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ПІЛЬГОВИЙ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ 
СТАТУС В ОБМІН НА НЕЗДІЙСНЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСЦІ 
РЕЄСТРАЦІЇ – ВИЗНАЧАЛЬНА ОЗНАКА 
ОФШОРНОЇ КОМПАНІЇ 

У статті розглянуто здійснення господарської діяльності 
за межами місця реєстрації як ознаку офшорних компа-
ній, розкрито господарсько-правову та економічну сут-
ність зазначеної ознаки. Зроблено висновок, що саме озна-
ка призначення компанії для здійснення господарської ді-
яльності за межами місця реєстрації є визначальною 
ознакою офшорної компанії. Запропоновано поділяти всі 
господарські організації, зареєстровані резидентами 
України в офшорних зонах світу, залежно від того, чи 
призначені вони для здійснення господарської діяльності 
за межами або в межах офшорної зони (юрисдикції). 
Ключові слова: офшорна компанія; офшорні юрисдик-
ції; офшорні зони; офшорна діяльність. 

Постановка проблеми. Сучасне економічне життя, світову економічну та фінансо-
ву інфраструктуру неможливо уявити без офшорної діяльності, функціонування економіч-
них та фінансових офшорних центрів. Маючи давнє історичне підґрунтя, офшорна діяль-
ність набрала надзвичайно широкого масштабу наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. 
Розвиток та вдосконалення ринкової економіки, зняття торговельних бар’єрів, невпинна 
світова економічна й фінансова глобалізація, посилення явищ інтернаціоналізації бізнесу, 
що передбачає, з одного боку, розширення сфер та обсягів діяльності великих транснаціо-
нальних корпорацій, а з іншого боку, вихід на світовий ринок великої кількості підпри-
ємств середнього та малого бізнесу, призвели до становлення офшорної діяльності як не-
одмінної складової світової системи господарювання. Від самого проголошення незалеж-
ності України проблема офшорних компаній та необхідність ефективного господарсько-
правового врегулювання їхньої діяльності стала вельми актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти діяльності офшорних ком-
паній розглядалися широким колом дослідників передусім у царині економічної науки та 
науки фінансового (і зокрема податкового) права, серед яких насамперед слід відзначити 
Л. П. Ануфрієву [6; 9], Д. В. Головіна [4], Р.М. Лещенко [1; 12], Б. А. Хейфец [7], 
О. Є. Шатілову [11], М. Л. Шелухіна [2] та ін. Однак господарсько-правовий статус офшо-
рних компаній, характеристика офшорних компаній саме як суб’єктів господарювання за-
лишаються недостатньо вивченими й потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є аналіз однієї з ознак офшорної компанії – нездійснення господарсь-
кої діяльності в місці її реєстрації, визначення складових згаданої ознаки та її ролі в харак-
теристиці саме офшорної компанії. 

