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Автор досліджує етику в процесі регулювання міжнародних економічних відносин. 
Спеціальна увага приділяється дослідженню етичних аспектів правового регулювання цих 
відносин. При цьому аналізуються приклади ділової етики у національному та 
міжнародному законодавстві. Підкреслюється факт впливу етики на ефективність 
міжнародних економічних відносин. Показані шляхи формування етичних міжнародних 
економічних відносин. 
 
The author explores ethics in the process of international economic relations regulation. Special 
attention to ethical aspects of legal regulation of these economic relations research is given. In this 
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impact to international economic relations efficiency is emphasized. The steps of ethical 
international economic relations forming are shown. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями.  Сучасна 

глобалізація сприяє збільшенню кількості суб’єктів міжнародної економіки, активізації їхньої співпраці, 
значному посиленню конкуренції між ними. В таких умовах проблема етичності міжнародного бізнесу набуває 
особливої актуальності. Запорукою цивілізованого, етичного бізнесу та зумовлених ним міжнародних 
економічних відносин (МЕВ) є дотримання відповідної нормативно-законодавчої бази. У зв’язку з цим 
дослідження етичних аспектів правової бази міжнародних економічних відносин має значний науковий і 
практичний інтерес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Розвиток глобального бізнесу і міжнародних 
економічних відносин привертає увагу вітчизняних і зарубіжних вчених, а також  бізнесменів-практиків. В. 
Гвоздь та О. Головня вивчають проблему глобалізації сучасної економіки і посилення впливу кон’юнктури 
ринку на економіку окремих держав, у тому числі на Україну. Д. Трамп та Т. Шварц аналізують свій досвід 
укладання ділових угод. Вчені досліджують розвиток міжнародних економічних відносин у сферах: 
міжнародних фінансів (Н. Шульга, О. Гербст), міжнародної торгівлі (А. Дунська, Л. Іванов, Д. Янушкевич, В. 
Кривоус), міжнародного інвестування (Н.І. Шевченко), міжнародних інновацій (Ю.В. Ліневич) тощо. Різні 
аспекти правового забезпечення міжнародної економічної діяльності розглядають  Ю. Тищенко, В. Дубіщев, Ю. 



Вертелецька, Н. Костюк,  А. Янчук, І. Тітар та інші. Але хоча науковці і досліджують окремі питання 
міжнародного економічного права, вони не розглядають його як правову базу етики регулювання МЕВ.   

Мета статті: на основі аналізу прикладів національної та міжнародної нормативно-законодавчої бази 
здійснити дослідження етичних аспектів правового регулювання міжнародних економічних відносин.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток сучасної світової спільноти має демократичну спрямованість. Це 
передбачає цивілізований характер соціально-економічних відносин, обов’язкове дотримання нормативно-правової 
бази, що їх регулюють. При цьому право має регулювати людську поведінку в такий спосіб у будь-які сфері 
діяльності, щоб вигоди (цінності, переваги) й обтяження (витрати, зобов’язання) були розподілені справедливо; 
суперечливі інтереси були задоволені в порядку, відповідно до їх ваги і значущості; той, хто чинить каранні діяння, 
отримував би за них належну відплату, – одне слово, аби при вирішенні конфліктів, які виникають у суспільстві, 
панувала справедливість [1, с. 7]. 

Етична поведінка у бізнесі, в тому числі міжнародному, полягає у тому, щоб, діючи в межах чинного 
національного та міжнародного законодавства, суб’єкти бізнесу могли забезпечити власні інтереси (отримати 
максимальний прибуток), але при цьому не нашкодити партнеру або суспільству. 

В умовах ринкових відносин величезна роль належить державі, яка повинна формувати таке 
національне законодавство та господарське право, які б стали на захист суспільних інтересів. А дотримання 
норм чинного законодавства є обов’язковою умовою етичної цивілізованої бізнес-діяльності. 

