвитку та 
підтримки тіньового сектору економіки через лега-
лізацію доходів, які отримані злочинним шляхом 
(торгівля зброї, наркотиків). Також офшорні цен-
три сприяють зростанню рівня бідності, тобто за 
рівнем отримуваних доходів відбувається розша-
рування суспільства. Шахрайські фінансові схеми, 
торгівля зброєю і наркотиками приносять надзви-
чайно великі прибутки у вигляді готівки, але треба 
забезпечити їх легальне походження і перевести з 
готівки у безготівкову форму.

Тому, якщо підприємство у своїй діяльності 
використовує офшорні схеми, воно має враху-
вати також ризики, які можуть виникнути в резуль-
таті такого використання. Можна виокремити такі 
ризики:

– податковий (менші податки, які встановлено 
незаконно);

– корупційний (коли офшори використовують з 
корупційною метою);

– митний (порушення законів при митному 
перетині);

– легалізація доходів, отриманих злочинним 
шляхом [9].

У сучасних умовах деякі компанії використову-
ють офшорні схеми для того, щоб вивести фінан-
сові ресурси із країни. За допомогою таких схем 
щороку недораховуються величезних сум надход-
жень до бюджету. Тому у світовій практиці запро-
ваджено глобальну деофшоризацію – це протидія 
розмиванню податкової бази та виведення при-
бутків з – під оподаткування. Його основна мета є 
включення до бази оподаткування незадекларова-
них доходів [5].

Тому є низка заходів стосовно деофшоризації: 
1. Стримування використання офшорних зон для 

недобросовісного податкового планування та зни-
ження оподатковуваного рівня деяких їх компаній.

2. Закріплення податкової бази різних держав 
через одержувані в офшорних зонах податкові 
платежі з доходів.

3. Зменшення впливу офшорних спекуляцій 
капіталу на фінансові ринки держав [9]. 

Для індивідуального підприємця офшорний 
бізнес дає доступ до валют, цінних паперів та 
фінансів на міжнародних ринках, тобто офшори 
характеризуються виходом на світові ринки. Якщо 
підприємець провадить власну діяльність неза-
конно, і має в обороті нелегальний капітал, то 
саме офшорні зони дають велике сприяння у роз-
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ширенні його бізнесу. Тому дуже важливо відріз-
няти одні компанії від інших і направляти санкції 
на злочинний бізнес, а дозволяти легальному біз-
несу розвиватися.

Важливе місце в Україні займає регулювання 
офшорного бізнесу, адже саме офшори є одними з 
найосновніших суб’єктів інвестування в національну 
економіку. В останні роки економічні реформи в 
Україні дають змогу виходу на світові ринки різним 
компаніям з будь-якими формами власності, це в 
свою чергу підвищує ефективність роботи компа-
ній, але утворює деякі проблеми у державі. Першо-
чергово, це виражається через зменшення надхо-
дження податків до бюджету держави.

Що стосується України, то офшорні компанії 
дають змогу отримувати дешеві кредити, уникати 
корупційних дій від чиновників, а також уникати 
рейдерських захоплень, захищати право влас-
ності, попри недосконалість національної судової 
системи.

Так, йдучи назустріч бізнесу країн світу, дер-
жава покращує свій інвестиційний клімат та вод-
ночас бере на себе серйозну відповідальність, 
створюючи офшорну зону, державу чекає рефор-
мування податкової системи, з акцентом на адмі-
ніструванні податків [10].

Наявність офшорних механізмів у функціону-
ванні підприємницьких організацій України можна 
проаналізувати через обсяги та динаміку інвес-
тиційної діяльності. Динаміку прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в 
економіці України відображено у табл. 1.

Проаналізувавши табл. 1, бачимо, що найбіль-
ший обсяг прямих іноземних інвестицій надходить 
в Україну з Кіпру, а саме у 2016 році – 30,80%, у 
2017 році – 28,13%, у 2018 році – 28,26% загаль-

ного обсягу прямих іноземних інвестицій, тобто у 
2017 році простежується деяке зниження порів-
няно з 2016 роком, темп спаду становив 11,21%, 
у 2018 році порівняно з 2017 роком обсяг пря-
мих іноземних інвестицій збільшився тільки на 
1,68%. Також досить великий обсяг акціонерного 
капіталу в Україні мають Нідерланди. У структурі 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капі-
талу) з країн світу в економіці України їхня частка 
з кожним роком зростає: 18,96%, 19,30%, 20,23% 
у 2016 році, 2017 році та 2018 році відповідно. 
Проте у 2017 році відносно 2016 року спостеріга-
ється темп спаду у 1,02%, а у 2018 році відносно 
2017 року вже бачимо темп приросту – 6,08%. 

