
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОФШОРНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

 ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ: 
 

Тема 1. Предмет, мета і завдання спецкурсу. Основні поняття офшорного 

підприємництва  

Предмет, об'єкт, мета і завдання спецкурсу. Методи та методики вивчення курсу. 

Структура курсу. Короткий огляд літератури, рекомендованої для вивчення 

курсу. 

 

Тема 2. Вільні економічні зони та офшорні зони в системі світового 

господарства. 

Визначення поняття – спеціальна або вільна економічна зона (ВЕЗ). Історичні 

передумови формування вільних економічних зон. Функції ВЕЗ. Макроекономічні 

цілі та локальні завдання. Класифікація видів ВЕЗ. Сучасні етапи функціонування 

ВЕЗ. Основні умови залучення іноземного капіталу у ВЕЗ. Державні податки і митне 

оподаткування. Валютний механізм ВЕЗ. Державне регулювання діяльності ВЕЗ. 

Передумови створення ВЕЗ в Україні. Визначення понять та термінів офшорного 

підприємництва, офшорних зона, офшорна і офшорна компанія. Терміни, які 

використовуються в офшорному бізнесі. Порівняльна характеристика та 

відмінності вільних (спеціальних) економічних зон та офшорних зон. 

 

Тема 3. Офшорні зони в міжнародних економічних відносинах.  

Історія та передумови виникнення офшорного бізнесу. Утворення перших 

офшорних юрисдикцій у період XIX та XX ст., історичний екскурс. 

Особливості сучасного розвитку офшорних зон. Аргументи «за» і «проти» 

існування офшорних зон. Класифікація видів офшорних зон. Характеристика 

«стопроцентних офшорних зон». Країни з пільговим режимом оподаткування 

окремих видів діяльності. Адміністративно-територіальні утворення окремих 



держав, в яких діє офшорний режим. Нетрадиційні офшорні зони. Податкові 

гавані та режим сприятливого прапору. 

 

Тема   4.   Порядок   реєстрації   офшорної   компанії   та   її економіко-

правовий статус.  

Організаційно-правові форми офшорних компаній. Структура володіння і 

управління офшорною компанією. Різновидності правових систем світу, які 

стосуються офшорного бізнесу. Англосаксонська та континентальна правова 

системи. Порядок реєстрації офшорної компанії. Роль секретарських контор. 

Переваги та недоліки «готових» компаній. Номінальний сервіс. Інститут 

номінальних директорів та акціонерів. Варіанти використання офшорних 

компаній. Проблеми легальності документів. Апостиль. Міжнародні угоди про 

уникнення подвійного оподаткування. 

 

Тема 5. Офшорний банківський бізнес.  

Офшорний банк як закордонний фінансовий центр. Види офшорних банків. 

Порядок створення офшорного банку. Регулювання офшорного банківського 

бізнесу. Переваги створення офшорного банку та вигоди офшорного 

банківського бізнесу. Різновиди банківських послуг. Банківські трастові, 

конверсійні     та     інші     операції.     Методика     створення безподаткових 

схем за участю офшорного банку. Ступені свободи офшорного банківського 

бізнесу. Варіанти централізованого управління грошовими потоками. 

Короткий огляд головних офшорних банківських центрів. 

 

Тема 6. Податкове планування та фінансові операції в офшорних бізнес 

схемах.  

Використання офшорних схем в експортно-імпортних операціях. Міжнародна 

холдингова компанія. Схеми використання. Використання офшорних схем з 

метою ефективного управління активами. Використання офшорних схем для 

кредитування і фінансування. Здійснення лізингових операцій через офшорні 



компанії. Страхування та перестрахування в офшорних схемах. Офшорні 

операції з ліцензійними платежами. Офшорні схеми для оплати праці. 

Створення спільних підприємств та представництв за допомогою офшорних 

компаній. Судноплавні перевезення вантажів і пасажирів із застосуванням 

офшорних операцій. Мінімізація оподаткування у сфері будівництва. 

Використання офшорних компаній для операцій з отримання готівки.  

 

Тема 7. Державне регулювання та боротьба з відмиванням «брудних 

грошей». Міжнародні та національні організації.  

Світовий досвід та міжнародне співробітництво у сфері регулювання 

офшорного бізнесу. Міжнародні угоди, конвенції та обмін інформацією. 

Основні моменти антиофшорного законодавства деяких країн світу. Методи 

боротьби з відмиванням «брудних грошей». Роль міжнародних організацій в 

боротьбі з відмиванням «брудних грошей». OECP, FATF. Система боротьби з 

фінансовими злочинами (FinCEN). 

 

Тема 8. Місце України в системі офшорного бізнесу. 

Характеристика податкової системи України. Ставки оподаткування. Основні 

тенденції розвитку офшорних операцій, здійснюваних юридичними і 

фізичними особами України. Масштаби втечі капіталу. Українське анти 

офшорне законодавство. Виконання умов FATF та боротьба з відмиванням 

«брудних коштів». Аналіз переліку офшорних зон, затверджених 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України. Об'єктивні та суб'єктивні 

причини щорічної зміни переліку. Спроби створення офшорної зони в Україні. 

Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. 
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