Національну правову етику здійснення міжнародної економічної діяльності доцільно розглянути на 
прикладі чинного законодавства України. В сучасних умовах вона здійснюється на основі низки законодавчих 
актів, серед яких основним є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі – Закон). Перш за все 
цим Законом (стаття 2) визначаються принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні в 
рамках правової ділової етики, до яких відносяться [2, с. 40-41]: 

– принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньо-економічної діяльності; 
– принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 
– принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає насамперед у рівності перед законом усіх 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 
– принцип верховенства закону; 
–  принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (як іноземних, так і 

вітчизняних). 
Доцільно перелічити основні положення правової ділової етики, які регламентовані Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» [2, с. 43-45]. 
1. Держава надає правові гарантії усім суб’єктам ЗЕД, що функціонують на території України. Це 

передбачає: 
– захист економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів ЗЕД; 
– створення рівних можливостей для суб’єктів міжнародної економічної діяльності розвивати всі види 

підприємництва незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів та інвестицій; 
–  заохочення справедливої конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері ЗЕД. 
2. Для іноземних суб’єктів господарювання на території України державою можуть встановлюватися 

такі режими стимулювання міжнародної економічної діяльності: 
– національний режим, який означає, що іноземні суб’єкти бізнес-діяльності мають обсяг прав та 

обов’язків не менший, ніж бізнесмени України; 
– режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні суб’єкти бізнесу мають обсяг прав, преференцій та 

пільг, податків та зборів, якими користується іноземний суб’єкт господарювання з будь-якої іншої країни, якій 
надано згаданий режим; 

– спеціальний режим, який застосовується  на території спеціальних економічних зон, а також територій 
митних союзів, до яких входить Україна, і в разі встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з міжнародними 
договорами за участю України. 

3. Згідно з чинним українським законодавством, етичним з правової точки зору, є застосування цілої 
низки обмежень при здійсненні експортно-імпортної діяльності, а саме заборони: 

– експорту з території України предметів, які становлять історичне, археологічне або культурне 
надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; 

– імпорту або транзиту будь-яких товарів, про які відомо, що вони можуть завдати шкоди суспільній 
моралі, здоров’ю чи становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам, навколишньому 
середовищу; 

– імпорту продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, 
геноциду тощо, які суперечать відповідним нормам Конституції України; 

– експорту ресурсів, які вичерпуються; 
– експорту та імпорту товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності. 
Такими є основні правові засади (на прикладі України) етики здійснення зовнішньоекономічної діяльності, якими 

необхідно керуватися всім суб’єктам бізнесу. 
Пріоритетним напрямом сучасної діяльності нашої держави є реформування системи національної 

безпеки та оборони відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 



України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Захист  національного суверенітету, у тому числі в економічній сфері є 
важливим етичним елементом цієї Стратегії [3, с. 6]. 

Але регулювання міжнародних економічних відносин здійснюється не тільки за допомогою 
відповідних положень національного законодавства окремих держав. Великого значення при цьому набуває  
міжнародне право.  

Міжнародне право являє собою систему міжнародних правових актів, а також неписаних 
домовленостей, що регламентують міжнародний рух активів і захист прав та інтересів юридичних і 
фізичних осіб. 

До таких правових актів належать, наприклад, Женевська конвенція з прав людини, Віденська 
конвенція дипломатичної безпеки, Загальна угода з торгівлі і тарифів (GATT), двосторонні і 
багатосторонні міждержавні угоди про торгівлю, співробітництво тощо. 

Класифікація міжнародних договорів як джерел міжнародного економічного права досить широка. 
Загалом виділяють загальноекономічні та спеціальні економічні договори. До загальноекономічних 
міжнародних договорів відносять угоди між державами щодо економічної співпраці. Їх норми встановлюють 
загальні принципи економічних взаємовідносин між державами, виділяють головні напрямки, форми такої 
співпраці, окреслюють проблеми, що підлягають взаємному вирішенню. Спеціальні економічні договори 
орієнтовані на регулювання окремих сфер економічних взаємовідносин: міжнародної торгівлі товарами, 
послугами, правами; міжнародних фінансових (платіжних, валютних, кредитних, податкових) відносин; руху 
інвестицій (капіталовкладень) та статусу інвесторів; міжнародної економічної допомоги; транскордонного руху 
робочої сили тощо [4, с. 25].  