Частка прямих іноземних інвестицій, що над-
ходять в Україну з Великої Британії коливається у 
межах 6% загальної структури акціонерного капі-
талу з країн світу в економіці України. У 2017 році 
порівняно з 2016 роком був темп приросту у роз-
мірі 9,06%, у 2018 році порівняно з 2017 роком 
обсяг дещо зменшився – 0,13%. Майже такий 
самий обсяг прямих іноземних інвестицій, як із 
Великої Британії в Україну займають Вiрджинськi 
острови. У структурі акціонерного капіталу з 
країн світу в економіці України їхня частка трохи 
зменшилася: 5,34%, 5,39%, 4,30% у 2016 році, 
2017 році та 2018 році відповідно. Якщо ж аналі-
зувати абсолютні значення, то обсяг дещо змен-
шився у 2017 році відносно 2016 року – 1,91% 
та значно зменшився у 2018 році відносно 
2017 року – 19,25%. На рівні 5% у структурі акціо-
нерного капіталу з країн світу в економіці України – 
надходження з Німеччини. У 2017 році відносно 
2016 року спостерігається темп спаду у 2,54%, 
у 2018 році відносно 2017 року вже бачимо темп 
приросту – 7,59%.

Таблиця 1
динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)  

з країн світу в економіці україни, млн дол. сШа

країни Значення, млн. дол. сШа структура, % темп приросту 
(спаду), %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.
Австрiя 1152,6 1099,9 1038,8 3,59 3,52 3,29 -4,57 -5,56
Велика Британія 1785,2 1947 1944,4 5,56 6,23 6,15 9,06 -0,13
Нiдерланди 6090,3 6028,4 6395 18,96 19,30 20,23 -1,02 6,08
Нiмеччина 1604,9 1564,2 1682,9 5,00 5,01 5,32 -2,54 7,59
Росiйська Федерацiя 343,8 813,6 797,2 1,07 2,61 2,52 136,65 -2,02
Францiя 1299,1 615,6 723,4 4,04 1,97 2,29 -52,61 17,51
Швейцарiя 1391 1436,9 1515,9 4,33 4,60 4,80 3,30 5,50
Кiпр 9894,8 8785,5 8932,7 30,80 28,13 28,26 -11,21 1,68
Вiргiнськi Острови (Брит.) 1715 1682,3 1358,4 5,34 5,39 4,30 -1,91 -19,25
США 717,2 585,2 517,4 2,23 1,87 1,64 -18,40 -11,59
Польща 679,4 509,1 571,3 2,12 1,63 1,81 -25,07 12,22
Угорщина 333,7 498,1 511,1 1,04 1,59 1,62 49,27 2,61
Інші країни 5115,5 5664,5 5617,9 15,92 18,14 17,77 10,73 -0,82
Усього 32122,5 31230,3 31606,4 100 100 100 -2,78 1,20

Джерело: cкладено авторами на основі [11]
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Такі сусідні країни, як Польща та Угорщина, в 
економіці України займають досить малу частку 
структури прямих іноземних інвестицій з країн світу. 
А саме Польща 2,12%, 1,63%, 1,81% у 2016 році, 
2017 році та 2018 році відповідно, а Угорщина 1,04%, 
1,59% та 1,62% у цьому ж досліджуваному періоді. 
Тобто Польща займає дещо більшу частку порів-
няно з Угорщиною. Значний спад польських інвес-
тицій спостерігався у 2017 році відносно 2016 року – 
25,07%, у 2018 році відносно 2017 року вже бачимо 
темп приросту у розмірі 12,22%. Найбільше пря-
мих польських інвестицій направлені в банківський 
сектор. Польський капітал задіяний у таких банках 
України, як ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «Ідея Банк». 
Що стосується Угорщини, то у 2017 році відносно 
2016 року простежується стрімкий темп приросту – 
49,27%, але вже у 2018 році відносно 2017 року темп 
приросту становив лише 2,61%.

