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БАНКІВСЬКА ТАЄМНИUЯ В ЕПОХУ ДЕОФШОРИЗАШЇ 

Іспуnаппя інституту бапкіnської тас:мпиuі спря:моnапо па захист 
іптересіn :к.1ісптіn банку і :шборопяс .аоступ третіх осіб (зокрема і ,::rер

жани, і ;(сржанних ор1·анін) Ж) конфііLСНІІіі1ної інформаІ(іЇ 11ро І<JІієнта 

Gанку і і1оІ'О ОІІсраІІіЇ. Ра3ом :1 тим, :шкоН(ЩШ1СТІЮ\11 ІІсрснажної части

ни країн передбачено виняткові випа.аки й порядок такого .аоступу цо 

банківської тає:\'rниuі в інтересах цержави. Сьогоцні весь світ рухається 

цо прозорості. Тому обмін інфор:v~ацією, зокре:v~а, і про Істієнтів банку 

nже ~южпа nизпачати :шга.1ьтюсnітоnою теп.Jепцісю. 29 жоnпш 2014 
року п'ят.аесят о.ашt країна сnіту пі.аписа.1и Багатосторошво :міжуря.аоnу 
уІ хну )(JІ}І ім ІІ~Іс\іІснтаІІ.іЇ сtиноІ·о <:тан_;ш.рту :1нітності Com111on Rcpoгting 

Standaгd, }ІКиі1ІІсрс;t6ачаt-: ІІLорічниі1 анто\штичниі1 о6мін інфорІ\ШІtією 

між фінан<:они\Н1 устанона\Н1 11ро рахунки фі3ичних і юрrщичних осі() 

r11. Уперше ТаКИЙ обмін Відбу.аеТЬСЯ у вересні 2017 за Пі.JСУ:\'ІКа:\'ГИ 2016 
фіскального року . 

.З ог.1я.ау па сучасні проuеси іптерпаціопа.1ізації та г.1оба.1ізації еко

номічних nЬпоспп. які характеризуються зпачпи:м рухшл капіта.1іn. а 
ТаКОЖ Ї<.:ІІУЮЧЇ ТСІІJ(СІІІLЇЇ ІІОLТУІЮНОЇ Bi,:L\IOIH1 Bi,:L ЇІІСТИТУТУ f>ШІКЇВ<.:І,КОЇ 

ТаС\ІІН1ІLЇ у -шпІ;ІІ>ІІОСВЇПНЮМУ \laLIIІTaf>i. актуаJІІ,ІН1\1 ІН1,Т(аС"ІІ,СИ аІІа

~ІіJ СІІіІШі,:lІІОІІІСІІІІИ 6<tІІКіВСІ,І<ОЇ тас\11111ІLЇ та ОфІІІЩJІІИХ ЮрИСіLИКІLіі1. 
06І'РУНТОНаНІ1\1 f>у,Т(С J(О<.:;ІЇ,Т(ЖСНН}І 1(1->01"0 СІІіННііІНОІІІСНН}І :1 урахунаНН}ІМ 

3\ІЇН Н украЇНСhІ<О\1)' НОр\ІаТИННО-ІІраНОНО\1)' ІІШІі. 

Офшорні зони- ue поза націона.1ьні фінансові uентри, які з.аійсню
ють значні обсяги кре.аитування й фінансування в ва.1ютах інших країн 

(євровалютах) r21. ЗгЬно з впзначенНЯ:\f Міжнародного ва.lЮТНОГО фон
.ау (МВФ), ОФЦ с uептро:м . .ае частка фіпапсоnого секторус офшорною 
па обох частипах ба.1апсу, .ае операції ініціюються пе n даній .аержаnі та 
j(C 6і.-ІhІІІіСТh 110Н\І3аНИХ іНСП1ТУІІіі1 КОНТрШІЮЮТhС}І HCpC311JlCHTa\1И l3j. 

_Il,.-1}1 І[ИХ 30Н характерні .-Іі6сра.-ІhНС HaJIIOTHO-KpC;LИTHC 3aKOHOJ(aH

CTBO; з.аійснення ва.1ютно-кре.аитних операцій в основно:\tу з інозем
ною .JJIЯ даної країни валютою; законо.аавчий .аопуск про.аажу валюти 

за офіuійною ціною, ко.1и офіuійний обмінний курс нижчий вЬ рин

кового. і купіn.1і nалюти, колІ офіційний курс nа.1юти nиший за рип

коnий. Го.1ошюю nі.а:иіппістю офшорних юрис.аикцій с .аосить жор
<:ткі ІІрани;ш 3ахисту фінансоної тш-:мниІtі, у тому чис~Іі Gанкінсnкої та 

1<0\ІСр І(і ti НОЇ. 
[ю6аJІhНС рсІ·у;ІЮНаНН}І офІІІОрНОІ'О 6і3НССУ 3.iІitkHIOЄThC}I 

Організацією еконо:v~ічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Групою з розробки фінансов:их заходів боротьби з ві.а:\'пшання:\'І грошей 
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(ФАТФ), Ралою 3 фінансоної стаGілhності, МВФ, міжнар(щною нсур~І
;юною (чхані3ацією TaxJuslicc Ncl\voгk l4, с. 3Rj. 

