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Імперативи трансформації 
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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена комплексному дослідженню глобальних імперативів транс-
формації процесів офшоризації бізнес-діяльності суб’єктів господарювання, що стали в 
останні десятиліття потужним механізмом нарощування їх ринкових конкурентних переваг, 
оптимізації виробничих процесів, «розмивання» податкової бази, а також впровадження за-
ходів агресивного податкового планування, податфкових «гібридів» і корпоративних подат-
кових інверсій. У статті узагальнено методологічні підходи до розкриття характеру й еконо-
мічних мотивів бізнес-офшорингу на основі систематизації основних напрямів його 
теоретичного дискурсу у рамках парадигми міжнародного бізнесу, управлінської, податкової 
та інституційної парадигм. Наголошено, що зазначені парадигми, постійно еволюціонуючи і 
збагачуючись, відображають якісно нові тенденції розвитку міжнародної діяльності компа-
ній, а постійна поява нових наукових шкіл і напрямів супроводжується активним включен-
ням процесів бізнес-офшорингу у поле наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Доведено, що ключовою гносеологічною рисою сучасної теорії офшоризації бізнес-
діяльності є її розвиток на мультипарадигмальній основі, здатній з діалектичних позицій 
пояснити філософію розвитку бізнес-офшорингу у глобальних координатах.  
Констатовано, що безпосередніми розробниками і користувачами розгалуженого офшорного 
інструментарію на усіх етапах його еволюційного розвитку були держави-лідери, об’єктивно 
зацікавлені у функціонуванні мереж міжнародних фінансових центрів та податкових приту-
лків з метою їх використання для здобуття контролю над компаніями і підприємницькими 
структурами різних секторів світового господарства. У статті ідентифіковано ключові конку-
рентні переваги бізнес-офшорингу для економічних суб’єктів — оптимізація виробничих про-
цесів, податкова оптимізація, нівелювання інституційних бар’єрів у транскордонному русі 
товарів, послуг і факторів виробництва, а також раціоналізація системи обліку фінансово-
господарських операцій. Наголошено, що у такий спосіб у світовому господарстві в останні 
десятиліття активно формуються багатонаціональні підприємства (БНП) якісно нового типу, 
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що спеціалізуються на виробничому і сервісному обслуговуванні сторонніх компаній у фор-
маті виробник — підрядник та динамічній розбудові у глобальних координатах міжнародних 
мереж зарубіжних філій. 
У роботі обґрунтовано багатоканальний характер сучасної офшоризації бізнес-діяльності 
БНП через призму системного впливу на її трансформації ключових імперативів глобального 
економічного розвитку: фінансово-валютних, транснаціоналізаційних, інституційно-регуля-
торних, соціально-майнових та інформаційно-комунікативних. Наголошено, що синергійна 
дія зазначених імперативів спричинила становлення в останні десятиліття глобального фі-
нансового олігархату та глибоку конвергенцію географічно розрізнених офшорних зон у за-
гальносвітову мережу глобальних фінансових центрів, об’єднаних в організаційно-економіч-
ному, технологічному, інструментальному й інституційно-регуляторному вимірах. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: глобальний економічний розвиток, фінансовий глобалізм, офшоризація 
бізнес-діяльності, бізнес-офшоринг, агресивне податкове планування, лібералізація націона-
льних фінансових ринків, глобальний офшорний капітал, мереживізація глобальної офшор-
ної системи. 

 
Вступ 

 
Перша чверть ХХІ ст. знаменується значною активізацією транснаціо-

налізаційних процесів, докорінною модернізацією технологічного базису 
суспільного виробництва у форматі індустрії 4.0, радикальними структур-
ними зрушеннями у системі загальнопланетарних виробничих відносин, 
динамічним нарощуванням ресурсної потужності та впливу глобального 
фінансового капіталу, а також системною розбудовою глобальних корпо-
ративних мереж і дедалі глибшою інтеграцією до них національних народ-
ногосподарських комплексів. Синергічний вплив зазначених процесів на 
світове господарство виявляється у тому, що вони не тільки «пронизують» 
усі його підсистеми і структурні компоненти, але й докорінно трансфор-
мують корпоративні стратегії і бізнес-моделі суб’єктів господарювання, а 
також надають нової якості їх економічній діяльності у напрямі її фрагме-
нтації, мережевої структуризації, інтеграції у глобальні вартісні ланцюги, 
інноватизації й діджиталізації.  

Однак, найпотужніший, а почасти і контрадикторний, вплив на струк-
турну динаміку й кількісно-якісні параметри глобальної бізнесдіяльності 
справляють на сьогодні системні процеси її офшоризації. У своєму за- 
гальному форматі вони спрямовані на нарощування компаніями корпора-
тивного і немонополізованого секторів економіки власних конкурентних 
переваг способом інтерналізації господарських і фінансових операцій, по-
вного чи часткового переміщення за кордон окремих ланок виробничих 
процесів, мінімізації трансакційних витрат, реструктуризації менеджменту 
тощо. Бізнес-офшоринг, як свідчить міжнародний досвід, став в останні 
десятиліття потужним механізмом не тільки нарощування ринкових кон-
курентних переваг суб’єктів господарювання й оптимізації їх виробничих 
процесів, але й «розмивання» податкової бази, впровадження заходів  
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агресивного податкового планування, податкових «гібридів» і корпорати-
вних податкових інверсій. Породжуючи гострий конфлікт державних і  
корпоративних інтересів у податковій сфері, це актуалізує впровадження 
державами активних деофшоризаційних заходів з метою подолання загроз 
національній безпеці у податковій сфері.  

З-поміж наукових праць, що містять найґрунтовнішу розробку питань, 
пов’язаних з розкриттям теоретичних основ міжнародного бізнесу і фіска-
льної оптимізації бізнес-операцій багатонаціональних компаній, механізмів 
офшоризації бізнес-діяльності та її наслідків, методології і практики пода-
ткового регулювання трансфертного ціноутворення, інструментарію наці-
онального і міжнародного контролінгу за офшорними операціями, слід 
відзначити роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених як: Дж Андіелік, 
Е. Асен, О. Баула, А. Березной, Г. Вамсер, Дж. Венріч, Дж. Вітакер, 
Дж.Вогет, Дж. Генрі, М. Десаі, К. Дікенсон, М.Дішінгер, О. Дудар, 
П. Еггер, А. Заблоцький, Г. Зукман, А. Зороме, Т. Каркінскі, Д. Кемпбел, 
К. Кійота, А. Кобхам, М. Крішнен, А. Лібман, Д.  Ліптон, В. Макаров, 
В. Мерло, Н. Мудрак, О. Пузакова, Є. Редзюк, А. Сачук, Ф. Тейкс, 
Дж. Фічтнер, К. Форнелл, Б. Хейфец, Дж. Хоупт, Е. Хімскерк, Дж. Чен, 
Т. Шевлін, Н. Шексон, Т. Шепель, П. Янскі та багатьох інших. Однак, 
у зарубіжній і вітчизняній літературі дотепер недостатньо розкритими за-
лишаються питання щодо дослідження глобальних імперативів бізнес- 
офшорингу та механізмів їх впливу на офшорні операції суб’єктів госпо-
дарювання різної національної належності. 

Метою статті є узагальнення теоретичного арсеналу дослідження  
офшорних операцій економічних суб’єктів, розкриття системи факторів, 
що спричиняють їх глибокі трансформаційні зміни у глобальних умовах з 
обґрунтуванням механізмів багатоканального впливу останніх на корпора-
тивні стратегії і бізнес-моделі БНП. 

 
Теоретичний арсенал дослідження  

бізнес-офшорингових операцій 
 
Науковий інтерес до проблематики офшоризації міжнародного бізнесу 

зародився ще у надрах класичної політекономії, теорій міжнародної торгі-
влі, прямих і портфельних іноземних інвестицій, багатонаціональних під-
приємств, менеджменту і міжнародного поділу праці. Разом з тим, лише 
з початку 2010-х років світовий теоретичний дискурс міжнародного біз-
несу виділяє офшоризацію економічної діяльності в окремий і самостійний 
напрям всезагальної теорії конкурентних переваг і факторів виробництва5. 
Розвиваючись на мультипарадигмальній основі, глобальна теорія офшо-
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ризації бізнес-діяльності включає парадигму міжнародного бізнесу, а та-
кож управлінську, податкову та інституційну парадигми. Що стосується 
парадигми міжнародного бізнесу, то вона остаточно оформилась лише у 
кінці 1960-х років, будучи закономірною реакцією західних науковців на 
стрімке нарощування у післявоєнний період масштабів міжнародних інве-
стиційних процесів, системну диверсифікацію фінансово-господарської ді-
яльності багатонаціональних підприємств, а також монополізацію ними 
ключових сегментів світового ринку.  

Варто нагадати, що найглибшу концептуальну розробку наукової про-
блеми міжнародного бізнесу знаходимо у працях Р. Алібера, С. Гаймера, 
П. Баклі, М. Кессона, А. Ругмана, М. Портера, Д. Стопфорда, А. Чанд-
лера6 та багатьох інших учених. Саме вони, пояснюючи зарубіжну вироб-
ничу діяльність компаній в основному через призму теорії промислової 
організації та теорії розміщення7, заклали по суті базові теоретичні засади 
дослідження зарубіжних операцій міжнародних компаній. При цьому 
учені спирались на ключову наукову ідею ринкових конкурентних переваг 
багатонаціональних підприємств та економічних вигод, отримуваних ними 
від посилення внутрішньокорпоративної координації фінансово-господар-
ських операцій економічних суб’єктів.  