Водночас протягом досліджуваного періоду 
бачимо значне зростання прямих іноземних інвести-
цій, що надходять в Україну із Російської Федерації, 
хоч за податковим законодавством якої не перед-
бачається великих преференцій, якщо не брати до 
уваги спеціальних вільних економічних зон.

До інших країн входять Данія, Білорусь, Бол-
гарія, Естонія, Італія, Іспанія, Люксембург, Литва, 
Словаччина, Швеція, Грузія, Ізраїль, Китай, Туреч-
чина, Багамські острови, Канада, Беліз та інші, 
дані яких оприлюднюються.

Загалом відслідковується невелике зниження 
фізичних обсягів прямих іноземних інвестицій, 
що надходять в Україну у 2017 році порівняно з 
2016 роком, темп спаду – 2,78%. Така зміна могла 
статись в результаті того, що Україна позбувається 
інвестиційної привабливості на ринку, де розміщу-
ються інвестиційні ресурси, в першу чергу, внаслідок 
політичної нестабільності, а також недосконалості 
оподаткування і захисті прав приватних інвесторів.

Динаміку прямих іноземних інвестицій (акціо-
нерного капіталу) з України в економіці країн світу 
відображено у табл. 2.

Здійснивши аналіз табл. 2 видно, що найбіль-
ший обсяг прямих іноземних інвестицій з України 
надходить до Кіпру, й абсолютні значення навіть 
дещо збільшуються протягом досліджуваного 
періоду. Так, темп приросту у 2017 році порівняно 
з 2016 роком становив 0,11%, а у 2018 році порів-
няно з 2017 роком – 0,03%. Частка акціонерного 
капіталу з України в економіку Кіпру становить 
93,80%, 93,45%, 93,84% у 2016 році, 2017 році та 
2018 році відповідно. Тобто майже всі прямі іно-
земні інвестиції, які перетинають кордон, пряму-
ють до Кіпру.

На рівні 2% надходять прямі іноземні інвестиції 
з України в економіку Російської Федерації, з кож-
ним роком досліджуваного періоду обсяг збіль-
шується. У 2017 році відносно 2016 року темп 
приросту становив 17,35%, у 2018 році відносно 
2017 року – 4,30%. Надходження інвестицій до 
Латвії з України коливаються у межах 1%, і спосте-
рігається темп спаду протягом аналізованого пері-
оду у розмірі 2,01% у 2017 році щодо 2016 року, та 
10,96% у 2018 році щодо 2016 року.

Частка інвестицій України в економіці Польщі 
у 2016 році та 2017 році становила майже 0,80%, 
але вже у 2018 році різко скоротилася до 0,11%, 
темп спаду становив 86,24%. Тобто така ситуація 
може бути наслідком того, що підприємці України 
не вважають прямі інвестиції в економіку Польщі 
одним із першочергових напрямів власного біз-
несу. Це може бути пов’язано із більшою прива-
бливістю інших країн. Угорщина у структурі прямих 
іноземних інвестицій з України займає досить малу 
частку, всього 0,23% протягом 2016–2017 років, та 
0,28% у 2018 році.

До інших країн, обсяг прямих інвестицій яких є 
дуже малим, належать Австрія, Білорусь, Німеч-
чина, Швейцарія, В’єтнам, Китай, Грузія та інші, 
дані яких оприлюднюються.

Загалом протягом досліджуваного періоду 
обсяг прямих іноземних інвестицій з України в еко-
номіці країн світу майже не змінився. У 2017 році 

Таблиця 2
динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал)  

з україни в економіці країн світу, млн дол. сШа

країни Значення, млн. дол. сШа структура, % темп приросту 
(спаду), %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.
Кiпр 5923,7 5930,5 5932,5 93,80 93,45 93,84 0,11 0,03
Росiйська Федерацiя 122,8 144,1 150,3 1,94 2,27 2,38 17,35 4,30
Латвiя 69,8 68,4 60,9 1,11 1,08 0,96 -2,01 -10,96
Вiрґiнськi Острови (Брит.) 51,3 57,6 61 0,81 0,91 0,96 12,28 5,90
Польща 50,2 48,7 6,7 0,79 0,77 0,11 -2,99 -86,24
Угорщина 14,6 14,9 17,5 0,23 0,23 0,28 2,05 17,45
Нiдерланди 11,2 10,7 12,3 0,18 0,17 0,19 -4,46 14,95
Інші країни 71,6 71,4 80,8 1,13 1,13 1,28 -0,28 13,17
Усього 6315,2 6346,3 6322 100 100 100 0,49 -0,38

Джерело: складено авторами на основі [11]
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порівняно з 2016 роком був темп приросту у 
розмірі 0,49%, але вже у 2018 році порівняно із 
2017 роком спостерігається темп спаду – 0,38%.

