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А Н О Т А Ц І Я  

 

Зайцева Ю.О. Міжнародні торговельні війни у сучасних економічних відносинах 

У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти міжнародних 

торгівельних війн. Виявлено форми та методи світових торговельних воєн, 

досліджено еволюцію об’єктів торгових суперечок за всю історію існування цього 

явища. Було розкрито питання управління суперечливими відносинами, 

розглянуто урегулювання торговельних спорів Світовою організацію торгівлі. 

Проведений аналіз сучасних торговельних конфліктів, більш глибоко оглянута 

торгова сутичка Сполучених Штатів та Європейського Союзу, простежені скарги 

до СОТ за останні роки. Детально проаналізована торгівельна війна між 

Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою, 

виявлені причини їх суперечки, простежено характер дій під час сутички та 

оцінені наслідки, до яких вона призвела. Опрацьовані ймовірні наслідки 

теперішніх торговельних війн у майбутньому та можливості для України. В ході 

наукової роботи були розроблені рекомендації щодо шляхів уникнення участі в 

торговельних сутичках та мінімізації їх можливих наслідків для України. 

Ключові слова: торговельна війна, управління суперечливими відносинами, 

торговельна війна США-Китай, наслідки торговельних війн, шляхи уникнення 

торгових конфліктів, мінімізація наслідків. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Zaitseva Y.O. International trade wars in modern economic relations 

The master thesis deals with theoretical and practical aspects of international trade wars. 

The forms and methods of world trade wars are revealed, the evolution of objects of 

trade disputes over the whole history of the existence of this phenomenon was 

investigated. The issue of conflict management was raised; trade disputes with the 

assistance of the World Trade Organization have been considered. An analysis of 

current trade conflicts, more deeply examined trade clash the United States and the 

European Union, and complaint to the WTO in recent years were reviewed. The trade 

war between the United States of America and the People's Republic of China has been 

analyzed in detail, the causes of their dispute have been identified, the nature of the 

action during the conflict has been traced, and the consequences it has led to have been 

assessed. Probable consequences of the current trade wars in the future and 

opportunities for Ukraine have been worked out. In the course of the scientific work, 

recommendations were developed on ways of avoiding participation in trade wars and 

minimizing its possible consequences for Ukraine. 

Key words: trade war, conflict management, US-China trade war, effects of trade 

wars, ways to avoid trade conflicts, minimizing the consequences. 
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