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Стаття присвячена актуальним питанням торгівельних війн між
країнами в міжнародній економіці. Домінування парадигми вільної
торгівлі повсякчас стикається з тотальним використанням інструментів
прихованого протекціонізму в міжнародній торгівлі. Результатом такої
політики є значна кількість торгівельних війн між країнами. На основі
аналізу торгівельних війн у міжнародній економіці встановлено учасників
торгівельних війн та обґрунтовано їх інтереси.
Дослідження інструментів торгівельних війн дозволило встановити,
що окрім тарифних бар’єрів значною розповсюдження набувають
інструменти прихованого протекціонізму (фітосанітарні, ветеринарні,
технічні, адміністративні та ін.).
Проаналізовано інструменти прихованого протекціонізму, які застосовують країни в торгівельних війнах. Обґрунтовано інтереси учасників
торгівельних війн у міжнародній економіці, які дозволяють поглибити
теоретичний доробок у галузі торгівельної політики та визначити мотиви
країн-учасників торгівельних війн, а також розробити відповідний
інструментарій, спрямований на запобігання торгівельним війнам та
оцінки їх ефективності в міжнародній торгівлі.
Дослідження інтересів учасників торгівельних війн у міжнародній
економіці дозволяє поглибити розуміння природи торгівельних війн та
вдосконалювати відповідний інструментарій їх дослідження, а також
створює підґрунтя для розробки інструментів ведення торгівельних війн.
____________
Література: 1. Всесвітня торгівельна організація. – Режим доступу : www.wto.org. 2. Хрестоматия по
экономической теории / [сост. Е. Ф. Борисов]. – М. : Юристъ, 2000. – 536 с. 3. Paul R. Krugman. The Spatial
Economy: Cities, Regions, and International Trade / Paul R. Krugman, Masahisa Fujita, Anthony J. Venables. – N. Y. : Hardcover, 1999. – 366 p. 4. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Майкл Е. Портер ; [пер. з англ.]. – К. : Основи,
1998. – 390 с. 5. Пономаренко В. С. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства і диверсифікація
експорту:
науково-методичні
аспекти
аналізу
та
оцінки
/ В. С. Пономаренко,
Л. І. Піддубна
// Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія / під. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С., докт. екон. наук, проф. Кизима М. О., докт. екон. наук, проф. Тищенка О. М. – Х. : ВД "ІНЖЕК",
2009. – С. 7–22. 6. Савка А. П. Вплив міжнародної торгівлі на добробут населення трансформаційних країн :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні
економічні відносини" / А. П. Савка. – Тернопіль, 2010. – 23 с. 7. Довгаль О. А. Протекціонізм і лібералізм у
процесі глобалізації світової економіки (Питання теорії і методології) : монографія / О. А. Довгаль ; Нар. укр.
акад. – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 320 с. 8. Vicard V. Trade, conflict, and political integration: Explaining the
heterogeneity of regional trade agreements / V. Vicard // European Economic Review. – January 2012. – Vol. 56. –

Issue 1. – Pр. 54–71. 9. David M. Gould. The political economy of retaliation, liberalization and trade wars
/ David M. Gould, Graeme L. Woodbridge // European Journal of Political Economy. – Vol. 14. – Issue 1. – 1998. –
Pр. 115–137. 10. Ben Lockwood. Specific and ad valorem tariffs are not equivalent in trade wars / Ben Lockwood, Karyiu Wong // Journal of International Economics. – October 2000. – Vol. 52. – Issue 1. – Pр. 183–195.
11. Серпухов М. Ю. Методичне обґрунтування позиції країни у торговельній війні / М. Ю. Серпухов
// Економіст. – 2012. – № 11 (313). – С. 55–57.
Інформація про автора
Серпухов Максим Юрійович – канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки та
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету (61166,
Україна, м. Харків, пр. Леніна, 9а, e-mail: maximserpuhov @ukr.net).