Своєю чергою, інші західні дослідники у розвитку теоретичного дискур-
су міжнародного бізнесу активно досліджують проблематику монополіс- 
тичної конкуренції та монополістичних конкурентних переваг БНП 
(Ч. Кіндлбергер8; закономірностей транскордонного руху інвестиційного 
капіталу та перенесення компаніями своїх виробничих підрозділів за кор-
дон (Р. Вернон)9; ефективного комбінування управлінської спроможності 
та ресурсів компаній (Е. Пенроуз)10 тощо. Не можемо не відзначити і  
наукових здобутків у цій царині Рединзької школи міжнародного бізнесу, 
представники якої П. Баклі та М. Кессон11 стали фундаторами нового на-
пряму міжнародних економічних досліджень — процесів інтерналізації, 
які в останні сорок років залишаються центральним об’єктом теоретичного 
дискурсу міжнародного бізнесу12 і розвиваються у рамках теорії фірми. 
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10 Penrose E. T. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Basil Blackwell, 1963. 
11 Casson M. C., Buckley P. J. The Theory of Internationalization. Recent Research on the Multinational Enter-

prise. London, 1991; Buckley P. J. Multinational Enterprise and the Globalization of Knowledge. New-York: Palgrave 
Macmillan, 2006. 

12 Філіпенко А. С., Дзюба П. В. Теорія міжнародного бізнесу: від народження до сьогодення. Актуальні 
проблеми міжнародних відносин. 2019. Випуск 138. С. 168.  
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Наступний етап розвитку теоретичного дискурсу процесів офшориза-
ції бізнесу пов’язується з розробкою у 1970-х роках еклектичної теорії 
Дж. Даннінга13, яка органічно інтегрувала на своїй методологічній пла-
тформі концептуальні підходи С. Гаймера і Ч. Кіндлбергера, наукові 
ідеї школи інтерналізації П. Баклі і М. Кессона та ключові засновки 
загальної методології макроекономічних теорій прямого інвестування. 
Водночас, з огляду на високу динаміку мереживізації міжнародного  
бізнесу та формування глобальних вартісних ланцюгів, з початку  
2000-х років парадигма міжнародного бізнесу активно розвивається у 
загальному руслі теорії фрагментації міжнародного виробництва М. Пор-
тера, Р. Джонса і Г. Кєжковскі14; міжорганізаційної теорії багатонаціо-
нальних підприємств С. Гошала та К. Бартлета15; концепції «флагман-
ських мережевих БНП» А. Ругмана 16; теорії «глобальної фабрики» 
П. Баклі17 та ін.18.  

Комплексний аналіз управлінської парадигми теоретичного дискурсу 
процесів офшоризації бізнес-діяльності дає підстави стверджувати, що 
вона концентрує основну увагу на процесно-структурованих методологіч-
них підходах менеджменту бізнес-процесів суб’єктів господарювання 
(плануванні, організації, мотивації, контролі та регулюванні) як основи 
ефективної їх господарської діяльності та досягнення стратегічних і так-
тичних цілей. У даному контексті слід особливо наголосити, що саме за-
родження у кінці ХІХ ст. перших теорій менеджменту стало закономірною 
реакцією науки на зростаючі потреби корпоративного сектору у максимі-
зації прибутків ф зниженні операційних витрат в умовах обмеженості ре-
сурсної бази та необхідності їх раціонального використання. Так, Ф. Тей-
лор, як один з фундаторів теорії операційного менеджменту, уперше 
запровадив у теоретичний дискурс поняття наукового менеджменту (англ. 
— scientific management) та диференційованої системи оплати працівни-
ків залежно від якості виробленої ними продукції і продуктивності праці. 
Не можна не відзначити і важливого значення розроблених Ф. Тейлором 
математичних підходів до оцінки продуктивності праці, підбору і навчання 
кадрового корпусу. Це знайшло свого комплексного відображення у його 

                       
13 Aliber R. Z. A Theory of Direct Foreign Investment. The International Corporation, Ed. by Ch. Kindlberger, 

Cam., Mass., MIT Press, 1970; Dunning J. H. Explaining changing patterns of international production: in defence of 
the electric theory. Oxford bulletin of economics and statistics. 1979. №41 (4). Р. 269–295. 

14 Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free 
Press, 1980. 

15 Ghoshal S., Bartlett C. A. The multinational corporation as an interorganizational network. Academy of man-
agement review. 1990. No. 15. P. 603–626; Bartlett C. A., Ghoshal S. Managing across borders: The transnational 
solution. Vol. 2. Harvard Business School Press, 1999.  

16 Rugman A. M., Verbeke A. Extending the theory of the multinational enterprise: internalization and strategic 
management perspective. Journal of International Business Studies. 2003. No. 34. P. 125–137.  

17 Buckley P. J. Multinational Enterprise and the Globalization of Knowledge. New-York: Palgrave Macmillan, 
2006. 

18 Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. С. 549–582.  
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фундаментальній праці «Принципи наукового менеджменту»19, що ви-
йшла друком у 1911 р. і заклала базові основи управлінської парадигми 
теоретичного дискурсу процесів бізнес-офшорингу.  

Дальший розвиток ідей «тейлоризму» знаходимо у теоретичному до- 
робку М.Кука, Х. Форда і У. Шуварта20, які сконцентрували основний 
дослідницький інтерес на проблематиці масштабування компаніями обся-
гів виробництва промислових товарів, його планування і контролю склад-
ських запасів, а також типізації і кастомізації виробленої продукції21. Від-
даючи належне теоретичним розробкам західних учених у царині 
розроблення всезагальної теорії менеджменту, вважаємо, що теоретичний 
базис міжнародного поділу праці ліг в основу розроблення низки сучасних 
концепцій управління, що пояснюють об’єктивні передумови делегування 
компаніями за кордон частини власних виробничих, фінансових й управ-
лінських повноважень. На найбільшу увагу тут, на нашу думку, заслуго-
вують концепції загального управління якістю (англ. — Total Quality 
Management — TQM); ощадного виробництва (англ. — Lean Production) 
та реінжинірингу бізнес-процесів (англ. — Business Process Re-engineering 
— BPR). З погляду ж офшоризації бізнес-діяльності, зазначені теорії ме-
неджменту найбільшою мірою відбивають, на нашу думку, її природу й 
економічну сутність, оскільки їх методологічний базис орієнтований на 
пояснення ключових рушійних сил підвищення економічної результатив-
ності бізнес-діяльності, оптимізації глобальних бізнес-структур компаній, 
удосконалення системи управління бізнес-процесами та їх перепроекту-
вання з метою перетворення господарської діяльності компаній та їх біз-
нес-процесів на підтримку стратегічних змін та забезпечення довгостроко-
вих конкурентних переваг на ринку. 

Характеризуючи податкову парадигму теоретичного дискурсу процесів 
офшоризації бізнес-діяльності, слід особливо відзначити, що вона розви-
вається у загальному руслі концептуального осмислення механізмів 
впливу національних податкових систем на корпоративні інвестиційні рі-
шення, управління валютними й операційними ризиками, планування 
структури капітальних активів та управління внутрішньокорпоративними 
їх потоками. Подібна логіка випливає з безпосереднього впливу зазначе-
них напрямів стратегічного управління багатонаціональних підприємств 
на процеси формування згенерованих ними доходів, їх розподіл між струк-
турними підрозділами компаній та оподаткування. З-поміж загальних тео-
рій податків, які сформували «становий хребет» методологічного осмис-
лення процесів офшоризації бізнес-діяльності, на найбільшу увагу 

                       
19 Taylor F. W. The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers. 1911.  
20 Harris F. W. How Many Parts to Make at Once. Operations Research. 1990. Vol. 38. № 6. P. 947–950; 

Shewhart W. A. Economic control of quality of manufactured product. New York: D. Van Nostrand Company, 1931.  
21 Стапран Д. А. К вопросу о теории и практике (аут)сорсинга. Российское предпринимательство. 2016. 

Т. 17. № 7. С. 847.  
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заслуговують, на нашу думку, податкова теорія послуг, атомістична теорія, 
класична теорія податків, теорія суспільних потреб. Їх об’єднує єдина ме-
тодологічна платформа, а саме: комплексне обґрунтування економічної 
природи податків і визначення їх ролі в економічній системі суспільства.  

У комплексному дослідженні податкової парадигми теоретичного дис-
курсу процесів офшоризації бізнес-діяльності не можемо оминути увагою 
і кейнсіанську теорію, що зародилась як закономірна реакція макроеконо-
мічних політик держав-лідерів на масштабні структурні зрушення світо- 
господарської системи першої чверті ХХ ст. Йдеться насамперед про її 
стрімку монополізацію і транснаціоналізацію, які з усією очевидністю про-
демонстрували критичну нездатність стихійного ринкового механізму і мі-
жгалузевого переливання капіталу, системи вільної конкуренції і вільного 
ціноутворення встановлювати й автоматично підтримувати макроекономі-
чну рівновагу. Так, у своїй праці «Загальна теорія зайнятості, від- 
сотку та грошей» Дж. Кейнс наголошує на необхідності впровадження 
державою активної фіскальної політики у цілях забезпечення повної зай-
нятості та стабілізації макроекономічного зростання. Її головними інстру-
ментами є стимулювання попиту і пропозиції через нарощування масшта-
бів державних закупівель і зниження податкового тягара на бізнес у 
кризові і рецесійні періоди національних економічних циклів. 