Наявність офшорних механізмів у функціону-
ванні підприємницьких організацій України можна 
також дослідити через обсяги та динаміку інвести-
ційної діяльності по регіонах. Динаміку прямих іно-
земних інвестицій (акціонерного капіталу) в еконо-
міці України по регіонах відображено у табл. 3.

Проаналізувавши табл. 3, бачимо, що най-
більша частка у структурі іноземного акціонерного 
капіталу по областях України належить місту Київ, 
а саме 47,81% у 2016 році, 52,89% у 2017 році 
та 51,71% у 2018 році. У 2017 році порівняно з 
2016 роком спостерігався деякий темп приросту, 
та вже у 2018 році порівняно із 2017 роком темп 
спаду –1,05%. Тобто приблизно половина прямих 
іноземних інвестицій кожного року протягом дослі-
джуваного періоду надходить до міста Київ.

Чималу частку у структурі займає також Дні-
пропетровська область: 12,55%, 11,18%, 11,67% 
у 2016 році, 2017 році та 2018 році відповідно. 
У 2017 році відносно 2016 року відбувся значний 
спад, який склав 13,39%, у 2018 році відносно 

2017 року абсолютне значення дещо збільшилось, 
відповідно темп приросту становив 5,65%. Най-
більшу частку іноземних інвестицій направлено у 
промисловість, дещо меншу у торгівлю, операції з 
нерухомим майном і в інші галузі.

У середньому від двох до п’яти відсотків пря-
мих іноземних інвестицій надходить у такі області, 
як: Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київ-
ська, Львівська, Одеська, Полтавська та Харків-
ська. Частка всіх інших областей у структурі пря-
мих іноземних інвестицій в економіці України по 
регіонах становить менше 2%.

Динаміку прямих іноземних інвестицій (акці-
онерного капіталу) з регіонів України в економіці 
країн світу відображено у табл. 4.

Проаналізувавши дані табл. 4, робимо висно-
вок, що найбільший обсяг інвестицій в економіку 
країн світу надходить з Донецької області: 94,06% 
у 2016 році, 93,57% у 2017 році та 94, 10% у 
2018 році. У 2017 році порівняно з 2016 роком був 
незначний темп спаду, та вже у 2018 році порів-
няно з 2017 роком – темп приросту 0,19%. Це вкла-
дення підприємств наукової, технічної та профе-
сійної діяльності. Щодо частки прямих іноземних 

Таблиця 3 
динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)  

в економіці україни по регіонах, млн дол. сШа

області Значення, млн. дол. сШа структура, % темп приросту 
(спаду), %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.
Вінницька 187,8 180 198,9 0,58 0,58 0,63 -4,15 10,50
Волинська 247,1 246,1 251,3 0,77 0,79 0,80 -0,40 2,11
Дніпропетровська 4030,6 3491,1 3688,2 12,55 11,18 11,67 -13,39 5,65
Донецька 1748 1249,6 1116,4 5,44 4,00 3,53 -28,51 -10,66
Житомирська 222,7 216,3 226,8 0,69 0,69 0,72 -2,87 4,85
Закарпатська 311,8 317 325,1 0,97 1,02 1,03 1,67 2,56
Запорізька 682,7 863,4 910,5 2,13 2,76 2,88 26,47 5,46
Івано-Франківська 836,6 826,6 904,7 2,60 2,65 2,86 -1,20 9,45
Київська 1593,4 1516,8 1588,7 4,96 4,86 5,03 -4,81 4,74
Кіровоградська 52,5 58,9 70,1 0,16 0,19 0,22 12,19 19,02
Луганська 443,9 436,4 438 1,38 1,40 1,39 -1,69 0,37
Львівська 1032,9 833,5 930 3,22 2,67 2,94 -19,30 11,58
Миколаївська 212,8 213,5 206,1 0,66 0,68 0,65 0,33 -3,47
Одеська 1320,3 1228,8 1202,6 4,11 3,93 3,80 -6,93 -2,13
Полтавська 1000,1 1003 1008,8 3,11 3,21 3,19 0,29 0,58
Рівненська 199,6 159,5 134,2 0,62 0,51 0,42 -20,09 -15,86
Сумська 199,1 190 181,5 0,62 0,61 0,57 -4,57 -4,47
Тернопільська 49,2 48,2 45 0,15 0,15 0,14 -2,03 -6,64
Харківська 1519,6 642,5 638,3 4,73 2,06 2,02 -57,72 -0,65
Херсонська 211 201,3 218,5 0,66 0,64 0,69 -4,60 8,54
Хмельницька 165,5 158,2 170,8 0,52 0,51 0,54 -4,41 7,96
Черкаська 348 334,4 335,7 1,08 1,07 1,06 -3,91 0,39
Чернівецька 59,1 57,1 42,6 0,18 0,18 0,13 -3,38 -25,39
Чернігівська 92,1 241,3 429,6 0,29 0,77 1,36 162,00 78,04
м.Київ 15356,3 16516,8 16343,9 47,81 52,89 51,71 7,56 -1,05
Усього 32122,5 31230,3 31606,4 100 100 100 -2,78 1,20

