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Соціально-економічні трансформації в Україні обумовили суттєві зміни у структурі національної 

економіки. Однією з прояву такого є формування вільних економічних зон. Найбільш поширеним є її 

характеристика як частки національної території, на якій встановлено спеціальний режим економічної 

діяльності, насамперед за рахунок залучення іноземних інвестицій. [1]. Офшорні схеми розроблені на основі 

використання можливостей, що надаються укладеними угодами про уникнення подвійного оподаткування. 

[2]. Контроль за діяльністю здійснює: Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Державна податкова 

адміністрація, Державна митна служба. Аналіз діючої законодавчої і нормативної бази України свідчить, що 

вона відрізняється неузгодженістю і присутністю елементів надмірного державного контролю, що 

призводить до створення багатьох нових інститутів й обмеження стимулів для інвестування. [5]. Існує цілий 

ряд факторів та передумов, які стимулюють розвиток офшорного бізнесу в Україні: вигідне геополітичне, 

географічне положення, зручне розміщення відносно часових поясів. Група суб’єктивних факторів - 

політична ситуація, соціально-економічний стан країни. [4]. Задовільним слід вважати стан валютно-

фінансового, фіскального режимів, високого рівня банківської і комерційної таємниці. Також існує цілий 

ряд перепон, що стримують діяльність: відсутність нормативно-правового законодавства, яке б визначило 

поняття офшору та його характерні риси. [3]. Тому стан нормативно-правового забезпечення 

підприємництва в Україні не відповідає потребам створення та діяльності офшорних формувань та 

офшорного бізнесу. Рейтингові показники України порівняно з іншими державами є низькими, що також не 

сприятиме активізації припливу капіталу. [4]. Для вирішення цього питання необхідно: 

1. Внести зміни до Цивільного кодексу, шляхом доповнення його новим видом юридичної особи – 

офшорним товариством. 

2. Внести зміни до закону України «Про господарські товариства» шляхом доповнення його новою 

частиною, яка б регламентувала організацію та діяльність офшорних компаній, компетенцію її органів. 

3. Внести зміни до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців»,закріпивши порядок реєстрації офшорних компаній.  

4. Внести зміни до закону України «Про іноземні інвестиції» закріпивши порядок залучення та 

вивезення інвестованих в офшорні підприємства коштів. 

5. Розробити ряд підзаконних нормативно-правових актів, які б конкретніше врегульовували питання 

діяльності таких компаній. 

На даному етапі розвитку економіки України можна виділити принципи формування вільних 

економічних зон: збереження території або фірми під повною юрисдикцією держави, урахування специфіки 

і специфіки ринкових механізмів, принцип управлінського і підприємницького ризику,; принцип 

рівноправного партнерства, принцип рефлексної поведінки, принцип державних гарантій захисту 

інвестицій, принцип конкурентних переваг, принцип інформаційної достатності; принцип узгодження цілей, 

принцип ефективності. [6]. Недосконалість правового забезпечення, відсутність традицій підприємництва та 

приватної власності, приєднання України до рішень про посилення нагляду за фінансовими операціями, 

нестабільність національного законодавства навіть щодо регламентації діяльності іноземних компаній, 

вільних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності не дають підстав для позитивного 

висновку про можливість і доцільність створення в державі офшорної юрисдикції. [4]. 
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