Вагому роль у формуванні системного теоретичного дискурсу пробле-
матики оподаткування бізнес-діяльності справив також неокласичний на-
прям економічної теорії, що знайшов свого найглибшого розроблення у 
працях таких науковців, як: Ф. Візер, Дж. Кларк, А. Лаффер, А. Мар-
шалл, Дж. Мід, В. Парето, А. Пігу, Р. Солоу, Дж. Таккер, М. Фрідмен, 
Р. Харрод та багато інших22. Головною ідеєю неокласичної концепції у 
формуванні податкової парадигми бізнес-офшорингу є теоретичне поло-
ження щодо необхідності забезпечення державою своїм громадянам неу-
хильного зростання якісних кондицій життєдіяльності способом пермане-
нтного підвищення мінімального розміру заробітної плати та створення у 
такий спосіб фінансових умов для задоволення їх першочергових еконо-
мічних інтересів, потреб і запитів. Так, однією з найбільш конструктивних, 
з позицій сучасності, наукових ідей Ф. Візера є твердження щодо недопу-
щення державою ситуації втрати громадянами доходів, здатних забезпечити 
достатній рівень їх особистої працездатності23. Своєю чергою, А. Маршалл 
виділяє у структурі загальнодержавних витрат видатки на формування 
належних умов життєдіяльності працюючого населення, кваліфікуючи їх 

                       
22 Clark J., Cole S. Global Simulation Models: A Comparative Study. New York: John Wiley & Sons, 1975; 

Friedman M. The Methodology of Positive Economics. In: M. Friedman. Essays in Positive Economics. Chicago, 
1958; Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. Пигу А. Экономи-
ческая теория благосостояния. Т. 2. М., 1985. 

23 Історія економічних учень: Підручник / [В. Д. Базилевич, Т. В. Гайдай, Н. І. Гражевська та ін.]; за ред. 
В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2004. С. 520. 



30 ISSN 1811-9824. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 2021. № 1 (34) 

в якості пріоритетних. Будучи прихильником політики прискореного зро-
стання розміру мінімальної заробітної плати та збереження її на рівні про-
житкового мінімуму, цей учений розглядає її як головну запоруку підви-
щення суспільного добробуту населення.  

І, нарешті, інституційна парадигма теоретичного дискурсу процесів  
офшоризації бізнес-діяльності у своїх методологічних засновках спира-
ється на ключові особливості ринкової поведінки компанії у її взаємодії з 
різноманітними суспільними інститутами. Фундаментальні основи даної 
парадигми було закладено у працях Т. Веблена, У. Мітчелла, Дж. Р. Ко-
ммонса, Дж. К. Гелбрейта, Й. Шумпетера, Я. Тінбергена та багатьох ін-
ших учених, які розробили достатньо логічну теорію трансакційних витрат. 
Так, саме завдяки Дж. Р. Коммонсу у теоретичному дискурсі отримує 
свою «наукову прописку» категорія «трансакція». Вона закладає по суті 
фундаментальні основи теорії трансакційних витрат, пов’язаних з прове-
денням ринкових трансакцій, обмінів і взаємодій неринкового характеру24. 

Ще один засновник інституційного напряму економічної науки Т. 
Веблен сконцентрував свій дослідницький інтерес на системі факторів, що 
справляють безпосередній вплив на ринкову поведінку економічних аген-
тів, пріоритезуючи при цьому їх грошові стимули25. Водночас У. Мітчел26 
обґрунтував наявність тісної кореляції між внутрішніми і зовнішніми чин-
никами ринкової поведінки економічних суб’єктів, з точки зору ступеня 
взаємозв’язку між економічними (прибуток, рентабельність операцій, кре-
дитний процент, ринкові попит і пропозиція тощо) та етико-поведінковими 
мотивами їх господарської діяльності27. Із сучасних позицій глобальної 
офшоризації бізнес-діяльності інституційний напрям її теоретичного дис-
курсу містить багато конструктивних і раціональних наукових ідей.  
Йдеться, зокрема, про трактування економічної природи інституцій як ко-
лективної дії з контролю, лібералізації та розширення індивідуальної дія-
льності (Д. Коммонс)28; як фундаменту суспільного життя, системи фор-
мальних і неформальних правил економічної поведінки, механізмів 
спостереження і примушення до їх дотримання; а також характеру взаємодії 
індивідів, корпорацій, профспілок і національних держав (Дж. Кемпбелл)29.  

Розвиток інституційної парадигми теоретичного дискурсу процесів  
бізнес-офшорингу через призму трансакційних витрат пов’язується також 
з іменами К. Далмана, К. Ерроу, Р. Коуза, С. Крауфорда, Дж. Маршака, 

                       
24 Тимошенков І. В., Нащекіна О. М. Трансакційні витрати оподаткування як складова міжнародної кон-

курентоспроможності країни. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 39.  
25 Veblen T. The Theory of Business Enterprise, 1904. 
26 Митчелл У. Экономические циклы: Проблема и ее постановка. М. — Л.: Госиздат, 1930. 
27  Глобальний ринок інтелектуальної власності: монографія / О. Ю. Біленький, Я. М. Столярчук,  

О. М. Галенко, В. М. Столярчук. Київ: Фенікс, 2016. С. 47. 
28 Commons R. J. Institutional Economics. American Economic Review. 1931. Vol. 21. P. 648–657. 
29 Campbell J. L. Institutional Change and Globalization. Princeton and Oxford: Princeton University Press,  

2004.  
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Д. Норта, Е. Остром, Дж. Стіглера та інших учених30. Так, саме науко-
вому перу Р. Коуза у його фундаментальній праці «Природа фірми» на-
лежить детальне роз’яснення економічної природи та значення трансак-
ційних витрат і прав власності для інституційної структури суспільства і 
функціонування її економічної системи. Розглядаючи ринки та компанії в 
якості альтернативних способів здійснення економічних операцій 31 , 
Р. Коуз дає власну кваліфікацію трансакційних витрат як таких, що ви-
никають у суб’єктів господарювання у силу недосконалості економічних 
систем у процесі укладення угод, проведення переговорів з контрагентами, 
налагодження коопераційних відносин з ними та ліквідації існуючих роз-
біжностей у підходах. Відтак — трансакційні витрати лежать в основі  
теорії фірми та пов’язані з витратами використання ринкового меха- 
нізму32: з одного боку, «невидимої руки» управління розподілом ресурсів 
з боку ринку, а з другого — «видимої руки» менеджера, який управляє 
процесом розподілу ресурсів на самому підприємстві33. 

Тож робимо висновок: офшоризація бізнес-діяльності, будучи теоре- 
тично детермінованою класиками політичної економії ще за два століття 
до її фактичної появи у практиці міжнародної економічної діяльності, здо-
була найповнішого концептуального відображення у парадигмі міжнарод-
ного бізнесу, управлінській, податковій та інституційній парадигмах біз-
нес-діяльності. Усі вони, з позицій власного наукового об’єкту, роз-
глядають бізнес-офшоринг як сучасну методологію створення ефективних 
і конкурентних організацій на основі поліпшення їх бізнес-функцій і біз-
нес-процесів. Постійно еволюціонуючи і збагачуючись, дані парадигми ві-
дображають якісно нові тенденції розвитку міжнародної діяльності компа-
ній, а постійна поява нових наукових шкіл і напрямів супроводжується 
активним включенням процесів бізнес-офшорингу у поле наукових дослі-
джень вітчизняних і зарубіжних учених. Це лежить в основі формування 
усталених передумов для активного використання його механізмів у реаль- 
ній практиці міжнародної економічної діяльності суб’єктів господарю-
вання різних рівнів і різної національної належності.  

 
Конкурентні переваги бізнес-офшорингу  

для економічних суб’єктів 
 
Бізнес-офшоринг, зародившись у другій половині 1950-х років, став 

закономірним результатом дії двох груп визначальних факторів: з одного 

                       
30 Crawford S., Ostrom E. A Grammar of Institutions. American Political Science Review. 1995. Vol. 89. № 3. 

September. Природа фірми: походження, еволюція і розвиток / за ред. О. І. Вільямсона, С. Дж. Вінтера. Пер. З 
англ. А. В. Куликова. К.: А.С.К., 2002. 

31 Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. С. 7–35. 
32 Сoase R. H. The nature of the firm. Economics. 1937. V. 4 (5). 
33 Іжевський П. Г. Теоретичні засади формування бізнес-мереж на базі теорії трансакційних витрат. Гло-

бальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 12. С. 255.  
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боку, послаблення військово-політичної напруги у світі, а з другого — 
здобуття низкою колишніх британських колоній державної незалежності. 
Саме вони, переслідуючи стратегічну мету залучення у свої національні 
економіки іноземного капіталу та вирішення у такий спосіб найгостріших 
соціально-економічних і політичних проблем, стали у той далекий час сво-
єрідними локальними точками розбудови глобальних мереж офшорних 
юрисдикцій. Спеціалізаційний профіль колишніх колоніальних володінь 
Великобританії пов’язувався, головним чином, з обслуговуванням зареєс-
трованих на їх території іноземних компаній способом запровадження для 
них пільгового податкового режиму34 на основі внесення у національне 
законодавство відповідних нормативних змін. 