Джерело: cкладено авторами на основі [11]
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інвестицій, то вона займає 3,01%, 4,47% та 4,01% 
у 2016 році, 2017 році та 2018 році відповідно з 
міста Києва в економіку країн світу. У 2017 році 
відносно 2016 року абсолютне значення збіль-
шилось майже на половину, тобто темп приросту 
становив 49,08%. Але вже у 2018 році відносно 
2017 року відбулось деяке зменшення абсолют-
ного значення, темп спаду становив 10,62%.

Частка інших областей України, які відображені 
у табл. 4, є незначною, а ті, які не відображені, – 
дані про них не оприлюднюються з метою забез-
печення виконання вимог Закону України "Про 
державну статистику" щодо конфіденційності ста-
тистичної інформації.

висновки з проведеного дослідження. 
Дослідивши ведення офшорного бізнесу у світі, 
бачимо, що найкращий економічний ефект дося-
гається тоді, коли добре налагоджене співробітни-
цтво офшорного центру та економічно розвинутої 
держави. Про розвиток світового офшорного біз-
несу свідчить величина офшорних операцій, які 
швидко зростають.

Якщо залучати бізнес до власного офшору, то 
в Україні зростуть свої податкові надходження, 
з’являться нові робочі місця, банківська та ауди-
торська сфера активізуються, держава отримає 
світовий науково-технічний досвід для своїх під-
приємств, а також відбуватиметься модернізація 
міжнародних угод. Співробітництво із світовими 
офшорними зонами, однозначно є однією з важ-
ливих рис інтеграції у економічний простір світу, 
а створення офшорної зони – це не лише крок до 
фінансової глобалізації, але й основна частина 
модернізації всього переліку елементів економіч-
ного розвитку держави.

Все більш поширеними стають офшорні схеми, 
що спрямовані на як найбільший прибуток підпри-
ємницьких структур через як найменші обов’язкові 
податкові відрахування до відповідного рівня 
бюджету. Використання таких схем має і позитивні, 
і негативні чинники впливу на економіку країни. 

До негативних чинників належать: 
1) втрати доходів різного рівня бюджету дер-

жави;
2) сприятливі умови щодо недобросовісної 

податкової конкуренції;
3) витік фінансових коштів з економіки країни;
4) створення сприятливих умов для розвитку 

тіньової економіки;
5) збільшення ризиків стосовно ведення біз-

несу (податковий, корупційний, репутаційний, мит-
ний, легалізація злочинних доходів).

До позитивних чинників належать:
1) більша ефективність перерозподілу фінан-

сових джерел;
2) швидший обіг фінансових ресурсів у світовій 

економічній системі;
3) зменшення податкового навантаження;
4) менші інвестиційні ризики, щодо прогресу 

країн, що розвиваються.
Важливим заходом щодо деофшоризації держав-

ної економіки повинен стати розвиток оперативного і 
безперешкодного обміну інформацією між службами 
з податкового регулювання різних країн світу. 

Задля створення умов щодо економічної недо-
цільності впровадження офшорних механізмів 
ведення бізнесу в Україні потрібно розробити і 
запровадити обмеження, економічно обґрунто-
вані, стосовно того, щоб запобігти розмиванню 
податків із прибутку підприємств.

Таблиця 4
динаміка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал)  

з регіонів україни в економіці країн світу, млн дол. сШа

області
Значення, млн. дол. сШа структура, % темп приросту 

(спаду), %
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р.

