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На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у між-
народній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності.
Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних торговельних супере-
чок. Виявлено детермінанти об’єкту дослідження та область їх визначення.

В связи с паритетным сосуществование множества терминов для идентификации
противоречий в международной торговле произведено их разграничение по критерию
степени интенсивности. Сформированы концептуальные основы исследования меж-
дународных торговых споров. Выявлены детерминанты объекта исследования и об-
ласть их определения.

According to the balanced coexistence of a multiple terms for international trade
contradictions identification there was made a differentiation of the intensity stage criterion.
The conceptual basis of international trade disputes research was given. The research
object determinants and the area of their definition also were found
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Постановка проблеми. Сьогоднішнє загострення міжнародної конкуренції, зу-
мовлене з одного боку інтенсифікацією міжнародної торгівлі і її лібералізацією, що
активізувалася наприкінці ХХ ст. у рамках Світової організації торгівлі (СОТ), а з
іншого, обмеженістю національних ринків збуту та пошуком і застосуванням нових
протекціоністських прийомів (неопротекціонізму), за умови дисбалансу інтересів
країн спричиняє напруження у дво- та багатосторонніх міжнародних торговельних
стосунках, яке подекуди призводить до виникнення суперечок різного ступеня інтен-
сивності. Незважаючи на перетворення останнім часом міжнародної торговельної
суперечки на стійкий феномен міжнародних економічних відносин її однозначне ви-
значення залишається предметом наукового пошуку. Це пов’язано із багатогранніс-
тю суперечок, різноманітністю їх проявів, різною інтенсивністю, неоднозначністю
предметної області досліджень. Наразі актуалізується потреба в уточненні природи
та структури міжнародної торговельної суперечки, виокремленні її детермінант, іден-
тифікації вихідних передумов виникнення та управління нею.

Аналіз досліджень і публікацій. За умов відсутності розвиненої методології та
сформованого суспільного попиту на конфліктологію дисципліни, предметом якої
були б суперечки (конфлікти), ще недавно зовсім не існувало. Проте оскільки кон-
фліктні ситуації постійно проявлялися у різних сферах життєдіяльності суспільст-
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ва, виникла необхідність їх вивчення. Спочатку наука про конфлікти розвивалася
як складова частина низки суміжних дисциплін. Міжнародні конфлікти в найбіль-
шій мірі вивчалися у теорії міжнародних відносин.

Сучасна теорія міжнародних торговельних суперечок, які навіть у найпростішій
формі двостороннього протистояння держав являють собою складну соціальну си-
стему, знаходиться наразі в стадії формування. В науковій літературі проблемі су-
перечливості міжнародних торговельних відносин приділяється недостатньо уваги
у порівнянні із класичними напрямками дослідження. Загальнотеоретичні, концеп-
туальні та методологічні засади міжнародних конфліктів досліджені Черноудо-
вою М.С. [8] і Капітоненко М.Г. [6]. Окремим аспектам безпосередньо міжнарод-
них торговельних суперечок присвячені роботи Шнипка А.С., Смбатян А.С., Капе-
линського І.Ю., Дубровіної О.О. та ін. Так, Шнипко А.С., у процесі дослідження
феномену економічних воєн, виділяє торгові війни у широкому розумінні та наво-
дить їх класифікацію за способами ведення [8]. Смбатян А.С. детально аналізує ме-
ханізм розв’язання суперечок у СОТ та оцінює правомірність і ефективність засо-
бів торговельної політики, що застосовують країни у взаємній торгівлі [7].
Капелинський І.Ю. досліджує питання загострення торговельно-політичних проти-
річ між країнами у період 1995—2003 рр., та формування міжнародних механізмів
розв’язання конфліктів на світовому ринку, в тому числі, і механізму СОТ [5]. Дуб-
ровіна О.О., вивчаючи проблему співвідношення свободи торгівлі і протекціонізму
у теорії і практиці світової торгівлі, визначила суть поняття та причини зовнішньо-
торговельних протиріч, що можуть виникати між країнами, країнами та регіональ-
ними угрупованнями, в середині регіональних угруповань тощо [4]. В засобах ма-
сової інформації регулярно оприлюднюється інформація про зародження, стан,
перебіг і врегулювання конкретних міжнародних торговельних конфліктів.