З другого боку, багаточисленні колишні британські колонії, здобувши 
статус офшорних юрисдикцій, почали активно використовуватись Вели-
кобританією в якості важливих інституцій підтримки англійського впливу 
на усю систему міжнародних економічних відносин. Дана обставина на-
була ще вагомішого значення після ухвалення у США закону Гласса-Сті-
гала у 1933 р., що запровадив обов’язковий функціональний принцип ре-
гулювання американського фінансового ринку з розділенням кредитно-
депозитних й інвестиційних операцій банківських установ та запроваджен-
ням жорстких обмежень щодо процентних ставок за строковими й ощад-
ними банківськими вкладами. Виходячи з цього, євровалютні операції, 
здійснювані банками США через офшорні центри колишніх британських 
колоній, відкрили їм практично необмежені можливості обходу норм за-
кону Гласса-Стігала в частині концентрації світової депозитної бази та  
реалізації єврокредитних трансакцій. Інакше кажучи, саме у межах бри-
танської фінансової системи з другої половини ХХ ст. динамічно розвива-
ються найрізноманітніші механізми і технології проведення офшорних 
операцій.  

Принагідно особливо відзначити, що безпосередніми розробниками і 
користувачами розгалуженого офшорного інструментарію на усіх етапах 
його еволюційного розвитку були саме держави-лідери, об’єктивно заці-
кавлені у функціонуванні мереж міжнародних фінансових центрів і пода-
ткових притулків з метою їх використання для здобуття контролю над 
компаніями і підприємницькими структурами різних секторів світового го-
сподарства. Тож активне поширення в останні десятиліття офшорних  
операцій у глобальних бізнес-моделях спричинило загальний тренд щодо 
зменшення законодавчого тиску на світову фінансову сферу та стрімкий 
розвиток фінансового капіталізму, у «вир» якого втягується дедалі більша 
кількість країн і регіонів світу. 

                       
34 Пузакова Е. П., Шепель Т. С. Содержательная структура процесса офшоризации мировой экономики с 
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Матеріальним ядром сучасного бізнес-офшорингу є масштабні транско-
рдонні операції з капітальними ресурсами, включаючи процедури отри-
мання лістінгу цінних паперів на міжнародних фондових майданчиках, 
захист активів від недружніх поглинань, спрощення процедур їх продажу 
чи зміни власника, використання режимів гарантування захисту капіталу 
іноземних інвесторів та ін. Достатньо сказати, що нині, за даними міжна-
родної дослідницької організації Tax Justice Network, в офшорних юрис-
дикціях акумульовано ніде не зареєстрованого інвестиційного капіталу на 
загальну суму від 21 до 32 трлн дол. США35, що становить близько тре-
тини глобального валового внутрішнього продукту. І це без урахування 
оформлених об’єктів нерухомого майна на суму близько 70 трлн дол. 
США, або 30–45 % світового ВВП 36 . За оцінками експертної агенції 
Ballpark, щорічні втрати економіки Сполучених Штатів Америки від реа-
лізації американськими бізнес-структурами схем податкової оптимізації 
становлять понад 450 млрд дол. США, а Національній службі внутрішніх 
доходів цієї країни вдається повернути не більше дев’ятої частини цієї 
суми (близько 52 млрд)37. Загалом же, за умов повного обліку багатона-
ціональними підприємствами своїх прибутків у країнах ведення їх госпо-
дарської діяльності, вони змушені були б сплачувати додатково від 500 до 
650 млрд дол. США прибуткових податків. З цієї суми близько 200 млрд 
спрямовувались би до країн, що розвиваються38, а отже — дали б змогу 
значно зменшити їх потреби у залученні зовнішнього фінансування, на-
самперед у формі офіційної допомоги розвитку. 

Не слід скидати з рахунків і таких вагомих для компаній й організацій 
конкурентних переваг бізнес-офшорингу як оптимізація виробничих про-
цесів, здобуття нових ринкових сегментів, розширення доступу до висо-
кокваліфікованого сегменту робочої сили, нівелювання інституційних 
бар’єрів у транскордонному русі товарів, послуг і факторів виробництва, 
поліпшення системи сервісного обслуговування клієнтів, а також раціона-
лізація системи обліку фінансово-господарських операцій. Наголосимо, 
що у такий спосіб у світовому господарстві в останні десятиліття активно 
формуються багатонаціональні підприємства якісно нового типу, що спе-
ціалізуються на виробничому і сервісному обслуговуванні сторонніх ком-
паній у форматі виробник — підрядник та динамічній розбудові у гло- 
бальних координатах міжнародних мереж зарубіжних філій. У такий спо-
сіб вони здобувають неперевершених конкурентних переваг у глобальній 
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моделі міжнародного поділу праці, підтвердженням чого є, зокрема, їх 
широкі можливості уникати сплати податкових платежів на загальну суму 
близько 90 млрд дол. США щорічно. Водночас 362 корпорації з рейтингу 
Fortune 500 мають дочірні підрозділи у міжнародних податкових офшорах 
на кшталт Бермудських чи Кайманових островів. При цьому усі компанії 
даної групи щорічно змушені були б додатково сплачувати 147,5 млрд 
дол. США податкових платежів за умов повної реєстрації у США отрима-
них прибутків39.  

 
Фінансово-валютні імперативи офшоризації  

бізнес-діяльності 
 
Вступ світового господарства у глобальну фазу свого історичного пос-

тупу з початку 1980-х років докорінно змінює філософію розвитку проце-
сів офшоризації бізнес-діяльності як з погляду їх рушійних сил, так і ве-
кторної спрямованості й механізмів реалізації. Це набуває свого 
концентрованого вираження у стрімкому нарощуванні масштабів викори-
стання бізнесовими і підприємницькими структурами офшорного капіталу 
з перетворенням розрізнених у географічному плані офшорних зон у за-
гальносвітову мережу об’єднаних у технологічному, інструментальному і 
регуляторному вимірах глобальних фінансових центрів. Останні надають 
нерезидентам широкий спектр фінансових сервісів у розмірах, що суттєво 
перевищують капіталізацію національних фінансових ринків країн їх ре-
єстрації40, справляючи у такий спосіб потужний каталізуючий вплив на 
прискорення транскордонного руху глобальних фінансових потоків, опти-
мізуючи міжнародний оборот капіталу та закладаючи якісно нові кількі-
сно-якісні параметри національних економічних систем практично усіх 
країн світу.  

Наголосимо, що ще у 1990-х роках через офшорні юрисдикції прохо-
дило понад 50 % світових грошей, вони контролювали близько 20 % зага-
льної вартості світового багатства й акумулювали понад 22 % зовнішніх 
банківських активів41. Нині ж у світі, за неофіційними даними, функціо-
нують близько 35–40 спеціалізованих офшорних юрисдикцій, що спеціа-
лізуються на обслуговуванні понад 50 % усіх світових фінансових операцій. 
І це при тому, що їх частка у глобальному валовому внутрішньому про- 
дукті не перевищує 1,2 %, а без урахування промислового виробництва і 
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сільського господарства — 0,8 %42. На сьогодні вартісний обсяг акумульо-
ваного в офшорних юрисдикціях приватного капіталу становить близько 
7 трлн дол. США (левова частка якого отримана від незаконної діяльно-
сті), а 1 трлн дол. становить приріст державного доходу, який можливо 
отримати за рахунок скорочення на третину корупції в усьому світі43. Як 
бачимо, зазначені цифри відбивають по суті «темні сегменти» світогоспо-
дарської системи і глобального грошового обігу, а також незаконно отри-
мані доходи від хабарництва і регуляторного арбітражу, не охоплені по-
датковим, регуляторним і правоохоронним наглядом. У своїй сукупності 
вони завдають непоправної шкоди суспільному добробуту і поглиблюють 
асиметрії глобального економічного розвитку.  

Нині чітко виокремлюються п’ять груп глобалізаційних детермінантів 
розвитку офшорної індустрії, кожна з яких характеризується своїми  
специфічними механізмами і каналами впливу на її структурну динаміку, 
масштаби нагромадження і транскордонного руху капітальних активів, а 
також конкурентну боротьбу бізнес-структур різної національної належ-
ності за найвигідніші умови податкового адміністрування. При цьому не 
можна випускати з уваги ще одну важливу обставину: з точки зору засто-
совуваного нами діалектичного методу пізнання сутності економічних про-
цесів і явищ, стверджуємо, що за збереження дії традиційних чинників 
розвитку бізнес-офшорингу, зазначені детермінанти визначають якісно 
нові його закономірності і тенденції відповідно до законів світогосподар-
ського поступу. З другого ж боку, глобальний вектор розвитку процесів 
офшоризації бізнес-діяльності формується нині не тільки під впливом 
об’єктивних економічних законів, але й унаслідок дії нелінійних й емер-
джентних факторів суспільного поступу, що надають їм якісно нових вла-
стивостей, не притаманних (не адитивних) жодному окремому їх елементу 
в силу виникнення між ними синергетичних зв’язків. Даний факт спричи-
няє суттєве загострення суперечностей державних і корпоративних еконо-
мічних інтересів, що вимагає імплементації з боку держав якісно нових 
інструментів і механізмів їх пом’якшення, а за можливості й повного ніве-
лювання. 

Першу групу глобалізаційних імперативів офшоризації бізнес-діяльно-
сті репрезентують фінансово-валютні чинники, пов’язані з системним 
впливом на неї процесів фінансового глобалізму. Фінансовий глобалізм є 
головним структурним компонентом системних процесів економічної гло-
балізації, а відтак — справляє воістину фундаментальний вплив на усі 
структурні підсистеми світового господарства, суттєво розширюючи  

                       
42 Пузакова Е. П., Шепель Т. С. Содержательная структура процесса офшоризации мировой экономики с 

позиций уровневого подхода. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 10 (295). С. 59. 
43 Lipton D. Shining a Light. Bringing money out of the shadows means improving governance. Finance & De-

velopment, September 2019. P. 4. 
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масштаби транскордонного переміщення капітальних активів суб’єктів гос-
подарювання та їх можливості щодо глибокого «вбудовування» у глобальні 
виробничі, комерційні, збутові, транспортно-логістичні і науково-технічні 
мережі. Достатньо сказати, що в останні десятиліття на тлі певного спо- 
вільнення темпів приросту світового виробництва товарів і послуг спосте-
рігається активне нарощування вартісних обсягів глобальних фінансових 
активів, які включають сукупну капіталізацію національних фондових  
ринків, внутрішні і зовнішні борги держав і бізнес-сектору, а також бан-
ківські депозити. 

