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Інформація про курс  

 

Курс «Офшорне підприємництво» є нормативною дисципліною  освітнньо-наукової програми підготовки 
магістрів. Викладається для магістрів усіх спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» на 

п’ятому році навчання. 

Коротка анотація курсу  

 

Курс «Офшорне підприємництво» знайомить студентів зі світоглядно-методологічними аспектами 
бізнесової діяльності у межах офшорних юрисдикцій та національного законодавства щодо податкової 
оптимізації. Актуальність зумовлюється: входженням України у світовий товарно-ринковий простір; 

лібералізацією у нашій державі ринкових відносин; зростанням кількості суб’єктів офшорної 
підприємницької діяльності; усвідомленням переваг та недоліків офшорних бізнес-операцій.  

Мета та цілі курсу  Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними поняттями офшорного підприємництва, 
діяльністю офшорних зон, правилами реєстрації офшорних компаній, використання офшорних зон для 
зменшення чи уникнення податків, визначення виграшів та програшів для юридичних та фізичних осіб, 

суспільства та держави в цілому від офшорного підприємництва. Цілями є формування навичок 
заснування офшорних компаній та застосування офшорних режимів оптимізації бізнесу. 

Література для 
вивчення дисципліни  

1. Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. – СПб.: Питер, 
2002. – 192 с.  

2. Баймуратов М. О., Зоріна О. І. Офшорні зони у сучасному всесвіті: питання теорії та практики: 
монографія – Одеса : Фенікс, 2010. – 173 с. 

3. Бирковский Д. Применение оффшорных компаний в Украине. - Харьков: Веста: Издательство 
«Ранок», 2002. – 272 с.  

4. Вергун В. А., Ступницький О. І. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в 
міжнародному бізнесі : навч. посіб. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 415 с. 

5.  Горбунов А. Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом / 2. изд., перераб. и доп. - 
М. : Анкил : ИНФРА-М, 1995. – 160 с. 

6. Кабир C. Организация офшорного бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 144 с.  
7. Карлін М. І., Борисюк О. В. Фінансові офшори : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 239 с. 
8. Карлін М. І., Івашко О. А.. Інвестиційні офшори : навч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 292 с. 

Електронний ресурс – https://core.ac.uk/download/pdf/153587102.pdf 



9. Лещенко Р. М. Фінансове-правове регулювання офшорних механізмів : монографія – Київ : 
Юрінком Інтер, 2018. – 315 с. 

10. Оффшорные фирмы в международном бизнесе : принципы, схемы, методы / ред. Ю. Н. 
Лубченков [и др.]. - М. : ДС ЭКСПРЕСС ИНК : Евразийский регион, 1997. – 368 с. 

11. Офшорний бізнес: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб  / Кузьмін О. Є. [та ін.] ; Нац. ун-
т "Львів. політехніка". – Львів : Західна аудиторська група, 2018. – 111 с.  

12. Офшорний сектор світової економіки / І. М. Удачина [та ін.]; Держ. податк. адмін. України, Нац. 
ун-т держ. податк. служби України, Наук.-дослід. центр з пробл. оподаткування. – Ірпінь, 2011. - 
149 с. 

13. Чернявский С.П. Международный офшорный бизнес и банки. - М.: Финансы и статистика, 2002. 
– 144 с.  

14. Шамбост Э. Энциклопедия оффшорных зон. – М.: Викра, 2000. – 808с.  
15. Barber Н. Tax Havens: How to Bank, Invest, and Do Business – Offshore and  
16. Kravchenko D. Offshore banking and prospects of offshore activity development - Kyiv : Center of free 

press, 2018. – 136 p. 
17. Schneider J. The Complete Guide to Offshore Money Havens: How to Make  
18. Tax Free. – 1993. – 1256 p. 

Тривалість курсу  2 кредити, 74 год.  
Обсяг курсу  32 аудиторних годин 

З них: 
16 години лекцій 
16 годин практичних занять 42 години самостійної роботи  

Очікувані результати 
навчання  

 

Після завершення курсу студент повинен:  

Знати:  

 



- сутність офшорного підприємництва та його структуру в Україні та світі;  
- мотивацію офшорного підприємництва, ментальні характеристики підприємця, проблеми з яким 
стикається підприємець в офшорних юрисдикціях та в межах національних законодавств щодо 
податкової оптимізації; 
- алгоритм розвитку офшорного бізнесу, основні показники, що підлягають податковій оптимізації та 
застосуванню офшорних схем і процесів (випуск продукції, експорт, імпорт, витрати на заробітну 
плату, ліцензування тощо); 
- основні організаційно-правові форми офшорного підприємництва, їхні переваги та недоліки; 
- методику заснування офшорного підприємства, засоби його управління та контролю; 
- правила та особливості купівлі-продажу офшорного підприємства; 
- основні види договорів, що укладаються в офшорній підприємницькій діяльності; 
- зміст і форми регулювання та контролю офшорного бізнесу національними та міжнародними 
організаціями та установами;  
- інструменти впливу держав на процеси в офшорному підприємництві за допомогою прямих та 
непрямих методів, проблеми оподаткування офшорних підприємств, кредитування, основи 
амортизаційної політики; 
- основні об’єкти кіберзагроз в офшорному бізнесі, методи формування інформаційної бази, 
ідентифікації інформаційних загроз;  
- стратегію і структуру міжнародного офшорного бізнесу. 
 
Вміти: 
- здійснювати реєстрацію суб’єкту офшорного підприємництва, вибір офшорної юрисдикції, 
організаційно-правової форми офшорного бізнесу та системи оподаткування, правовий базис 
офшорного підприємництва, порядок закриття офшорного бізнесу. 
- управляти офшорними бізнес-процесами: маркетингом, асортиментною політикою, кадрами, 
виробництвом, збутом, ризиками тощо. 
- здійснювати розрахунок економічної ефективності, собівартості, прибутку, чистого прибутку, 
беззбитковості, окупності та рентабельності офшорного підприємництва; 



- оцінювати та прогнозувати можливості розвитку міжнародного офшорного бізнесу та його 
застосування у межах економіки та законодавства України; 
- організувати систему інформаційної безпеки в офшорних бізнес структурах, реалізовувати проекти 
кібербезпеки. 

Формат курсу  очний 
Теми  

 

Лекційна тематика:  
Тема 1. Предмет, мета і завдання спецкурсу. Основні поняття офшорного підприємництва 
Тема 2. Вільні економічні зони та офшорні зони в системі світового господарства. 
Тема 3. Офшорні зони в міжнародних економічних відносинах.  
Тема 4. Порядок реєстрації офшорної компанії та їїекономіко- правовий статус. 
Тема 5. Офшорний банківський бізнес. 
Тема 6. Податкове планування та фінансові операції в офшорних бізнес схемах. 
Тема 7. Державне регулювання та боротьба з відмиванням «брудних грошей». Міжнародні та 
національні організації. 
Тема 8. Місце України в системі офшорного бізнесу. 
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