/1с~ІІ<і науК(НЩі іно;~і J~ОІІУСК3ЮТh 3VІіІнунаННИ ІІОНИТh «ОфІІІОJJНІ1і1 

uентр>> і «ВL1ьна економічна зона>> rs1 . .Ційсно, у формально-логічно
му значенні :vюжна розглядати офшорні центри як різновид ширшого 

поняття <,nL1ьпа економічна зопа>>. Paзo:vt з тим, ni;:r:vtiшricть :між цими 

;:rефіпіціями полягас n тому. що nL1ьпі екопо:vtічпі зони орісптоnапі па 
за.1учеrшя про;:rуктишюго капіталу, тоді як :vteтa офшорних центріn- за

;Іучити іно3смни~і фінансоний ка11італ. ,!l,жсрсла ж цих .ІtОХ(Щін ІІсрсGу

наютn 3а межами оф1норних ІІ,снтрін. 

Поняття <<офшорні юрис;:rикuії>> не в:изначено ч:инн:им законодав

ством України. При uьо:му, в ПК України вживається термін <'офшорні 
зо ню>, ;:ro яких КМ України, відповідно до пункту 161.2 статті 161 вка
заного Кодексу, включаються держа nи та їх території, у тому числі те
риторії, за.1ежпі ni;:r пих, па яких :можуть створюватися та ;:rіяти суб'скти 
І\)СІюларюнанни, ІІLО v1аютnофшорниі1 статус 

Псрс.11і коф Інорних :юн шорічно :штнср,Іtжуєтnс~І КаGінстоv1 Міністрік 

України. Так, розпорядження:м Кабінету Міністрів України ві.LІ 23 .lюто
го 2011 року N:! 143-р <'Про пере.1ік офшорних зою> .іІО них віднесено 37 
територій [б]. 

О;:rпими із осrюшшх міжпародних угод у сфері фупкціопуваппя оф

шорного бізнесу с Угоди що;:rо упикпеппя по;:rnійпого оподаткуnаппя 

та Упщи шо;tо оGміІІУ ІІО}ЩТКОІюю інфор.v1ацісю (ТІЕА). ~Ікі Gу.11И :ш

ІІJЮІюноІшні ОЕСР. Стшю_v1 на 16 всрссш1 2015 року Україна уклала 9 
упщ 11ро уникнснш1 Jю;щiйJJOJ\) шю;шткуваншJ (УПО) і-~ країнами, ~Ікі 

ні;~нсссно ;ю таких, ІНО є офнІорними :юнаVІи. С11исок краї·н, і3 ики

ми YKJI3J~CHO УГОJ~И IIJJO УНИКНСННИ IIOJ~Hi~-iHOI'O OIIOJ(3TKYH3HIOI (УПО), 
подано в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 вересня 
2015 р. Ng 977 р. 171 

Слід nкюати, що nідтікаrшя капіталу з України ;:ro офшоріn у 2008-
2010 роках оцінено n 18,6:vшp;:r ;:rол [8, с. 52]. Слі;:r пого;:rитись з ;:rумкою 
[9], шо офшорні юрисдикції nикриnлоють ca:vti поняття держаnного 
сунсрснітсту і 1·ромаNІНстна, Gулучі о;tю1VІ 3і с1юсоGін коv1срІІіа.Іі3ації 

сунсрСНІТСТУ- аі[ЖС :ш ІІСННУ ІІJШТУ КОНИ H3}ЩIOThlH03CMI(~IM 33ХИСТ HlJ( 
високих по;:rатків і націона.1ьних режи:мів регулювання госпо;:rарської 

;:rіяльності. 

На сьогодні міжнаро;:rна організація Pa;:ra з фінансової стабільнос

ті (Fiнancial Stability Board) підготуnала 7 критеріїв, що характеризують 
;:rіяльпість ОФЦ [10. с. 80]: nідсутність чітких nи:мог щодо фіпапсоnих 
інсппуІІ,ій 3 VІстою ІІсрснірки нJшсникін та ниІ·о;юнаGуначін офІІІорних 
коVІІІаніі1; нса;tскнатні ІІраниJІа ІJL(ЩО фінансоних інституІ(іtі 11ро ні,Іt

криття :матеріальної інформації регуляторам та фінансовим ринкам; об 

меження, поЮІа;:rені на регулятори, що.LІо дія.1ьності, яку вони прово

;:rять у :межах своєї юр:исд:икції; недостатній :монітор:инг розпо;:rілених 
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ресурсін; оGмежеНЮІ ІІІ(ЩО СІІінроGіТНИІ(ТНі:І 3 реІ'УШІТОрі:ІМИ Н іНІІІИХ 

ІЩ1ИСіtикrrі$.Іх; ншrнність секретних Jаконін, икі :шGорониютn оGVІін ін

фор ма цією J і ноjе мни ми і НС'І'І1'І'УІlі$.І УІ и; ні ;rсутність Іюліти чної но;rі у ;ш

сконюІити якість регулят:ивного наг.:Jяду. 