Зокрема, ще у 2010 р. вони становили близько 600 трлн дол. США, а 
на сьогодні — 900 трлн (рис. 1), щонайменше удесятеро перевищуючи 
глобальний ВВП44.  

 

 

Рис. 1. Вартісний обсяг фінансових активів за різними групами країн  
у 1995–2020 рр., трлн дол. США 

Джерело: підраховано і побудовано за даними: A World Awash in Money. Capital trends through 
2020. Bain & Company, 2012. P. 10. 

                       
44 A World Awash in Money. Capital trends through 2020. Bain & Company, 2012. P. 3. 
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Звернімось до цифр: станом на кінець 2019 р. середньоденний вартіс-
ний обсяг торгів облігаціями Державного казначейства Сполучених Шта-
тів Америки досягнула майже 150 млрд дол. США; акціями найбільш ка-
піталізованих компаній списку S&P 500 — 149,2 млрд; золотом — 
145,5 млрд; облігаціями, емітованими урядом Великобританії — 44 млрд; 
американськими корпоративними облігаціями — 33,9 млрд45. У США ри-
нки капіталу забезпечують на сьогодні 72 % загального фінансування еко-
номічної діяльності, створюючи необхідні умови для масштабних запози-
чень державного і приватного сектору46.  

Завдяки своїм колосальним вартісним обсягам глобальний фінансовий 
капітал, як наголошують авторитетні міжнародні експерти, формує само-
генеруючі й самопідтримуючі імпульси нарощування капіталізації світо-
вого фінансового ринку. Саме вони є потужним фактором «деформації» 
міжнародних інвестиційних рішень економічних суб’єктів, формують не-
безпечні для світової економічної стабільності локальні точки перенагро-
мадження капіталу, одночасно перекриваючи до нього доступ тих 
суб’єктів господарювання, що функціонують на територіях з високими ри-
зиками бізнес-діяльності47. Відзначимо також стрімке нарощування капі-
талізації фінансових ринків країн, що розвиваються: якщо у 1990 р. їх 
частка у вартості глобальних фінансових активів не перевищувала 9 %, то 
у 2020 р. — 24 %48. 

Вважаємо, що багатоканальний вплив фінансового глобалізму на тран-
сформації бізнес-офшорингу пов’язані насамперед з системною лібералі-
зацією національних фінансових ринків і дерегулюванням міжнародних 
банківських операцій, інтернаціоналізацією процесів нагромадження, ви-
користання і привласнення капіталу, широким допуском нерезидентів до 
операцій фондового ринку та ін. Зокрема, одним з найпотужніших рушій-
них сил розвитку бізнес-офшорингу останніх десятиліть стала розбудова 
у першій половині 1980-х років у США мережі міжнародних банківських 
зон з пільговими податковими режимами. Саме на їх платформі усі діючі 
на той час у Сполучених Штатах Америки іноземні банківські установи 
були звільнені від вимог щодо створення обов’язкових резервів. Не мо-
жемо не відзначити також і набуття у 1978 р. чинності Закону США про 
міжнародні банківські операції, який дав право іноземним банкам засно-
вувати у цій державі так звані корпорації Еджа. Їх відмітною рисою є 
здійснення операцій спеціалізованого фінансування й міжнародного  

                       
45 Leading major financial assets worldwide as of December 2019, by average daily trading volume (in billion 

U.S. dollars). Statista. The Statistic Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/625422/daily-trading-volumes-
of-major-financial-assets-worldwide/ 

46 2020 Capital Markets Fact Book. SIFMA, September 2020. Р. 6. 
47 A World Awash in Money. Capital trends through 2020. Bain & Company, 2012. P. 3. 
48 A World Awash in Money. Capital trends through 2020. Bain & Company, 2012. P. 10. 

https://www.statista.com/statistics/625422/daily-trading-volumes-of-major-financial-assets-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/625422/daily-trading-volumes-of-major-financial-assets-worldwide/
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банківництва, пайових вкладень капіталу в акційні інструменти іноземних 
банків і фінансових компаній, обслуговування іноземних позичальників у 
частині купівлі довгострокових векселів й облігацій та ін.49. 

Окремої уваги заслуговують також запровадження у 1979 р. Федера-
льною резервною системою США нових правил щодо відкриття зарубі-
жних відділень американських банків та здійснення ними зарубіжних 
капіталовкладень; ухвалення у 1994 р. Закону Рігла—Ніла; відміна у 
1999 р. Закону Гласса-Стігала (який був замінений Законом про фінан-
сову модернізацію Гремма—Ліча—Блайлі50) та ін. У сукупності вони 
усунули низку існуючих на той час обмежень на проведення транскор-
донних банківських операцій51, обов’язкове розділення депозитних й  
інвестиційних операцій банківських установ, регулювання процентних 
ставок за терміновими й ощадними вкладами, операції злиттів і погли-
нань банків-холдингів з інвестиційними банками, компаніями з управ-
ління активами, страховими компаніями і небанківськими фінансовими 
посередниками52. 

Потужний вплив на сучасні трансформації процесів бізнес-офшорингу 
справляють також інструменти й механізми валютної лібералізації, а саме: 
усунення валютних обмежень і запровадження режиму взаємної конвер-
тованості ключових резервних валют, послаблення міждержавного конт-
ролю за валютним обміном, інтернаціоналізація цілої низки національних 
валют держав-колишніх аутсайдерів світогосподарських процесів та ін. Як 
приклад наведемо, зокрема, Китай, який в останнє десятиліття реалізує 
доволі агресивну стратегію інтернаціоналізації юаня з метою формування 
глобальної мережі його валютного обігу, перетворення у важливий платі-
жний засіб у торговельних операціях, банківському кредитуванні й елек-
тронних переказах, а також розширення впливу держави на регіональну 
фінансову архітектуру. Даний глобальний проект було започатковано ще 
у далекому 2008 р., коли було оголошено про використання юаня у між-
народних торговельних розрахунках між компаніями окремих провінцій 
Південного Китаю з їх контрагентами з сусідніх Гонконгу, Макао та країн 
АСЕАН. У хоч у КНР і дотепер зберігаються доволі жорсткі регуляторні 
обмеження на організацію й проведення форексних операцій, проте вже 
сьогодні дана сфера активно лібералізується. Йдеться насамперед про  
усунення обмежень на міжбанківські торговельні операції з аукціонними і 

                       
49 Банковское дело: зарубежный опыт и казахстанская практика: учебное пособие / У. Айтбаева, К. Ахме-

това, II. Колебаева и др. Алматы, 2004. URL: https://economics.studio/bank-delo/925-offshorno-onshornyie-
bankovskie-23495.html 

50  Фінансові ринки Південно-Східної Азії: диверсифікаційна панорама: монографія / О. М. Галенко,  
Я. М. Столярчук, А. В. Шлапак. — К.: Фенікс, 2016. С. 142. 

51 Хейфец Б. А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике: монография. М: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2008. С. 40. 

52  Фінансові ринки Південно-Східної Азії: диверсифікаційна панорама: монографія / О. М. Галенко,  
Я. М. Столярчук, А. В. Шлапак. — К.: Фенікс, 2016. С. 142. 

https://economics.studio/bank-delo/925-offshorno-onshornyie-bankovskie-23495.html
https://economics.studio/bank-delo/925-offshorno-onshornyie-bankovskie-23495.html
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товарними деривативами, надання низці нефінансових і небанківських  
інституцій Китаю доступу до операцій свопових валютних ринків та ін.53. 
Як результат — всі ми на сьогодні є свідками динамічного нарощування 
вартісних обсягів валютного обороту юаня у ключових сегментах глобаль-
ного офшорного ринку, а також формування у Гонконзі офшорних цент-
рів торгівлі інтернаціоналізованими юанями женьміньбі. Достатньо ска-
зати, що вартісний обсяг номінованих у юані женьміньбі депозитів 
збільшився у період 2004 р. — 2020 р. з 12,1 до 694,9 млрд54. Можемо 
також спостерігати, що нині офшорні депозити юанів більше не обмежу-
ються лише Гонконгом, а динамічне нарощування масштабів глобального 
використання даної валюти забезпечило активне її проникнення в операції 
різних офшорних клірингових центрів, а також формування сегменту ри-
нку для розміщення китайськими компаніями своїх зовнішніх боргових 
зобов’язань у юанях.  

 

Характер впливу транснаціоналізаційних імперативів  
на диверсифікацію бізнес-офшорингових операцій 

 
Потужним імпульсом нарощування масштабів і диверсифікації струк-

тури процесів бізнес-офшорингу є також транснаціоналізаційні імперативи, 
що репрезентують другу групу глобалізаційних чинників. Вони пов’язані 
із всебічним залученням національних економік до виробничих мереж і 
фрагментованого виробництва багатонаціональних підприємств, стабільно 
потужними потоками їх прямого іноземного й портфельного інвестування, 
диверсифікацією організаційних структур БНП. Необхідність виокрем-
лення нами транснаціоналізаційних імперативів розвитку бізнес-офшо-
рингу продиктована самою логікою фінансово-господарської діяльності 
багатонаціональних підприємств, які, як відомо, є на сьогодні найбіль-
шими власниками, а отже — й постачальниками (безпосередніми чи опо-
середкованими) глобального офшорного капіталу. Це стало можливим за-
вдяки створенню в організаційних структурах БНП величезної кількості 
юридично самостійних чи включених у транснаціональний відтворюваль-
ний цикл і всебічно від них залежних компаній.  

