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Постановка проблеми. Офшорний бізнес сприяє 
експорту та імпорту капіталу, суттєвому зростанню 
офшорних операцій та зростанню кількості офшор-
них фінансових інституцій. Протиріччя між націо-
нальними урядами, які стверджують, що офшорні 
фінансові операції є засобом ухилення від оподатку-
вання та відмивання грошей, та їхніми опонентами, 
які наполягають, що це є лише одним із способів ве-
дення бізнесу, призводять до необхідності глобаль-
ного регулювання офшорного бізнесу. Як відомо, 
європейська інтеграція спочатку сприяла розвитку 
офшорних зон в Європі, але сьогодні загрожує їхнім 
знищенням. Подальший розвиток офшорних зон в 
Європі залежить від політики ЄС, яка спрямована на 
податкову гармонізацію законодавств усіх держав-
членів ЄС. Оптимізація податкових витрат та гло-
бальне регулювання офшорних фінансових операції 
мають сприяти податковому плануванню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам регулювання, становлення та функціону-
вання офшорних фінансових центрів присвяче-
но дослідження А. М. Венардоса, В. А. Вергуна,  
Дж. Е. Віннема, Ю. О. Волкова, А. Ф. Волобуєва, 
М. П. Гемптона, О. М. Дюгованець, І. І. Д’яконової, 
Дж. П. Еббота, О. В. Іванова, С. А. Квасова,  
О. Є. Користіна, Н. П. Кучерявенка, В. В. Лисенко, 
Г. А. Матусовського, В. А. Предбовського, Ю. В. Со-
рокіна, О. І. Ступницького, Т. А. Тищук, С. А. Худо-
лея, І. І. Черленяка, М. А. Янг. 

Постановка завдання. Метою статті є системати-
зація тенденцій глобального регулювання офшорного 
бізнесу, а також аналіз міжнародних інституцій, які 
здійснюють це регулювання.

Виклад основного матеріалу. Офшорні фінансо-
ві центри (ОФЦ) або «податкові гавані» є складовою 

частиною глобальної економіки. У світі існує близь-
ко 70 ОФЦ. Згідно з визначенням Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ), ОФЦ є центром, де частка 
фінансового сектору є офшорною на обох частинах 
балансу, де операції ініціюються не в даній державі 
та де більшість пов’язаних інституцій контролюють-
ся нерезидентами [9]. Міжнародний офшорний біз-
нес заснований на мистецтві «приховувати джерела» 
фінансів, які перетинають кордони. Внаслідок цього 
фірми, компанії і капітали мігрують не туди, де вони 
будуть максимально продуктивними для економік, 
а туди, де можна отримати максимальні податкові 
пільги, що зрештою шкодить перспективам розвитку 
[6, с. 28].

МВФ запровадив класифікацію офшорних цен-
трів: міжнародні фінансові центри, регіональні фі-
нансові центри та власне ОФЦ. Згідно з цією кла-
сифікацією, міжнародні фінансові центри надають 
повний спектр фінансових послуг, мають доскона-
лі розрахункові системи, підтримують великі вну-
трішні економіки з глибокими та ліквідними рин-
ками капіталу, а також мають регуляторну базу, 
яка є адекватною для гарантування цілісності їх-
ньої фінансової системи. До них входять Лондон, 
Нью-Йорк та Токіо. Регіональні фінансові центри 
мають розвинені фінансові ринки та надають ши-
рокий спектр фінансових послуг, мають досконалі 
розрахункові системи, а також регуляторну базу, 
яка є відповідною для структури та природи їхньої 
фінансової системи. Проте, регіональні фінансові 
центри, на відміну від міжнародних, підтримують 
менші внутрішні економіки та перш за все їх функ-
цією є посередництво за потоками капіталу в регіон, 
в якому вони розташовані, та з нього. До них на-
лежать Бахрейн, Гонконг та Сінгапур. Власне ОФЦ 
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надають спеціалізовані фінансові послуги головним 
фінансовим інституціям, мають адекватну інфра-
структуру, але обмежені ресурси для посередництва 
потоків капіталу. Такі центри майже не регулюють-
ся, мають низькі податки або взагалі є зонами без 
податків, а також у них діють закони про банків-
ську таємницю. ОФЦ є малими економіками і хоча 
багато фінансових інституцій реєструються резиден-
тами під цими юрисдикціями, вони часто мають не-
велику фізичну присутність або взагалі її не мають. 
До них належать Бермудські острови, Кайманові 
острови та Британські Віргінські острови [8].