Виклад основного матеріалу. Після проголошення незалежності Україна стала на 
шлях розвитку ринкової економіки та поступової інтеграції у світову економіку. Від само-
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го початку Україна зіткнулася з економічним явищем офшорних суб’єктів господарюван-
ня, які реєструються на території світових офшорних зон, але можуть здійснювати госпо-
дарську діяльність на території України. Ще у квітні 1991 року швейцарська компанія 
«Riggs Walmet Group» оголосила про те, що виходить на український ринок із пропозицією 
про організацію компаній. Відтепер офшори для України стали звичним явищем [1, с. 8]. 
Створення офшорних зон зумовлено прагненням більшості держав світу залучати іноземні 
інвестиції до власної економіки та міжнародною конкуренцією за іноземні інвестиції. Для 
іноземних підприємців установлюються особливо сприятливі правові режими господарю-
вання, що передбачають мінімальне оподаткування, максимально спрощений процес ре-
єстрації компаній, мінімальну фінансову звітність, особливо високий рівень конфіденцій-
ності та захисту комерційної і банківської таємниці тощо. Саме для одержання пільг підп-
риємці й реєструють господарські організації на території офшорних зон світу. Маючи 
пільги та гарантії, зумовлені офшорним правовим статусом, офшорні компанії мають певні 
конкурентні переваги порівняно з іншими компаніями, які такого правового статусу не 
мають. Разом із прагненням залучити іноземні інвестиції завжди має місце й намір захис-
тити справжніх вітчизняних суб’єктів господарювання від конкуренції із суб’єктами, які 
реєструються іноземцями на території відповідної іноземної держави лише для одержання 
пільг. Тому країни, які здійснюють реєстрацію офшорних компаній, висувають 
обов’язкову вимогу нездійснення такими компаніями господарської діяльності в межах 
країни (чи території) місця реєстрації, що також охоплює і неодержання прибутків усере-
дині держави. Такі обмеження покликані захистити суб’єктів господарювання, що є спра-
вжніми резидентами офшорних держав від фактично іноземних компаній, які хоча й зареє-
стровані у відповідній офшорній юрисдикції відповідно до вимог її законодавства, але в 
контексті надання офшорних пільг вважаються нерезидентами, іноземцями. Іноземна ж 
компанія, яка має на меті провадити господарську діяльність у межах офшорної юрисдик-
ції місця реєстрації, не отримує відповідних офшорних конкурентних переваг, передбаче-
них офшорною зоною. 

За українським законодавством, головним критерієм зарахування інвестицій до іно-
земних є їхнє вкладання іноземним інвестором – суб’єктом, який провадить інвестиційну 
діяльність на території України, а саме: суб’єктом господарювання, створеним відповідно 
до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичною особою-іноземцем, що не 
має постійного місця проживання на території України й не обмежена в дієздатності; іно-
земною державою; міжнародною урядовою та неурядовою організацією; іншим іноземним 
суб’єктом інвестиційної діяльності, який визнається таким відповідно до законодавства 
України [2, с. 82]. Аналогічно – і за законодавством більшості держав-офшорних зон. Тоб-
то для них будь-яке українське підприємство чи приватна особа, як і підприємство чи при-
ватна особа із третьої держави, є іноземним інвестором. Різниця полягає лише в тому, що 
українське законодавство сьогодні не передбачає надання пільг іноземним інвесторам, тоді 
як законодавство держав-офшорних зон передбачає. 

Офшорні зони належать до однієї з типових форм податкових територіальних пре-
ференцій [3, с. 13]. Створення офшорної компанії означає формування такої підприємни-
цької структури, функціонування якої дозволяє легально мінімізувати оподаткування, не 
порушуючи чинного законодавства [4, с. 221]. Така можливість існує як наслідок двох фа-
кторів: різних підходів країн до поняття резидентності та різних способів вилучення пода-
тків [4, с. 221]. У кінцевому підсумку ціллю одних учасників міжнародного господарсько-
го обороту – держав – є залучення іноземного капіталу, а метою інших – фізичних і юри-
дичних осіб інших держав – можливість користуватися наданими перевагами й пільгами 
[5, с. 154]. Спеціальний термін «податкове планування» передбачає використання всіх до-
зволених законодавством засобів для зменшення податкового навантаження, що може 
здійснюватися цілком легально. Із цього приводу наводяться слова судді Верховного су-
ду США Дж. Сандерленда про те, що «право платників податків уникати податків… з ви-
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користанням усіх дозволених законами засобів ніким не може бути оскаржено» [5, с. 154]. 
Водночас використання офшорних компаній порушує питання стосовно соціальної відпо-
відальності суб’єктів господарювання, а також щодо можливості їхнього використання і в 
протизаконних цілях, як-от: відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансу-
вання тероризму тощо. 