Завдяки стрімкому нарощуванню масштабів своїх зарубіжних інвести-
ційних капіталовкладень БНП в останні десятиліття сформували по суті 
глобальні мережі виробництва, розподілу товарних потоків і фінансування 
господарських операцій. Вони забезпечують потреби глобальних спожи-

                       
53  Фінансові ринки Південно-Східної Азії: диверсифікаційна панорама: монографія / О. М. Галенко,  

Я. М. Столярчук, А. В. Шлапак. — К.: Фенікс, 2016. С. 219. 
54 Renminbi deposits. Hong Kong Financial Authority. URL: https://www.hkma.gov.hk/eng/data-publications-

and-research/data-and-statistics/monthly-statistical-bulletin/table/ 
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вачів не тільки у товарах і послугах, але й у розрахунковому обслугову-
ванні їх поставок, різноманітних видах кредитного капіталу, валютному 
обміні і торгівлі цінними паперами, диверсифікації страхових ризиків і 
фінансовому обслуговуванні транскордонних потоків капіталу тощо. Масш-
табна фінансово-господарська діяльність багатонаціональних підприємств 
мультиплікує глобальний попит на джерела міжнародного кредитного ка-
піталу, не пов’язані з діючими національними обмеженнями його транскор-
донного руху55. 

Водночас, використання офшорних компаній дає змогу багатонаціо-
нальним підприємствам ефективно структурувати власний бізнес на ос-
нові скорочення трансакційних витрат основних підрозділів. Це стає мо-
жливим завдяки суттєвому перевищенню суми отриманої фірмами 
податкової економії від використання офшорних схем над сукупними їх 
витратами на підтримання функціонування офшорних інституцій. Доста-
тньо сказати, що нині, за даними ОЕСР, понад третини глобальних ба-
нківських депозитів (біля 11,5 трлн дол. США) сконцентровано у найбі-
льших центрах офшорного бізнесу 56 ; а понад 80 зі 100 найбільших 
корпорацій світу мають зарубіжні філіали, у тому числі майже 60 — в 
офшорних юрисдикціях.  

Зокрема, у Великобританії лише 2 зі 100 найбільш капіталізованих ком-
паній, включених у лістинг Лондонської фондової біржі, не вдаються до 
послуг офшорних юрисдикцій, тоді як решта мають понад 8 тис. зареєст-
рованих в офшорах дочірніх підрозділів, через діяльність яких щорічні по-
даткові збитки цієї держави оцінюються на рівні 18,5 млн ф. ст.57. У Спо-
лучених Штатах Америки 83 зі 100 корпорацій, акції яких торгуються на 
фондових майданчиках, мають дочірні підрозділи в офшорних зонах. За-
значимо також, що середній рівень ефективної ставки їх прибуткового 
оподаткування не перевищує 2,3 % за номінальної ставки федерального 
податку на корпоративний прибуток на рівні 35 %58. Загалом же світовий 
показник співвідношення між кількістю БНП і чисельністю їх філіалів 
становить нині 1 : 9,9; для розвинутих країн — 1 : 4,5; а для країн, що 
розвиваються, — 1 : 2259. 

                       
55 Редзюк Є. В. Офшоризація світової економіки: перспективи для України і світу. Вісник Асоціації док-

торів філософії України. 2015. № 1. URL: http://aphd.ua/publication-34/ 
56 Редзюк Є. В. Офшоризація світової економіки: перспективи для України і світу. Вісник Асоціації док-

торів філософії України. 2015. № 1. URL: http://aphd.ua/publication-34/ 
57 Пузакова Е. П., Шепель Т. С. Содержательная структура процесса офшоризации мировой экономики с 

позиций уровневого подхода. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 10 (295).  
С. 60. 

58 Мудрак Н. О. Національні механізми боротьби з ухиленням від оподаткування через офшорні юрисди-
кції в країнах ОЕСР. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні еконо-
мічні відносини та світове господарство. 2019. Випуск 25, частина 2. C. 6. 

59 Хейфец Б. А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике: монография. М: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2008. С. 50. 
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Усі зазначені процеси в останні десятиліття викликали до життя спе-
цифічне явище, що отримало дуже влучну кваліфікацію «офшорного  
забруднення» чи «офшорного насичення»60 (залежно від відношення до 
офшорних інституцій з боку національних урядів й інститутів глобаль-
ного економічного менеджменту). У той самий час і самі офшорні юрис-
дикції кидають на сьогодні серйозні виклики замкненості національних 
фінансових систем країн, створюючи при цьому усі необхідні інститу-
ційні передумови для прискорення їх лібералізації, нарощування масш-
табів транскордонних фінансових трансакцій і спекулятивних операцій 
економічних суб’єктів, а також збільшення переміщення надлишкових 
фінансових активів на ф’ючерсні майданчики глобальних сировинних 
ринків. 

 

Інституційно-регуляторні імперативи  
глобальної офшоризації бізнес-діяльності 

 
Третя група глобалізаційних імперативів офшоризації бізнес-діяльно-

сті — це інституційно-регуляторні детермінанти. Вони пов’язані з усу-
ненням традиційних бар’єрів у транскордонному русі товарів і послуг у 
рамках Світової організації торгівлі, лібералізацією національних товар-
них ринків і податкових систем, глобальним поширенням ринкової еко-
номіки, загостренням міжнародної податкової конкуренції та ін. Як сві-
дчить світовий досвід, на сьогодні на офшорний сектор припадає значна 
частка глобальної торгівлі товарами і послугами61, що є закономірним 
результатом як активізації транснаціональної діяльності, так і стрімкого 
наростання масштабів міжнародного товарообміну. У сукупності вони 
об’єктивно вимагають дедалі більшого розширення доступу економічних 
агентів до кредитного капіталу у будь-якій локальній точці міжнародної 
економічної системи. Як результат — активне становлення і динамічний 
розвиток на базі номінованих у євровалютах офшорних трансакцій поза-
національних ринків капітальних активів. Їх капіталізація зросла з 
20 млрд дол. США у 1964 р. до 6 трлн на початку 1990-х років62, що є 
свідченням динамічного зростання глобального попиту з боку економіч-
них суб’єктів на депозитно-кредитні операції у валютах, що вийшли з-
під контролю державних органів валютного регулювання країн-емітентів. 
На сьогодні ж, згідно даних Федерального резервного банку Сполучених 

                       
60 Хейфец Б. А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике: монография. М: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2008. С. 38. 
61 Баула О., Сачук А. Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки. Економіст. 

2012. № 1. С. 16. 
62 Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. члена-корреспондента РАН И. С. Ко-

ролева. М.: Юристъ, 2003. С. 41. 
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Штатів Америки, середньоденний оборот лише ринку євродоларів стано-
вить близько 140 млрд дол. США, а вартість однієї депозитної операції 
— від 25 млн до 1 млрд дол.63. 

З історії ми також знаємо, що даний тренд з наступними роками не 
тільки не знівелювався, але й набув ще більших масштабів, диверсифіко-
ваних форм і рівнів реалізації. Так, на сьогодні щоденний обсяг здійсню-
ваних у світі валютних операцій стабільно перевищує 5 трлн дол. США64, 
що співвимірно половині глобальних валютних резервів (11,8 трлн дол. 
США станом на кінець 2019 р.65) та практично на порядок перевищує 
вартісний обсяг необхідних для обслуговування світового товарообігу ва-
лютних ресурсів. Зауважимо, що подібна динаміка транскордонного руху 
фінансового капіталу спричинила значне посилення конвергенції і взаємо-
залежності національних ринків позичкового капіталу різних країн світу: 
якщо станом на 1971 р. сукупний вартісний обсяг зарубіжних активів ба-
нківської системи за депозитними вкладами становив 208 млрд дол. США, 
то у 1980 р. — 1,8 трлн, у 1990р. — 6,8 трлн, у 1995 р. — понад 8 трлн66, 
а на сьогодні — майже 30 трлн67.  

Характеризуючи інституційно-регуляторні імперативи офшоризації біз-
нес-діяльності, наголосимо на визначальному впливі на неї процесів мере-
живізації глобальної офшорної системи, що спричиняють динамічне її ге-
ографічно-територіальне «розростання». Йдеться по суті про своєрідний 
демонстраційний ефект офшорного обслуговування бізнес-операцій, коли 
за умов розроблення однією офшорною юрисдикцією будь-якої інновацій-
ної податкової «лазівки» із залучення і нагромадження високомобільного 
фінансового капіталу, інші юрисдикції також починають активно її наслі-
дувати, пропонуючи усе інноваційніші офшорні продукти у режимі реалі-
зації так званої моделі «гонки поступок». Як результат — у глобальних 
масштабах спостерігається неухильне зниження практично в усіх держа-
вах середніх ставок корпоративного прибуткового оподаткування з 49 % у 
1985 р. до 24 % станом на сьогодні68. При зважуванні на ВВП середній 
рівень корпоративного прибуткового оподаткування становить 23,3 % 
(рис. 2) з найнижчим середнім нормативним його показником у Європі 

                       
63 Chen J. Eurocurrency Market, March 13, 2020. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/eurocurrency-

market.asp 
64 Міжнародний досвід регулювання ринку Форекс. Financial and Economic Analysis Office in the VRU. 