Таким чином, такі ОФЦ стали міжнародним ре-
сурсом спільної власності для транснаціональних 
корпорацій (ТНК) у таких аспектах:

– як центри доміцилію, через які міжнародні ком-
панії можуть включати та управляти комерційними 
холдинговими компаніями та закордонними дочірні-
ми підприємствами в найвигіднішому фіскальному 
кліматі та при мінімальному валютному контролю;

– як холдингові компанії, які переважно вико-
ристовуються для контролю промислових та інвес-
тиційних компаній, володіючи більшістю акцій, фі-
нансування компаній у групі, створюючи фонди, а 
також отримання дивідендів, процентів, роялті;

– як місця, де використовується міжнародний ка-
пітал та грошові ринки з більшою свободою дій, ніж 
у країнах їхнього походження. Євробонди створюють 
нагальну потребу в послугах країн зі сприятливим 
податковим законодавством, наприклад, відсутністю 
прибуткового податку з процентів та дивідендів;

– як «безпечні гавані» для міжнародних прибут-
ків, заощаджень та пулів міжнародних ліквідних за-
собів для інвестицій у нейтральне до оподаткування 
середовище;

– як центри збору компонентів, які вироблені в 
оншорних центрах та реекспортовані в оншор через 
вільні торговельні зони [10, c. 18-19].

Ознаками ОФЦ є: велика кількість у юрисдикції 
фінансових інститутів, які переважно задіяні в бізне-
сі нерезидентів країни; великі обсяги зовнішніх ви-
мог та зобов’язань порівняно з обсягами фінансових 
операцій на внутрішньому ринку; надання хоча б од-
нієї з таких переваг для ведення бізнесу (низький або 
нульовий рівень оподаткування, прості та лояльні 
регуляторні процедури у фінансовій діяльності, за-
безпечення банківськими установами секретності та 
анонімності) [5, с. 25]. 

На рисунку 1 представлено авторське визначення 
рівнів та класифікації глобального регулювання оф-
шорного бізнесу.

Глобальне регулювання офшорного бізнесу здій-
снюється Організацією економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР), Групою з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), Ра-
дою з фінансової стабільності, МВФ, міжнародною 
неурядовою організацією Tax Justice Network. Ді-
яльність міжнародних організацій, які координують 
діяльність ОФЦ та виконують регулятивну функ-
цію міжнародних фінансів, сьогодні спрямована на 
обмеження операцій, які фінансуються за рахунок 
капіталу кримінального походження та запобігання 
транснаціональному руху капіталу незаконним шля-
хом [2, с. 19]. Одними із основних міжнародних угод 
у сфері функціонування офшорного бізнесу є Угоди 
щодо уникнення подвійного оподаткування та Уго-
ди щодо обміну податковою інформацією (TIEA), які 
були запропоновані ОЕСР. 