Сам термін «офшор» походить від англійського слова «offshore», що перекладається 
як «поза берегом», «поза межами». Тому в широкому сенсі під категорію офшору підпадає 
будь-яка діяльність материнської компанії поза своєю країною (юрисдикцією), тобто в ін-
ших юрисдикціях (країнах) [6, с. 13]. Одночасно таке широке тлумачення не відображає 
всієї сутності офшорної компанії, що полягає в одержанні певного пільгового господарсь-
ко-правового статусу натомість відмови від права здійснювати господарську діяльність у 
межах місця реєстрації. Для одержання пільг та, відповідно, конкурентних переваг підпри-
ємці й реєструють господарські організації на території офшорних зон світу. Якщо ж ком-
панія, що реєструється іноземним суб’єктом на території офшорної зони, має намір здійс-
нювати господарську діяльність у межах відповідної офшорної зони, то вона не набуває 
офшорних пільг і переваг та не є офшорною компанією в повному сенсі цього слова. 

Резиденти України можуть реєструвати на території світових офшорних зон різні 
господарські організації, які можуть або отримувати, або не отримувати офшорні пільги та 
здійснювати або не здійснювати господарську діяльність у межах офшорної зони, що є їх-
нім місцем реєстрації. З метою оподаткування всі ці компанії, як правило, вважаються оф-
шорними. Однак у контексті господарського права такі компанії можуть бути поділені на 
дві групи: 1) власне офшорні компанії – зареєстровані резидентами України на території 
офшорної зони з метою одержання офшорних (податкових та ін.) пільг і призначені для 
здійснення господарської діяльності виключно за межами відповідної офшорної зони; 
2) компанії, які хоч і зареєстровані на території офшорної зони, але для здійснення госпо-
дарської діяльності в самій офшорній зоні не отримують офшорних пільг. Необхідно за-
значити, що остання категорія компаній не позбавлена можливості здійснювати господар-
ську діяльність і за межами офшорної зони (у тому числі й в Україні). Визначальним при
цьому є те, що засновники компанії під час її створення не відмовилися від можливості
здійснювати господарську діяльність у самій офшорній зоні. Через це вони не отримали
певні економічні пільги, що могли б отримати за умови зазначеної відмови.

Відповідно до підпункту 14.1.122-1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу Укра-
їни, нерезиденти, що мають офшорний статус – це нерезиденти, розташовані на території 
офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику податку виписку із правоустанов-
чих документів, легалізовану у встановленому законодавством порядку, що свідчить про 
звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента [7]. Відповідні положення не передба-
чають розмежування компаній, зареєстрованих в офшорних зонах світу залежно від того, 
чи призначені вони здійснювати господарську діяльність за межами або в межах місця ре-
єстрації. Разом із тим компаніям надається можливість «позбутися» офшорного статусу, 
надавши легалізовану у встановленому порядку виписку із правоустановчих документів. 