Київ, 2017. С. 4. 
65  Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER). IMF, 03.31.2020. URL: 

https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 
66 Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. члена-корреспондента РАН И. С. Ко-

ролева. М.: Юристъ, 2003. С. 41. 
67 Summary of foreign claims (immediate counterparty basis), by nationality of reporting bank. Amounts out-

standing / Stocks at end December 2019, in billions of US dollars. Bank for International Settlements. URL: 
https://stats.bis.org/statx/srs/table/b2?m=S&f=pdf 

68 Cobham A., Janský P. Measuring Misalignment: The Location of US Multinationals’ Economic Activity versus 
the Location of their Profits. Development Policy Review. 2017. No. 37 (1). P. 98.  
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(20,3 % та 25,1 % при зважуванні на ВВП), а найвищим — в африкансь-
кому регіоні (28,5 % і 28,2 % відповідно).  

 

Рис. 2. Середньосвітова зважена і незважена ставка податку  
на прибуток корпорацій у 1980–2019 рр., % 

Джерело: Asen E. Corporate Tax Rates around the World, 2019. Fiscal Fact. No. 679. Tax 
Foundation, December 10, 2019. Р. 8. URL: https://files.taxfoundation.org/20191209111406/ 
Corporate-Tax-Rates-around-the-World-2019.pdf 

 
Загалом же, середня ставка оподаткування прибутків корпорацій ста-

новить у країнах Європейського Союзу 21,8 %, державах ОЕСР 23,6 %, а 
країнах Великої сімки — 27,7 %69, що підтверджує доволі широкий діапа-
зон їх варіювання навіть у групі найбільш розвинутих країн світу. Крім 
того, усі ми на сьогодні є свідками стрімкого зростання частки прибутків 
багатонаціональних підприємств США, що перерозподіляються через  
офшорні податкові притулки, з оціночних 5–10 % валового прибутку у 
1990-х роках до 15-25 % у передкризовий період 2000-х років і 25-30 % у 
даний час70. 

Як показують дані, наведені у табл. 1, у сучасному переліку держав з 
найбільшими вартісними обсягами переведених багатонаціональними під-
приємствами прибутків в офшорні юрисдикції лідерські позиції посідають 
США, Німеччина, Канада, Китай, Бразилія, Франція, Мексика, Індія, 
Великобританія, Італія й Іспанія. У сукупності на них припадає 

                       
69 Asen E. Corporate Tax Rates around the World, 2019. Fiscal Fact. No. 679. Tax Foundation, December 10, 

2019. Р. 1. URL: https://files.taxfoundation.org/20191209111406/Corporate-Tax-Rates-around-the-World-2019.pdf 
70 Cobham A., Janský P. Measuring Misalignment: The Location of US Multinationals’ Economic Activity versus 

the Location of their Profits. Development Policy Review. 2017. No. 37 (1). P. 98. 
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606,6 млрд дол. США виведених БНП в офшорні зони валових прибутків 
та 122,1 млрд дол. недоплачених ними податкових платежів.  

 Таблиця 1 
ТОП-10 КРАЇН ЗА МАСШТАБАМИ ВИВЕДЕНИХ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ  

ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИБУТКІВ В ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ У 2017 Р. 

Країна 

Виведення валових  
прибутків 

Обсяг  
недоплачених 

податків,  
млрд дол. 

США 

Середній  
рівень ефекти-
вної податко-

вої ставки 

Частка  
глобальних  
виведених 

прибутків,  % 
млрд дол. 

США 

% поточних 
валових 

прибутків 

США 463,0 38 84,8 18 71 

Німеччина 25,8 154 7,1 28 4 

Канада 23,5 33 3,0 13 4 

Китай 15,0 65 2,6 17 2 

Бразилія 14,3 98 3,7 26 2 

Франція 13,9 110 3,7 27 2 

Мексика 13,7 64 3,3 24 2 

Індія 11,4 184 3,6 32 2 

Великобританія 9,2 12 1,2 13 1 

Італія 8,6 187 4,2 49 1 

Іспанія 8,2 496 4,9 59 1 

Усього Топ-10 606,6 Х 122,1 Х Х 

Інші країни 41,5 103 10,4 24 6 

Джерело: Cobham A., Janský P. Measuring misalignment: The location of US multinationals’ 
economic activity versus the location of their profits. ICTD Working Paper 42. November 2015. Р. 22. 

 
Механізми впливу соціально-майнових детермінантів  

на глобальний бізнес-офшоринг 
 
Четверту групу глобалізаційних імперативів офшоризації бізнес-діяль-

ності репрезентують соціально-майнові детермінанти, пов’язані зі стрім-
ким зростанням доходів світового населення, наростанням соціальних аси-
метрій на внутрішньокраїновому і міждержавному рівнях, зростаючою 
концентрацією глобального багатства в руках малочисельної за кількісних 
складом глобальної буржуазії і олігархічного класу. Так, останні два де-
сятиліття означились стрімким зростанням у структурі світового насе-
лення чисельності багатих громадян — осіб, котрі володіють ліквідними 
фінансовими активами загальною вартістю не менше 1 млн дол. США 
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(англ. — high net worth individuals). Достатньо сказати, що тільки з 
2010 р. до 2018 рр. їх кількість зросла: у Північній Америці з 3,3 до 
5,6 млн осіб; АТР — з 3,3 до 6,1 млн; Європі — з 3,1 до 4,8 млн; Серед-
ньому Сході — з 0,4 до 0,7 млн; Латинській Америці — з 0,5 до 0,6 млн; 
Африці — з 0,1 до 0,2 млн відповідно (рис. 3). Загалом же, загальносві-
товий показник особистого фінансового добробуту зріс у період 1999–
2019 рр. практично утричі — з 80,5 до 226,4 трлн дол. США, у тому числі 
у Північній Америці — з 36,7 до 100 трлн, Західній Європі — з 22,3 до 
46,8 трлн, Східній Європі і Центральній Азії — з 0,5 до 3,7 трлн, азійсь-
кому мегарегіоні — з 5,1 до 42,1 трлн, Японії — з 13 до 17,6 трлн, Лати-
нській Америці — з 0,6 до 5,6 трлн, Середньому Сході — з 1 до 4,2 трлн, 
Африці — з 0,3 до 1,6 трлн, Океанії — з 1 до 4,7 трлн відповідно71.  

 

 

Рис. 3. Кількість багатих громадян  
у структурі світового населення у 2010–2018 рр., млн осіб 72 

Принагідно особливо відзначити, що навіть багатий клас світового на-
селення не є однорідним, оскільки у його структурі можна виділити ще 

                       
71 Global Wealth 2020: The Future of Wealth Management. 20th Edition. A CEO Agenda. Boston Consulting 

Group, June 2020. P. 5. 
72 Number of high net worth individuals worldwide from 2010 to 2018, by region (in millions). Statista. The 

Statistics Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/263488/millionaires-worldwide-by-region/ 
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менший за кількісними параметрами сегмент надбагатих осіб планети 
(англ. — ultra high net worth individuals). Вартість їх чистого капіталу у 
придатних для інвестування активах (тобто без урахування наявних фі-
нансових зобов’язань та інвестиційних капіталовкладень у житло, твори 
мистецтва і дозвілля) становить понад 30 млн дол. США. Наголосимо, що 
у руках надбагатого класу сконцентровано нині 13 % глобального багатс-
тва, хоч кількість його представників не перевищує відмітки у 0,003 % 
чисельності населення планети73; а кожен з близько 1,4 тис. мільярдерів 
володіє загальним багатством на суму понад 1–2 млрд дол. США74. 

Ні в кого не викликає сумніву той факт, що володіння таким масштаб-
ним за вартістю і диверсифікованим за структурою активів капіталом 
об’єктивно спонукає їх власників (особливо з країн з нестабільною еконо-
мікою і політичними режимами) до широкого використання послуг офшо-
рних юрисдикцій. Останні активно використовуються, зокрема, з метою 
збереження контролю над капітальними активами і зберігання власних за-
ощаджень у надійних зарубіжних банках, нагромадження безподаткових 
доходів за межами фіскальних юрисдикцій країн податкового резидентс-
тва, структурування і стратегічного розподілу активів, ефективного управ-
ління інвестиційними портфелями, спільного інвестування приватного ка-
піталу і планування нерухомості тощо. Звернімось до цифр: станом на 
сьогодні, за оцінками авторитетних міжнародних експертів, фізичні особи 
«заховали» у податкових «притулках» від 8,775 до 36 трлн дол. США, що 
співвимірно недоотриманим державними бюджетами податків з доходів 
фізичних осіб на суму близько 200 млрд дол.76.  

І хоч ці оцінки суттєво відрізняються з причин високої секретності здій-
снюваних через офшорні юрисдикції фінансових операцій, незаперечним 
є факт активного їх використання багатим класом світового населення з 
метою обходу фінансового регулювання та системи оподаткування свого 
капіталу. Підтвердженням цього є і динаміка глобального вартісного  
обсягу розміщених активів в управлінні (англ. — Assets under 
Management — AuM), який тільки у період 2002–2017 рр. зріс з 27,3 до 
79,2 трлн дол. США (у 2007 р. — 48,2 трлн, у 2008 р. — 39,3 трлн, у 
2016 р. — 71 трлн)77. Як бачимо, даний показник певною мірою корелює 
з результатами оцінки вартості світових фінансових активів McKinsey та 
Boston Consulting Group, однак в силу різної об’єктної структури даних 
активів не дорівнює їм, а темпи його щорічного приросту перевищують 
середньорічні темпи зростання світового валового внутрішнього продукту. 