ОЕСР об’єднує сьогодні 34 країни, включаючи 
країн-членів «великої сімки» та Європейського Сою-
зу. Ця організація допомагає урядам країн-учасниць 
протистояти економічним, соціальним та управлін-
ським викликам глобальної економіки. Організація 
започаткувала Глобальний форум з прозорості, який 
при колегіальному огляді фінансової системи країни 
щодо її прозорості формує рекомендації щодо внесен-
ня змін до законодавства країни. Питання, які сьо-
годні ставить перед собою ОЕСР щодо діяльності «по-
даткових гаваней» полягають в ефективному обміні 
релевантною інформацією з урядами країн з низьким 
або нульовим рівнем оподаткування про платників по-
датків, прозорості, а також вимозі, що така діяльність 
повинна бути істотною. Було зроблено 19 рекоменда-
цій, які поділяють на три категорії [10, с. 40-41]:

1) рекомендації щодо внутрішнього законодав-
ства – різні заходи протидії у внутрішньому законо-
давстві;

2) рекомендації щодо податкових договорів – пе-
реваги податкових конвенцій, податкова конкурен-
ція, застосування внутрішніх заходів протидії, обмін 
інформацією;

3) рекомендації щодо інтенсифікації міжнародного 
співробітництва – нові шляхи колективної діяльності 
країн проти небезпечної податкової конкуренції.

ФАТФ створена в 1989 році і до неї входять 36 
країн-учасниць, переважно країн-учасниць ОЕСР. 
Основним завданням організації є створення стан-
дартів, пов’язаних з законодавством у сфері боротьби 
з відмиванням грошей, а також впровадження цих 
стандартів у всьому світі. ФАТФ було надано мандат 
боротьби з тероризмом після атак у США. Щодо ре-
гулювання ОФЦ ФАТФ видала 40 рекомендацій, які 
пов’язані з боротьбою з відмиванням грошей. Спира-
ючись на ці рекомендації, країни-учасниці організа-
ції пройшли процес внутрішнього моніторингу з ме-
тою приведення їхнього внутрішнього законодавства 
у відповідність до них. Пагубні правила та практики, 
які дозволяють злочинцям уникати відповідальності 
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офшорного бізнесу

Глобальний
(загальний) Галузевий

OECD Basel 
Committee

FATF IOSCO

FSF IAIS

G8, G20

Рис. 1. Рівні глобального регулювання  
офшорного бізнесу
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за відмивання грошей було проаналізовано в чоти-
рьох категоріях: лазівки у фінансовому регулюванні; 
перешкоди, спричинені регуляторними вимогами; 
перешкоди міжнародному співробітництву; неадек-
ватні ресурси для запобігання та розслідування ді-
яльності з відмивання грошей.

Робота Ради з фінансової стабільності пов’язана 
зі стабільністю глобальної фінансової системи. Ця 
організація забезпечує міждисциплінарний форум 
для зацікавлених у регуляторних питаннях щодо 
міжнародної фінансової системи. Раду було створе-
но в 1999 році з метою координації на міжнародно-
му рівні роботу національних фінансових установ та 
міжнародних органів, які встановлюють стандарти, 
а також розвитку та сприяння імплементації регу-
ляторних, наглядових та інших стандартів фінансо-
вого сектору. Ця організація об’єднує національні 
установи, які відповідають за фінансову стабільність 
у важливих міжнародних фінансових центрах, між-
народні фінансові інституції, міжнародні групи з 
регулювання та нагляду, а також комісії експертів 
центральних банків. Рада з фінансової стабільності 
підготувала 7 критеріїв, пов’язаних діяльністю ОФЦ 
[10, с. 80]: відсутність чітких вимог щодо фінансових 
інституцій з метою перевірки власників та вигодона-
бувачів таких компаній; неадекватні правила щодо 
фінансових інституцій про відкриття матеріальної 
інформації регуляторам та фінансовим ринкам; об-
меження, покладені на регулятори, щодо діяльнос-
ті, яку вони проводять у межах своєї юрисдикції; 
недостатній моніторинг розподілених ресурсів; обме-
ження щодо співробітництва з регуляторами в інших 
юрисдикціях; наявність секретних законів, які забо-
роняють обмін інформацією з іноземними інституці-
ями; відсутність політичної волі удосконалити якість 
регулятивного нагляду.