Загалом дослідженню господарсько-правового статусу офшорних компаній як 
суб’єктів господарювання українськими вченими не було приділено належної уваги. Серед 
науковців існує думка, що категорія «офшорна компанія» не може розглядатися як юриди-
чне поняття [8, с. 51], що терміни «офшор» та «офшорна компанія» не є юридичними [4, 
с. 221]. Водночас можна стверджувати, що на сьогодні такий підхід не відповідає дійснос-
ті. Також існує практика законодавчого закріплення категорії «офшорна компанія», у тому 
числі на протилежність іншій категорії – «внутрішня компанія» («inshore company»), як це 
має місце на Кіпрі, у Великій Британії, Ірландії та на Британських Віргінських островах [8, 
с. 51]. Проте чинне законодавство України не містить легального визначення офшорної 
компанії та характеристики її ознак. На доктринальному рівні дефініції офшорних компа-
ній дещо різняться. На думку М. І. Карліна, компанія, що не сплачує податки в країні ре-
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єстрації, вважається офшорною компанією, а та компанія, що сплачує податки за пільго-
вими ставками, називається напівофшорною [9, с. 320]. Проте така лаконічна характерис-
тика, що спирається лише на ознаку пільгового оподаткування, не дає можливості надати 
повну господарсько-правову характеристику компаніям, які можуть бути зараховані до 
офшорних або напівофшорних. Автори економічного словника визначають, що офшорна 
компанія – це компанія, зареєстрована на території, де не вимагається виплата податків із 
доходів, отриманих за межами цієї території [4, с. 221]. За визначенням О. Є. Шатілової, 
офшорна компанія – це юридична особа або організація, яка не має статусу юридичної 
особи, що створена відповідно до законодавства офшорної території і здійснює свою оф-
шорну діяльність поза межами офшорної території [10, с. 9]. Головною і основною озна-
кою офшорної компанії О. Є. Шатілова називає заборону здійснення підприємницької дія-
льності на території офшорної зони, а також повне або часткове звільнення від податків за 
місцем реєстрації офшорної компанії [10, с. 17]. Р. М. Лещенко називає офшорною ту ком-
панію, що має місце реєстрації в офшорній зоні, на території, де міжнародному бізнесу на-
даються пільги ведення господарської діяльності, що проводиться поза межами території 
країни, у вигляді низького рівня оподаткування (у деяких випадках – його відсутність), по-
слаблення валютного та фінансового контролю. Попри наявність усіх пільг, головною осо-
бливістю, що відрізняє компанію з офшорним статусом від звичайної, називається місце 
ведення господарської діяльності: офшорна компанія має право здійснювати свою госпо-
дарську діяльність виключно поза межами країни своєї реєстрації, надаючи послуги осо-
бам-нерезидентам [11, с. 93–94]. Своєю чергою А. М. Вороніна визначає офшорну компа-
нію як компанію, що відповідає всім вимогам офшорної зони, у якій вона зареєстрована, і 
на підставі цього їй надаються сприятливі умови та (або) пільговий порядок оподаткуван-
ня. При цьому під офшорною юрисдикцією зазначена авторка пропонує розуміти терито-
рію, де для зареєстрованих на ній суб’єктів економічної діяльності, які здійснюють свої 
комерційні операції та здобувають прибуток поза територією реєстрації, діють спеціальні 
правила, економічно більш сприятливі, ніж для компаній, зареєстрованих у загальному по-
рядку [12, с. 9]. Відповідно до іншого визначення, офшорна компанія – це суб’єкт господа-
рювання, що знаходиться у власності нерезидентів тієї держави, де вона зареєстрована, 
отримує прибуток за її межами, керується з-за кордону, не сплачує податок на прибуток 
(або сплачує його за мінімальними ставками) [13, с. 114–115]. Досить вичерпно юридич-
ний зміст поняття «офшорна компанія» висловила Л. П. Ануфрієва, який, на її думку, пе-
редбачає утворення, переважно корпоративного типу, засноване в межах певних юрисдик-
цій, яке не має права вести виробничу,торговельну та й взагалі будь-яку господарську дія-
льність у межах держави заснування і тому не підлягає оподаткуванню в межах цієї тери-
торії, однак є юридичною особою, інкорпорованою відповідно до законодавства цієї дер-
жави [8, с. 51]. Загалом заборона здійснення господарської діяльності на території офшор-
ної зони з метою уникнення конкуренції з місцевими господарюючими суб’єктами є одні-
єю з особливостей офшорних територій [3, с. 6]. 

