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Створено індустрію офшорних фінансових установ, яка щорічно обслуговує до 

трьох чвертей фінансових потоків світу. Деякі з цих фінансових центрів конкурують за 

обсягами закумульованих активів з Лондоном, Нью-Йорком і Токіо.  

Отже, на сучасному рівні розвитку економіки, офшорний бізнес став регулятором цін 

експортно – імпортних контрактів, передачі устаткування в лізинг, стабілізації платежів.  

Окремі юрисдикції, включаючи офшорні, ведуть конкурентну боротьбу, 

насамперед, у сфері лібералізації оподаткування і умов розвитку бізнесу [5, с. 19].  

Про значення офшорного бізнесу досі тривають суперечки в сучасній економіці. 

Та незважаючи на це, в світі збільшується число компаній, які користуються 

безподатковими режимами. Найбільший приріст спостерігається в тих офшорних 

юрисдикціях, які швидше пристосувалися до нових умов, стали прозорішими і готові 

брати участь в обміні інформацією з державними органами зацікавлених країн. Не 

залишається сумнівів, що офшорний бізнес в майбутньому збереже серйозний вплив на 

розвиток світової економіки.  
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ ТОВАРІВ 

 

Визначальною зовнішньою ознакою існування світового ринку (СР) виступає 

переміщення товарів та послуг між державами (країнами). 

Міжнародна торгівля (МТ) – сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є 

сукупністю зовнішньої торгівлі (ЗТ) усіх держав світу на основі міжнародного поділу праці 

(МПП). Обсяг МТ характеризується динамікою показників експорту, імпорту товарів і 

послуг, їх віддношенням до ВНП (визначає відкритість економіки). Експорт та імпорт –  

1) ключові поняття, які характеризують міжнародний рух товарів; 2) використовуються 

для всебічного аналізу МТ та для практичних потреб. Торговельне сальдо та торговий 

оборот – мають більш вужче значення як аналітичне, так і практичне (рис.1) [1, с. 610, 618; 

2, с. 38; 3, с. 10; 4, с. 201; 5; 6, с. 12]. Графічне зображення балансу попиту і пропозиції на 

СР подано на рис. 1. 

Отже, підтримуючи думку проф. Козика В. В. та ін. [5], СР – сфера сталих 

товарно-грошових відносин між державами, які базуються на МПП та ін. факторів 

виробництва. СР проявляється через МТ, яка: 1) є сукупністю ЗТ усіх держав світу;  
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2) складається із 2-ох потоків товарів (зустрічних) – експорту та імпорту, 

характеризується торговим: сальдо та оборотом (як їх похідні). Найпростіша модель СР 

(див. рис. 1): 1) відображає ключові функціональні взаємозв’язки між: внутрішнім 

попитом і пропозицією та попитом і пропозицією товарів на СР; 2) визначає кількісні 

обсяги експорту та імпорту, рівноважну ціну, за якою здійснюється МТ. 

 

 
Рис. 1. Баланс попиту та пропозиції на світовому ринку (торгова рівновага) 

Джерело: [3, с. 10 – 11; 4, с. 56, 70; 6, с. 12 – 14; 7, с. 174, 226] 
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