МВФ, який сьогодні налічує 188 країн-учасниць, 
було створено з метою сприяння міжнародному мо-
нетарному співробітництву, валютній стабільності, 
пришвидшення економічного зростання та високого 
рівня зайнятості, а також надання тимчасової фінан-
сової допомоги країнам при дефіциті платіжного ба-
лансу. МВФ регулює діяльність ОФЦ у таких сферах: 
постійний моніторинг активності ОФЦ та узгоджен-
ня з стандартами нагляду; прозорість систем нагляду 
та діяльності ОФЦ; технічна допомога, пов’язана з 
країнами-донорами на двосторонній та багатосторон-
ній основі; співробітництво з регуляторами стандар-
тів та оншорним й офшорним наглядом з метою зміц-
нення стандартів та обміну інформацією.

Група Tax Justice Network створена з метою спри-
яння прозорості в сфері міжнародних фінансів та від-
мови від таємниці фінансових операцій. Ця група ви-
ступає проти ухилення від сплати податків та всіх 
механізмів, які дозволяють власникам і розпорядни-
кам капіталів уникнути їх обов'язку щодо компаній, 
діяльність яких створює додану вартість. Ця орга-
нізація запровадила Індекс фінансової секретності, 
який дозволяє виявляти країни, уряди яких створю-
ють умови для таємниці фінансових потоків, вияви-
ти поточні тенденції збільшення чи зменшення рівня 
таємності серед країн, виявити нових гравців у цій 
сфері. Показник таємності складається з таких скла-
дових: банківська таємниця; реєстрація трастів та 
фінансових утворень; можливість визначення кінце-
вого власника компанії; можливість визначення ви-
годонабувачів громадських об’єднань; здійснення об-
ліку громадських об’єднань; обмін інформацією між 
країнами; ступінь співставності інформації для об-
міну; ефективність роботи податкової адміністрації; 

наявність лазівок для податкового ухилення; ступінь 
складності державного механізму регулювання; за-
ходи боротьби з відмиванням коштів; автоматичний 
обмін інформацією; наявність двосторонніх догово-
рів щодо обміну інформацією; наявність міжнарод-
них зобов’язань із прозорості міжнародних операцій; 
співпраця в міжнародних судових провадженнях 
[5, с. 24-25]. 

Закон про оподаткування зарубіжних рахунків 
США (FATCA – Foreign Account Tax Compliance 
Act) вступив у силу в липні 2014 року. Закон 
зобов'язує банки та інші фінансові інститути нада-
вати інформацію про своїх клієнтів – фізичних та 
юридичних осіб (дані про номери рахунків та за-
лишках на них, а також обороти по рахунках) по-
даткову службу США (IRS). Закон FATCA спрямо-
ваний на протидію ухиленню від сплати податків 
американськими платниками податків, які воло-
діють іноземними фінансовими рахунками. Закон 
вимагає від компаній-нерезидентів США ідентифі-
кувати американських платників податків, які во-
лодіють безпосередньо або опосередковано певними 
фінансовими рахунками і передавати відповідну 
інформацію в податкові органи. Цей закон потеній-
но має наслідки для всіх фізичних та юридичних 
осіб, що працюють з ОФЦ та мають відношення до 
США [13].

Європейська комісія затвердила Директиву ЄС 
щодо менеджерів альтернативних інвестиційних фон-
дів (AIFMD). Вона стосується, перш за все, менедже-
рів фондів-нерезидентів ЄС, що займаються Private 
equity, нерухомістю, інфраструктурою, хедж-фонди. 

«Велика двадцятка» за результатами щорічних 
самітів презентує власні рекомендації щодо змін у 
законодавстві про функціонування ОФЦ. Базель-
ським комітетом з банківського нагляду також 
створено Офшорну групу банківського нагляду, 
яка тісно співпрацює з «великою двадцяткою». Де-
які науковці стверджують, що політика «великої 
двадцятки» в жодному разі серйозно не вплине на 
рентабельність офшорного бізнесу, оскільки усу-
не лише одну з багатьох переваг офшорних юрис-
дикцій – конфіденційність фінансової інформації, 
а безперешкодний доступ до інформації надавати-
муть винятково компетентним державним органам 
на вимогу [1, с. 64]. 