Як бачимо, більшість дослідників одностайні у визначенні основної ознаки офшор-
ної компанії – нездійснення господарської діяльності в межах офшорної юрисдикції, місця 
реєстрації. Однак якщо наведені визначення значною мірою характеризують фактичну 
сторону господарської діяльності компанії, то постає необхідність підкреслити саме во-
льовий аспект ознаки місця здійснення господарської діяльності. Офшорна компанія сві-
домо створюється її засновниками для здійснення господарської діяльності за межами міс-
ця її реєстрації. Обираючи вид та організаційно-правову форму майбутньої компанії, за-
сновники мають на меті отримати передбачені законодавством офшорної зони пільги, на-
бути певні конкурентні переваги в господарській діяльності за межами місця реєстрації 
компанії. 
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Загалом ознака здійснення господарської діяльності за межами місця реєстрації як 
обов’язкова ознака офшорної компанії може бути схарактеризована через три її складові 
аспекти:  

1) фактичний – офшорна компанія здійснює господарську діяльність за межами
офшорної юрисдикції місця її реєстрації та не отримує прибутків у межах цієї юрисдикції; 

2) вольовий – засновники офшорної компанії вже у процесі її створення мають на-
мір (волю) здійснювати господарську діяльність за межами відповідної офшорної зони, де 
буде проведено реєстрацію компанії. Тобто, маючи намір здійснювати господарську діяль-
ність на території певної неофшорної держави (або державного утворення), майбутні за-
сновники вибирають офшорну зону як місце реєстрації компанії. Останнє, на їхню думку, 
має надати компанії статус суб’єкта господарювання на більш сприятливих умовах, ніж 
країна, у якій господарська діяльність буде здійснюватися. Інакше кажучи, засновники 
обирають місце реєстрації компанії, яке вже на стадії створення має надати відповідній 
компанії певні конкурентні переваги порівняно з компаніями, заснованими в місці фактич-
ного здійснення господарської діяльності;  

3) обмежувальний – територія для здійснення господарської діяльності офшорною
компанією обмежена та не може охоплювати місце її реєстрації. 

Якщо вольовий аспект характеризує волю засновників компанії, які не мають намі-
ру здійснювати діяльність у місці реєстрації компанії, то обмежувальний аспект характе-
ризує передусім волю офшорної держави, яка територіально обмежує господарську діяль-
ність компаній, створених іноземцями, з метою захисту справжніх вітчизняних суб’єктів 
господарювання від конкуренції з фактично іноземними компаніями, які реєструються в 
офшорній зоні лише для одержання певних, передбачених її законодавством пільг. Забо-
рона офшорним компаніям здійснювати господарську діяльність на території відповідної 
офшорної зони забезпечує поповнення бюджетів офшорних держав платежами від реєст-
рації компаній. До того ж вплив зареєстрованих компаній на економічну діяльність усере-
дині офшорної держави відсутній. Окремі юрисдикції є офшорними не самі по собі й не 
для самих себе, а по відношенню до інших юрисдикцій, які не є офшорними. Офшорна ді-
яльність завжди стосується щонайменше двох держав чи державних утворень: офшорної 
держави, у якій здійснено реєстрацію конкретної офшорної компанії, та однієї чи кількох 
неофшорних, так званих «оншорних» (курсив мій. – Авт.), держав, що приймають, на тери-
торії яких фактично здійснюється господарська діяльність офшорної компанії. Звідси ж 
випливає можливість розглядати категорію «офшорна зона» в об’єктивному та 
суб’єктивному сенсі. В об’єктивному сенсі офшором може виступати практично будь-яка 
держава чи державне утворення, що надають певні пільги суб’єктам господарювання, які 
реєструються іноземцями на їхній території за умови дотримання вимоги нездійснення го-
сподарської діяльності в межах місця реєстрації. Суб’єктивно ж кожна держава встанов-
лює власний перелік офшорних зон та юрисдикцій, приймаючи рішення про те, які юрис-
дикції розглядаються як офшорні, а які ні. Такі рішення приймаються з урахуванням низки 
економічних, політичних, правових та інших чинників і підлягають систематичному коре-
гуванню у зв’язку зі змінами названих чинників. Якщо в переліку офшорних зон, визначе-
ному Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 143-р «Про відне-
сення держав до переліку офшорних зон», станом на 2011-й рік налічувалося 39 держав і 
територій, то станом на 2019 рік – уже 41 державне утворення [14]. У переліку офшорних 
зон, затвердженому Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 77-р 
«Про перелік офшорних зон», на момент утрати своєї чинності (2011) названо 36 країн 
[15]. Інший сучасний перелік фактично офшорних юрисдикцій (хоча формально й не вико-
ристовує відповідного терміна), визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2017 р. № 1045, охоплює аж 79 юрисдикцій [16]. При цьому за майже два роки існу-
вання останній список юрисдикцій двічі корегувався. 
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У контексті конкретних офшорних правовідносин офшорною завжди виступає тіль-
ки країна місця реєстрації офшорної компанії, тоді як держави, що приймають, навіть за 
об’єктивної належності до світових офшорних зон, не можуть розглядатися як офшорні, 
оскільки не здійснювали реєстрації компанії з наданням їй пільгового офшорного статусу. 