Одним з прикладів міжнародних договорів є Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка набула 
чинності 1 січня 2016 р.) [5, с. 76]. Але необхідно підкреслити, що ця Угода є новою моделлю асоціації і 
заснована на двох елементах: 1) просунута політична асоціація (політичний діалог, співпраця у сфері 
зовнішньої політики і політики безпеки, а також у сфері внутрішніх справ та юстиції); 2) поглиблена 
економічна інтеграція (угода про вільну торгівлю, яка надає Україні доступ на єдиний внутрішній ринок ЄС і 
поширює на неї європейське законодавство) [6, с. 323]. Економічна співробітництво України з державами ЄС у 
просторі дії європейського законодавства сприяє долученню її до етичних принципів світової демократії, а 
також до європейського досвіду формування етики міжнародних економічних відносин. Адже діяльність ЄС 
ґрунтується на загальних принципах міжнародного співробітництва: вірність принципам свободи, демократії та 
поваги людських прав; визначення верховенства права; поважання національної ідентифікації держав-членів. 
Завдяки цьому ЄС створювалася як «зона свободи, безпеки й справедливості» в інтересах її громадян [7, с. 267]. 
І кожна країна, яка намагається стати членом ЄС, повинна сповідувати ці етичні цінності у всіх сферах 
діяльності, насамперед в економічній. 

Значну роль у формуванні етики правового регулювання МЕВ відіграють міжнародні організації. Про 
це свідчить приклад етичної складової поєднання загальних і спеціальних принципів міжнародного права, як 
системи принципів, задекларованої Організацією Об’єднаних Націй: суверенна рівність всіх її членів; сумлінне 
виконання взятих на себе зобов’язань, згідно зі Статутом; вирішення міжнародних суперечок мирними 
засобами; утримання в міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти іншої держави [7, 
с. 46]. Всі ці принципи доцільно  використовувати для етичного формування МЕВ. Тому логічним є факт, що 
правове регулювання міжнародної економічної діяльності у його етичному аспекті, здійснюється під егідою 
ООН. 

Так, під керівництвом Економічної і соціальної ради ООН  був розроблений універсальний кодекс, 
що охоплює всі аспекти діяльності міжнародних корпорацій. 

Під кервництвом Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) розроблений кодекс 
поведінки у сфері передачі технологій і звід принципів і правил щодо обмежувальної ділової практики. 

Під кервництвом Міжнародної організації праці (МОП), як спеціалізованої установи ООН, – 
розроблена тристороння декларація про принципи, що стосуються функціонування багатонаціональних 
підприємств і соціальної політики.  

Важливим прикладом етичного регулювання міжнародних економічних відносин є діяльність ще однієї 
міжнародної організації – СОТ. Адже її головною метою є сприяння лібералізації міжнародної торгівлі, 
усуненню дискримінаційних перешкод на шляху потоків товарів та послуг,  вільному доступу до національних 
ринків і джерел сировини. А до головних принципів СОТ відносяться: принцип найбільшого сприяння 
(принцип недискримінації); принцип сприяння справедливій конкуренції; принцип дій у надзвичайних 
ситуаціях тощо [7, с. 166-167]. 

Крім того, доцільно розглянути як етичні аспекти нормативно-правового регулювання 
міжнародних економічних відносин реалізуються  щодо інноваційної форми сучасної міжнародної торгівлі 
– електронної торгівлі.  