Група Тах Jllstice N etwork, яка створена з метою сприяння прозорості 
n сфері міжпаро;:rrшх фіпапсіn та ni;:r 1юrш ni;:r тас:\пшці фіrrапсоnих опе
рацій, Jапроnадила Іп;:rекс фінансоnої секрепюсті, який дозrю .. 1яс nи
япляти країни, уря;:rи яких створюють у1юrш для тасмпиці фіпапсоnих 

ІІОПЖіН, НИ~ІНИТИ ІІОТОЧНі ТеН,ІtеНІІіЇ JGі;rьІІІеННИ ЧИ :1МеНІІІСНН$.1 ріНЮІ Ті:І

ЄVІНОСТі сере;[ краЇН. НШІНІПИ НОНИХ І'раНІІ,іН у ІІ,іЙ сфері. Ссре,Т( ІІОКЮНИ

КіВ тає11ності визначено і банківську тає11ниuю, і автоматичний об11ін 

інформацією, і наявність міжнаро;:r них зобов'язань із прозорості між

паро;:rних операцій; співпраця n :~ліжпаро;:rних cy;:ronиx проnа;:rжеппях та 
ін. [11, с. 24-25]. 

Разо11 з ти11, іспуnаппя офшорних юрисдикцій поки що не скасоnу
єтьоІ. З.v1інюютnс~1 11рани .. ш І'ри. Банкінсnкі устанони нофшорах ІІОЧШІИ 
нстанош1юнати Gі .. tьІІІ жорсткі нимоІ'~ІlІ,..ІІ~І сної к.ніЕнтін ІІі;r тиском між
наро;:rних регуляторів. 

У 2014 ропі, зокре11а, бу .. 1о з:\'Іінено праюпа при відкритті рахунків 
у банках Кіпру та Латвії 1ІЛЯ в .. 1асників офшорних компаній. У зв'язку 
J бітrьш жорсткими nимогами місuеnих регуляторів банки ускла;:rrпши 
процедуру КУС (<{kliO\Y )Юllr clieпt•>- знай сnо го кліспта) [12], яке існус 
J)Же ІJОІІа}\ tt'итІ, років. СJ,ОІ'О)(ІІі Gа11ки хочутІ, отри_vІуш-Іти все GiJJІ,JJІe 

інформаціЇ ЩО}(О В .. ІаСІІИКіВ КОМІІ<tІІіt1 }(ШІ ТОП), JJІOG ВСЛ-ІІІОІНПИ рСШІІ>
НИЙ JH'$.1:10K між осоGистістю GснсфіІІ,іара та :1шrнлсним 6іJнссом. КріVІ 
ТОІ'О, ик1но ранінІс Gанки іUІ~І ІІі,т(тнсрлжсн н~І rr;raтeжy нимаr·а.тrи н~щанн$.1 

ті;rьки l(ОІ'онору, іннойсін та актін rrриЙVІанн~нrсре,т(ачі ТМІІ, то на l(С-І

ний 11омент щоб упевнитися в реа .. 1ьності угоди, співробітники банку 
ви11агають товарно-транспортні накладні. 

Ба Jе .. 1ьським комітетом з банківського пагля;:rу сnо го часу було спю
репо Офшорну групу банківського нагляду, яка тісно спіnпрашос J <{nе
ликою двадцяткою•>. Деякі паукоnці стnер;:rжують. шо політика <•nеликої 
лнаіtІІ$.ІТКИ>> н жо;rному рюі ceptioJнo не НІІJІинс на рснтаGс;rьністn оф

Інорного Gijнccy, оскіJІnки усуне лнІІС о;rну 3 Ga1·aтnox rrсренаІ' офІІІор
них юрис дикuій- конфіценuійність фінансової інформації, а безпере

шко;:rний доступ ;:ro інформації на_цавати муть винятково компетентни11 
держаnпим оргапа11 паnимогу [ 13, с. 64]. 