Висновки. Здійснивши аналіз ознаки призначення компанії для здійснення госпо-
дарської діяльності за межами місця реєстрації, можна дійти висновку, що наведена ознака 
включає 3 аспекти (фактичний, вольовий та обмежувальний) і є необхідною визначальною 
ознакою офшорної компанії. Цією ж ознакою зумовлюється можливість розглядати офшо-
рні юрисдикції в об’єктивному та суб’єктивному значенні, а також той факт, що офшорний 
статус певної держави існує лише стосовно інших держав, які в об’єктивному сенсі не є 
офшорними або ж не можуть розглядатися як офшорні в контексті конкретних господар-
ських правовідносин. Також ознака призначення компанії для здійснення господарської 
діяльності за межами місця реєстрації може бути підставою для поділу всіх господарських 
організацій, зареєстрованих резидентами України в офшорних зонах світу, на власне оф-
шорні компанії та компанії, які зареєстровані на території офшорної зони для здійснення 
господарської діяльності в самій офшорній зоні, та не отримують офшорних пільг. На сьо-
годні у вітчизняній правовій науці відсутнє комплексне дослідження офшорних компаній 
як суб’єктів господарювання, їхніх ознак та господарсько-правового статусу, що зумовлює 
потребу подальшого проведення наукових досліджень. 
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PREFERENTIAL ECONOMIC AND LEGAL STATUS INSTEAD 
OF NON-ECONOMIC ACTIVITIES AT THE PLACE 

OF REGISTRATION – A DETERMINING FEATURE OF AN OFFSHORE COMPANY 
The article considers the basic doctrinal definitions of an offshore company, the implementation of econom-
ic activities outside the place of registration as a feature of offshore companies, reveals economic, business 
and legal nature of the said feature. It is concluded that the feature of appointment of the company to carry 
out economic activities outside the place of registration is the defining feature of an offshore company as a 
business entity. It is argued that this feature includes three main aspects: a factual, a volitional and a re-
strictive one. The factual aspect determines that the actual economic activity of an offshore company is 
carried out outside its place of registration. The volitional aspect assumes that already at creation of an 
offshore company its founders intend to carry out economic activity outside offshore zone. The restrictive 
aspect determines that the territory of economic activity of an offshore company is limited and cannot in-
clude the place of its registration. Additionally, the feature of carrying on business outside the place of in-
corporation of an offshore company is due to the possibility to consider offshore jurisdictions in an objec-
tive and subjective sense, as well as the fact that the offshore status of a certain state exists only in relation 
to other states that are not offshore ones in an objective sense, or can not be considered offshore states in the 
context of specific economic relations. The feature of appointment a company to carry out economic activi-
ties outside the place of registration may also be a basis for division of all economic organizations regis-
tered by residents of Ukraine in offshore zones of the world into offshore companies and the companies reg-
istered in offshore zones to carry out economic activities in the offshore zone and not to receive offshore ben-
efits. 
Key words: offshore company; offshore jurisdiction; offshore zone; offshore activity. 
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