                       
73 Ultra high-net-worth individual. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high-net-worth_individual 
74  Worldwide wealth distribution by net worth of individuals 2018. Statista. The Statistics Portal. URL: 

https://www.statista.com/statistics/203930/global-wealth-distribution-by-net-worth/ 
75 Zucman G. How Corporations and the Wealthy Evade Taxes. New York Times, November 10 2017. 
76 Henry J. S. Taxing Tax Havens. Foreign Affairs, April 12 2016. 
77 Value of assets under management worldwide in selected years from 2002 to 2017 (in trillion U.S. dollars). 

Statista. The Statistics Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/323928/global-assets-under-management/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high-net-worth_individual
https://www.statista.com/statistics/203930/global-wealth-distribution-by-net-worth/
https://www.statista.com/statistics/323928/global-assets-under-management/
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Важко уявити, що одна-єдина компанія BlackRock має нині в управлінні 
понад 6,5 трлн дол. США активів, а на першу трійку найбільших світових 
компаній даного сектору припадає близько 15,4 трлн керованих активів 
(у тому числі Vanguard — 5,6 трлн, UBS — 3,3 трлн)78. 

Не слід скидати з рахунків і того факту, що надконцентрація глобаль-
ного капіталу у руках надбагатого класу світового населення й доміну-
вання у його структурі високомобільних фінансових активів, з одного 
боку, та державна політика пом’якшення глибоких соціальних асиметрій 
способом боротьби з незаконно отриманими доходами, з другого, ще біль-
шою мірою капіталізують глобальний попит на послуги офшорних юрис-
дикцій як надійних пристановищ й акумуляторів корпоративного і прива-
тного капіталу. Глобальні потреби у подібного роду послугах зростають у 
відповідь на суттєве звуження доступного зарубіжного інвестування рин-
кових сегментів під впливом поширення у світовому господарстві гострих 
кризових явищ, спричинених, у тому числі, пандемією COVID — 19. Це 
дає усі підстави кваліфікувати офшорні юрисдикції як глобальні інститути 
комплексних і надскладних за моделями і технологіями реалізації процесів 
управління світовим багатством (англ. — wealth management).  

 

Інформаційно-комунікаційні імперативи диверсифікації  
бізнес-офшорингових операцій у глобальних умовах 

 
Ще одну групу глобалізаційних імперативів офшоризації бізнес-діяль-

ності формує система інформаційно-комунікаційних чинників. Вони набу-
вають свого концентрованого втілення у динамічному поширенні у сфері 
світових фінансів інноваційних ІКТ, системній діджиталізації транскор-
донних фінансових потоків, становленні і динамічному розвитку бізнесо-
вих інтернет-платформ, широкій імплементації у бізнес-практику цифро-
вих рішень і механізмів електронної комерції та ін. Принагідно відзначимо, 
що пов’язаний з глобалізаційними процесами розвиток нових і все більш 
досконалих комунікаційних систем (інтернету, банківських мереж, 
SWIFT-систем, мобільного і супутникового зв’язку тощо) та сучасне про-
грамне забезпечення дають компаніям широкі можливості щодо миттєвої 
реалізації на великій відстані різного роду фінансових трансакцій на ве-
личезні суми по усьому світу.  

На найбільшу увагу тут заслуговують глобальні потоки цифрової інфор-
мації, що циркулюють інтернет-каналами і втягують у свою «орбіту» як 

                       
78 Largest asset management companies worldwide as of March 2019, by managed assets (in trillion U.S. dollars). 

Statista. The Statistics Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/431790/leading-asset-management-compa-
nies-worldwide-by-assets/ 
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інтернет-трафік, так і його транскордонний сегмент. Особливо вражаю-
чими є у даному контексті оцінки корпорації Cisco, згідно яких тільки 
період 2018-2023 рр. середня глобальна широкосмугова швидкість інтер-
нет-трафіка зросте з 45,9 до 110,4 Мбіт у секунду79, тоді як у 2002 р. вона 
не перевищувала 100, а у 2016 р. — 26,6 Мбіт80. Водночас на транскор-
донні інформаційні потоки припадає на сьогодні близько 3,5 глобального 
валового внутрішнього продукту і, згідно прогнозних оцінок авторитетних 
міжнародних експертів, на найближчу перспективу вони будуть лише зро-
стати, справляючи на глобальну економіку такий же за масштабами вплив, 
як і міжнародна товарна торгівля81. Ступінь такого впливу обумовлений 
потужною і воістину підривною дією цифровізації на сформовані у рамках 
багатонаціональних підприємств глобальні вартісні ланцюги та є законо-
мірним результатом різкого загострення конкурентної боротьби між тра-
диційними й новими динамічними гравцями глобального ринку, котрі ра-
ніше були позбавлені будь-яких можливостей брати активну участь у 
світогосподарських відносинах і зв’язках у якості їх безпосередніх акторів.  

Виходячи з цього, переконані, що інформаційно-комунікаційні імпера-
тиви формують по суті загальний інституційний формат й архітектуру гло-
бального бізнес-офшорингу на основі встановлення й підтримування у ре-
альному часі цілодобового зв’язку між головними світовими фінансовими 
центрами. Завдяки такому зв’язку усі суб’єкти офшорних операцій (БНП 
і транснаціональні банки, фінансові й інвестиційні фонди, страхові й юри-
дичні компанії, консалтингові й аудиторські фірми тощо) об’єднуються на 
інституційній платформі загальнопланетарних офшорних мереж, законо-
давство яких забезпечує їх безперебійне функціонування на пільгових по-
даткових умовах, оптимізацію корпоративного податкового планування, а 
також розширення доступу до міжнародних фондових і валютних ринків. 

З другого боку, сам Інтернет в останнє десятиліття не тільки перетво-
рився на активну інформаційну платформу реалізації міжфірмових коме-
рційних трансакцій (у режимі В2В і В2С торгівлі), але й став потужним 
фактором впливу на процеси оптимізації корпоративного прибуткового 
оподаткування. Йдеться насамперед про значне спрощення завдяки інте-
рнет-технологіям діючих процедур реєстрації офшорних компаній й сис-
тем управління так званими компаніями-«поштовими скриньками», а та-
кож суттєве скорочення розміру транспортних і логістичних витрат при 
розміщенні компаніями і підприємницькими структурами корпоративних 
виробничих центрів. І це не беручи до уваги функціонування повністю 

                       
79  Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. Executive summary. March 9, 2020. URL: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-
741490.html 

80 Березной А. Транснациональный бизнес в эпоху глобальной цифровой революции. Мировая экономика 
и международные отношения. 2018. Том 62. № 9. С. 6.  

81 Ibid.  
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«віртуальних компаній», працівники яких локалізуються у різних геогра-
фічних точках і контактують лише завдяки Інтернету. У такий спосіб за-
безпечується розв’язання ключового питання — нівелювання конфлікту 
економічних інтересів по лінії податкової оптимізації і зниження виробни-
чих і трансакційних витрат бізнесу82. 

Важко переоцінити і роль у розвитку офшорних операцій нових інфо-
рмаційних технологій у сфері міжнародних платіжних систем. Як приклад 
наведемо широко використовувану у практиці юрисдикцій офшорного ба-
нківництва дебетову карту Cirrus83. Порівняно з аналогічними картами, її 
головні конкурентні переваги для клієнтів випливають, по-перше, з відсу-
тності вимоги щодо декларування карткових коштів при перетині кордону; 
по-друге, з вищого рівня анонімності здійснюваних операцій, коли при 
видачі карти банк лише ідентифікує клієнта без вказування його ім’я на 
карті і без повідомлення імені третім особам.  

 
Висновки 

 
Узагальнюючи наведене, відзначимо таке: сучасний етап розвитку оф-

шоризації бізнес-діяльності характеризується багатоканальним впливом 
глобалізаційних імперативів, що виявляється на рівні фінансово-валютних, 
транснаціоналізаційних, інституційно-регуляторних, соціально-майнових 
та інформаційно-комунікаційних чинників. Їх синергійна дія спричинила 
своєрідну «автономізацію» діяльності офшорних фінансових центрів, їх 
об’єднання у єдину глобальну мережу та поступове перетворення остан-
ньої на самостійну й невід’ємну підсистему глобального фінансового  
ринку. Водночас фундаментальні причини «розмивання» корпоративним 
сектором податкової бази, легального виведення ним в офшорні юрисдикції 
отриманих доходів чи майнових активів обумовлюють значне загострення 
суперечностей державних і корпоративних інтересів. Це об’єктивно вима-
гає від світової спільноти об’єднання зусиль у сфері протидії нега- 
тивним наслідкам податкового планування багатонаціональних підпри-
ємств і зростаючої ролі у глобальній фінансовій архітектурі офшорних 
центрів. У такий спосіб національні економіки зможуть ефективно адап-
туватись до викликів і загроз глобального фінансового середовища, а та-
кож забезпечити ефективну оптимізацію міжнародних економічних опера-
цій своїх контрагентів у напрямі створення для них сприятливого 
середовища ведення бізнесу та недопущення нетранспарентного транскор-
донного переміщення їх капітальних ресурсів. 

 
 

                       
82 Libman A. International Experience of Tax Optimization — The Role of Tax Competition and Offshores in 

Global Economy. Munich Personal RePEc Archive. MPRA Paper No. 17042, 2004. P. 55. 
83 Libman A. International Experience of Tax Optimization — The Role of Tax Competition and Offshores in 

Global Economy. Munich Personal RePEc Archive. MPRA Paper No. 17042, 2004. P. 56. 
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