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) звертає особливу увагу на питання, пов’язані зі 
здійсненням у галузі електронної торгівлі гарантій захисту торгових знаків, авторського права і патентів. Одне з 
головних завдань ВОІВ у галузі електронної торгівлі пов’язане з вирішенням питань про суперечки, що 
виникають через невизначені взаємовідносини між іменами деменів і торговими знаками. ВОІВ ініціювала на 
міжнародному рівні процес розроблення рекомендацій щодо вирішення питань інтелектуальної власності, 
пов’язаних з іменами доменів Інтернету. Арбітражним і посередницьким центром ВОІВ розроблено систему 



врегулювання конфліктів, засновану на використанні Інтернету, здатну забезпечувати нейтральний, швидкий і 
дешевий розгляд суперечок, що виникають у галузі електронної торгівлі, без фізичного переміщення осіб або 
предметів. І хоча цю систему розроблено безпосередньо для врегулювання суперечок за назвами доменів, 
торговими знаками й у цілому конфліктів з питань інтелектуальної власності, вона має певні переваги з погляду 
швидкого і дешевого врегулювання будь-яких міжнародних комерційних конфліктів, які виникають у галузі 
торгівлі [8, с. 14-15]. 

Міжнародна торгова палата (МТП) також має головною метою розроблення засобів регулювання 
електронної торгівлі. Відповідно до принципів, спрямованих на сприяння просуванню на ринок будь-яких 
товарів або послуг, МТП  встановлюються норми етичної поведінки, яких потрібно дотримуватися всім 
рекламодавцям і маркетинговим організаціям для зміцнення довіри громадськості до торгової діяльності в 
інтерактивному середовищі, рекламодавцям гарантується свобода вираження [8, с. 15]. 

Висновки та пропозиції. Отже, дослідження питання етичних аспектів правового регулювання 
міжнародних економічних відносин дозволяє зробити певні висновки. 

1. Протягом свого існування людство визначило етичні правила підприємницької діяльності 
(чесність, повага до бізнес-партнерів, відповідальність за своїми обов’язками,  тощо), які згодом були 
покладені в основу законодавства, що регулювало економічні відносини. Тому сам факт дотримання 
законодавства свідчить про етичну спрямованість бізнесу і зумовлених ним економічних відносин. 

2. Етичні аспекти регулювання міжнародних економічних відносини регламентуються нормативно-
правовою базою: 

 – на національному рівні (наприклад, у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»); 
– на міжнародному рівні у рамках міжнародних правових актів  (наприклад, Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС), а також неписаних домовленостей, що регламентують міжнародний рух активів і захист 
прав та інтересів юридичних і фізичних осіб.  

3. Значну роль в етичному регулюванні міжнародних економічних відносин відіграють міжнародні 
організації, у першу чергу ООН. Ці організації, сприяють розробці етичних рішень проблем МЕВ у 
регулюванні окремих сфер економічних взаємовідносин: міжнародної торгівлі товарами, послугами, правами; 
міжнародних фінансових (платіжних, валютних, кредитних, податкових) відносин; руху інвестицій 
(капіталовкладень) та статусу інвесторів; міжнародної економічної допомоги тощо. 

Пропозиції. Всі суб’єкти міжнародних економічних відносин повинні: 
–  знати  як національне право, що регулює зовнішньоекономічну діяльність певної країни, так і 

міжнародне право; 
–  обов’язково враховувати етичні аспекти правового регулювання МЕВ та максимально реалізувати їх 

у своїй діяльності; 
–  здійснювати моніторинг всіх існуючих інститутів, що впливають на розвиток міжнародної 

економічної діяльності (держави, міжнародні організації, регіональні інтеграційні угруповання тощо), 
досліджувати їхню нормативно-правову базу, а також вивчати досвід використання етичних аспектів правового 
регулювання МЕВ; 

–  кожний суб’єкт МЕВ (у тому числі Україна як суверенна держава)  повинен планувати і уважно 
аналізувати пріоритетні напрями розвитку своєї міжнародної економічної діяльності, і шукати методи їх 
реалізації,  обов’язково враховуючи при цьому етичні аспекти правового регулювання МЕВ. 

Таким чином, сукупність національного і міжнародного права є основою для ділової етики 
суб’єктів сучасного бізнесу, а її дотримання – запорукою ефективного розвитку міжнародних економічних 
відносин. 
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