Сьогодні перед сучасним глобальним регулюван-
ням офшорного бізнесу постає багато питань. Гло-
бальне регулювання офшорного бізнесу здійснюється 
за двома напрямами: боротьба з несумлінною подат-
ковою конкуренцією та протидія фінансуванню кри-
мінальної діяльності. На міжнародному рівні це є 
сферою діяльності ОЕСР. На національному рівні оф-
шорне регулювання полягає у створенні законодав-
ства з метою істотно знизити втрати від діяльності 
офшорних компаній. З метою контролю глобальних 
фінансових операцій, а також запобігання можливос-
ті використання офшорних зон нерезидентами для 
ухилення від виконання законів своєї країни необ-
хідно створити законодавчу базу, узгоджену з усіма 
державами світу. Необхідно узгодити застосування 
жорстких заходів з моніторингу та контролю офшор-
ного бізнесу, боротьбою з незаконними фінансовими 
операціями з відмиванням грошей і кримінальних 
прибутків. Держави, які занесені до «чорного спис-
ку» повинні провести масштабні реформи правової 
та контролюючої систем регулювання фінансового 
сектору. У країнах з розвиненою економікою серйоз-
ні компанії намагаються все частіше не підписувати 
контракти з офшорними компаніями. 
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Питання щодо розкриття кінцевих бенефіціаріїв 
офшорних рахунків було розглянуто на саміті G8 у 
2013 році. Більшість урядовців висловилась за роз-
криття такої інформації для того щоб допомогти бан-
кам проводити боротьбу з відмиванням брудних ко-
штів та інші дії, спрямовані на прозорість бізнесу 
та співробітництво з урядовими установами в сфері 
несплати податків [14].

 Наразі негативними аспектами функціонування 
ОФЦ виступають: недобросовісна податкова конку-
ренція та ухилення від податків; створення умов для 
відтоку капіталу; створення елементів нестабільності 
у світовій економіці та фінансах; підтримка тіньової 
економіки; збільшення безробіття в країнах-донорах; 
отримання неконкурентних переваг тими офшорни-
ми компаніями [3, с. 120-121]. 

Висновки з проведеного дослідження. Основними 
наслідками жорсткого державного та міждержавно-
го регулювання офшорного бізнесу стали зменшення 
рівня банківської таємниці; розширення можливості 
доступу органів влади до інформації про реальних 
власників офшорних інструментів; розширення між-
народного обміну інформацією; істотне обмеження 
офшорного банківського бізнесу та зміни у структурі 
офшорного бізнесу.

Таким чином, ОФЦ є малими економіками, які 
майже не регулюються, мають низьке або нульове 
оподаткування і там діють закони про банківську та-
ємницю. Основними типами ОФЦ є: країни, які не 
мають податку на прибуток або в яких є розширений 
перелік податкових винятків; країни, в яких діє те-
риторіальний принцип оподаткування, який виклю-
чає іноземний прибуток; країни, які поєднують по-
передні типи на договірній основі; країни з низьким 
рівнем оподаткування; країни з високим рівнем опо-
даткування, які надають спеціальні стимули офшор-
ним компаніям.

Глобальне регулювання офшорного бізнесу здій-
снюється Організацією економічного співробітництва 
та розвитку, Групою з розробки фінансових заходів 
боротьби з відмиванням грошей, Радою з фінансової 
стабільності, МВФ, Tax Justice Network. Ці міжна-
родні інституції пропонують рекомендації щодо змін 
внутрішнього законодавства, ухвалення податкових 
конвенцій, обміну фінансовою інформацією між кра-
їнами, інтенсифікації міжнародного співробітництва 
та боротьби з незаконним відмиванням грошей.
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