Можна копстатуnа ти, шо оспошшми пас .. 1ідками сучасного ;:rержаn
пого та міждержаnпо го регулюnаrшя офшорного бізнесу ста .. 1и з:\Іеп
Іненн$.1 ріНН$.1 Gанкінської таєvІНИІtі та ро:тІ~ІреНН$.1 VІОЖJІиності ,І[остуІІУ 

OfJI'i:!HiH Н .. Іа)(И J(O інфорVШІІЇЇ І ІрО рСШІhНИХ НJІаСНИКЇН офtІІОрНИХ інстру

МеНТіВ. З метою гар11онізаuії законо;:rавства України ;:ro законодавства 
європейських країн та міжнаро;:rних ви11ог, які рег .. 1аментують п:итання 
зберігання та розкр:иття інфор:мації, яка містить банківську таємн:иuю, 
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GyJю 3;~і~існсно ниjку :шконо;шнчих ініІ(іатин, ІІІ.() рсгJІаVІснтуютh ІІИ

І'анни 110н'и:шні 3 функціонунанн~Ім інст~путу Gанкінсhкої таєм ни11і (:ш
коноІІроскт No 3479 «Про ннссснни :1мін ло l(С$.ІКИХ :шкоН()і[анчих актін 
України що;:rо питань банківської таємниці)> (автори - Поляков М. та 

Лубінець .Ц.). Крім того, обов'язок розкрити структуру власності й кін

цепого бепефіціара було передбачепо ЗУnі~ 14.10.2014N2 1701-VII. 
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CWJOМAXJHA О. М. 

ІІшІЇОН<LІ hН~Ій уні нерсІ-пет <<0.-ІеСhК<І юрИ.-\І1чна ака.-\е\ІЇЯ>>, 

старпшіt вик.:щ;::щ•І кафсцри ЦІmіtьноrо проuссу 

ОБСЯГ ФАКПВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ПРЕДМЕТА 

ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ 

ЦИВІJІЬІІОЇ ДІЄЗДЛТІІОСТІ ФІЗИЧІІОЇ ОСОБИ 

3гідно з частини 1 ст. З ППК УкраїнІт кожна особа :\'rає право зверну
тися до суду за 3ахисто~t сnої порушених, пеnилшпих або оспорю nа них 

праn, свобо.J чи інтересів. Сього.Jпі го.1оnпим заn.JашІЯ~І су;:::ючинства с 
НСТШ 101\.ІС 11 ШІ о()' СІ<ТИ 1\ІЮЇ істи 11 И і IH111CLC 11 ШІ о()І'руІІТОНа 1101"0 рі ІІІ С 1111~1 

110 КОЖІІіf1 І<аТСІ"ОріЇ Cllp<tl\, flиніJІІ,ІІС СУ/(ОЧИІІСТВО ()юустІ,СИ ІІа ІІрОІІС
<.:і /(ОК33)'Н3НН~І, і СН\ІІС І-ІОНО СТОЇТh у ІІСНТрі HChOI"O Ш1Ні.ІhНОІ"О ЩЮІІС<.:у, 

Н/()КС Н HhOVІY НИріІІІ)'ЮТhС~І LІІірні ІІрШЮНііІНОСИНИ- фаКТИ, НКі \IHIOTh 

ЮрІЩИЧНС 3НаЧСНН~І. 

Д.1я того, щоб винести прави .. 1ьне, обгрунтоване рішення у справі cy.zr 
повинен .zroc.1i.zrити ко .. 1о фактів, які повинні бути встанов.1ені у справі, 
ca~te nшш стапомять пpe.zr~teт докаJуnапня. В проuесуа.1ьпій науuі рЯ.J 

вчених при.zrішLlИ увагу цьо~tу питашпо. Joкpe~ta Є. В. Васьковський, 

І. В Решетнікоnа, В. В. Комаров, М. К. Трсушнікоn. М. Й Штефан. 
В JІітсратурі на;шютnоІ н~нначснни ІІрСіL\1сту ;юка3унаню1, :юкрсVІа 

Ф. Н Фатку .. ІJІін роятща~с: 1 (С ик <.:укуІІ ністn усіх факті н та о6стани н, икі 

мають значення .J..lЯ правильного вирішення справи [2, с. 481. Пе по
няття дета.1ізується положенням ч. 1 ст. 179 ЦПК України ві.zrпові.zrно 
,::ro якого. пpe,::r~teтo~t .zrоказуnаппя пi.zr час су,::rового розг.1я.zrу с факти, 

які обгрунтовують 3аяв.1ені вимоги чи заперечення або мають інше 

лшчеппя .J"lя nирішепня спраnи (причини пропуску строку поюшюї 
;ЩННОСТі ТОІІ(О) і ІІі;lЛ11"3ЮТh 1\CTHHOI\JICHHIO ІІрИ ухна;ІСННі су;(ОНОІ"О 

рlІІІСННИ. 

Обсяг юрицитших фактів, які вхо.zrить до пре,::rмету ,::rоказування 

.J..lЯ кожної категорії uиві1ьних справ різний. То:\'ІУ особливий інтерес 
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