Вінницька 0,1 0,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Дніпропетровська 71,9 18,9 21,1 1,14 0,30 0,33 -73,71 11,64
Донецька 5940,2 5938,1 5949,3 94,06 93,57 94,10 -0,04 0,19
Запорізька 25 28,9 30,1 0,40 0,46 0,48 15,60 4,15
Київська 0,9 8,5 8,5 0,01 0,13 0,13 844,44 0,00
Львівська 34,5 15,4 10,2 0,55 0,24 0,16 -55,36 -33,77
Миколаївська 0,8 0,8 0,8 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Одеська 18,7 19 13,7 0,30 0,30 0,22 1,60 -27,89
Полтавська 1,8 0,1 0,4 0,03 0,00 0,01 -94,44 300,00
Сумська 2 3,1 3,1 0,03 0,05 0,05 55,00 0,00
Харківська 10,3 11,7 12,5 0,16 0,18 0,20 13,59 6,84
Херсонська 0,1 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
м.Київ 190,1 283,4 253,3 3,01 4,47 4,01 49,08 -10,62
Усього 6315,2 6346,3 6322 100 100 100 0,49 -0,38

Джерело: складено авторами на основі [11]
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EVOLUTION AND MODERN FEATURES OF THE WORLD OFFSHORE SYSTEM  
AND INFLUENCE ON UKRAINE

Purpose and relevance of the topic. The purpose of this article is to review the historical aspect of the 
emergence of offshore zones, the definition of their major world centers, as well as to characterize specific 
modern features of offshore activity, and, of course, to study further ways of development regarding the use of 
offshore in Ukraine. 

Research methods. For a long time now, the international migration of capital, which shows both the 
processes of internationalization and globalization of the world economy, has become a simple phenomenon. 
Many developed countries use offshore. Ukraine, as a developing country, also uses the following working 
procedures. Therefore, it is necessary to study the history of their functioning, which is of great importance, as 
well as their modern features. 

The purpose of international offshore business is to obtain as the greatest tax breaks as possible and to 
conceal the source of finances beyond the borders of the state. Any company registered in a country the leg-
islation of which exempts it from taxation is considered offshore. The biggest tax cut provides the company 
its own special offshore company status. This status is granted to some countries, which are usually poor in 
natural resources. By attracting funds from foreign companies, you can create new jobs for the banking indus-
try and improve infrastructure.

Offshore companies use businesses in almost every country in the world. The increased use of offshore is 
characterized by the burden on business taxes, the mobility of the capital market, the development of its infra-
structure, the geographical location of the country and its role in economic and political unions.

In today’s environment, some companies use offshore schemes to bring financial resources out of the 
country. Such schemes annually reduce huge amounts of budgetary revenue. Therefore, global deoffshoriza-
tion is introduced in the world practice.

Results. Regulation of the offshore businesses plays an important role in Ukraine, as they are one of the 
most important agents in investing in the national economy. The presence of offshore mechanisms in the func-
tioning of the Ukrainian business organizations has been analyzed through the volume and dynamics of invest-
ment activity. The presence of offshore mechanisms in the functioning of the Ukrainian business organizations 
has been investigated through the volume and dynamics of investment activity by region.

Practical value of the article. Researching the conduct of offshore business in the world, it appears that 
the best economic effect is achieved through the well-established cooperation of the offshore center and 
the economically developed country. By attracting business to its own offshore, tax revenues will increase in 
Ukraine, new jobs will emerge, banking and auditing will be activated, and the country will have world-class 
scientific and technical experience for its enterprises, and international agreements will be modernized. Coop-
eration with the world offshore zones is definitely one of the important features of integration into the economic 
space of the world, and the creation of an offshore zone is not only a step towards financial globalization, but 
also a major part of modernizing the entire list of elements of economic development of the country.

Offshore schemes are increasingly widespread, aiming at maximizing the profits of business structures 
through the least mandatory tax deductions to the appropriate budget level. The use of such schemes has both 
positive and negative factors affecting the country’s economy. 

An important measure for deoffshorization of the state economy should be the development of prompt and 
unobstructed exchange of information between tax authorities across the world. 

In order to create conditions for the economic inappropriateness of implementing offshore business mecha-
nisms in Ukraine, it is necessary to develop and implement economically sound restrictions to prevent the 
diversion of corporate income taxes.