Різноплановість та обмеженість контекстів дослідження, широкий спектр наяв-
них і латентних міжнародних торговельних суперечок, які проявляють себе на рин-
ках різних товарів і послуг, складна і динамічна структура об’єкту дослідження зу-
мовлюють необхідність утворити систему фундаментальних наукових настанов,
уявлень, понять і термінів, які б забезпечили створення теоретико-методологічних
засад наукового пошуку.

Постановка завдання. На основі узагальнення теоретичних концепцій та емпірич-
них досліджень щодо передумов виникнення, процесів протікання, механізмів врегу-
лювання міжнародних торговельних суперечок з метою формулювання сучасної кон-
цепції об’єкту дослідження визначити термінологічні рамки цього поняття та
побудувати абстрактну модель торговельної суперечки шляхом виявлення системи
сталих параметрів (детермінант), що надають можливість структурного, компаратив-
ного та класифікаційного аналізу сучасних міжнародних торговельних суперечок.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі наразі на паритетних заса-
дах одночасно з терміном «суперечка» використовується термін «конфлікт». Слово
«конфлікт» походить від «conflictus» (lat. — «сутичка») і розуміється як зіткнення
сторін, думок, сил [1]. Загальноприйнятого визначення міжнародного конфлікту
наразі не існує через багатоманітність його ознак і властивостей політичного, еко-
номічного, ідеологічного, міжнародно-правового характеру тощо. Спільним для
всіх визначень, що зустрічаються у науковій літературі, є розуміння конфлікту як
ситуації, за якої між сторонами є протиріччя з ознаками загострення. Складність
визначення терміну «міжнародний конфлікт» зумовлена проблемою неоднозначно-
сті точного визначення даного поняття для кожної області його застосування і на-
явності великої кількості близьких за значенням понять — сутичка, боротьба, су-
перечка, колізія, криза, війна, конфліктна ситуація тощо.

До прийняття Статуту ООН 1945 р. застосування терміну «конфлікт» і суміжних
понять було відносно довільним. Не було єдності у перекладах з однієї мови на іншу.

Оскільки англійському слову «conflict» відповідає кілька десятків синонімів,
кожний з яких має своє забарвлення, англійські юристи-міжнародники першими у
тексті Конвенції про мирне розв’язання міжнародних сутичок (1907 р.) при визна-
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ченні конфліктної ситуації застосували більш м’який у порівнянні зі словом
«conflict» термін «dispute» (суперечка). У подальшому російські і французькі юрис-
ти у перекладі цієї Конвенції так само перейшли на використання автентичних тер-
мінів. У французькій мові замість терміну «conflit» був введений термін
«différend», що відповідає англійському «dispute». У Статуті ООН, французька, ан-
глійськая та російська версії якого є автентичними, використовуються аналогічні
терміни: différend (фр.), «dispute» (англ.), спор (рус.) [8].

Поняття «міжнародна суперечка» зазвичай використовується у міжнародному
праві для позначення наявності неврегульованих питань, розбіжності інтересів, су-
перечностей між державами з різних проблем міжнародного життя. Слід відрізняти
поняття суперечливої ситуації і суперечки. Ключовою ознакою суперечливої ситу-
ації є наявність протиріччя (сутички інтересів, неспівпадіння цілей і інтересів), а
міжнародної суперечки — наявність претензій однієї сторони і незгода з ними ін-
шої. Міжнародна суперечка переходить у передконфліктну ситуацію, коли одна із
сторін (або обидві) усвідомлює наявність безпосередньої загрози безпеці важливих
для себе інтересів. Конфлікт розпочинається з моменту першої сутички сторін, яка
може виражатися усними погрозами, ультиматумами, запровадженням санкцій та
іншими неконструктивними засобами розв’язання проблеми. Найвищої гостроти
конфлікт набуває у випадку застосування збройних сил.

Таким чином, застосування того чи іншого терміну для позначення ступеня за-
гострення міжнародних відносин залежить від інтенсивності напруги між сторона-
ми: найнижчий рівень напруги — протиріччя, суперечлива ситуація, вищі рівні на-
пруги — суперечка, конфлікт і найвищий рівень напруги — війна.

Традиційно міжнародною торговельною суперечкою називають суперництво
країн та/або груп країн, що породжується зіткненням їх інтересів на ринках продук-
ції однієї або кількох галузей економіки та проявляється загостренням проблеми
збуту товарів (послуг) певної країни (або країн) через обмеження доступу на ринок
іншої країни (або країн), при цьому учасники міжнародної торгівлі намагаються
знизити конкурентоспроможність товарів торговельного опонента або взагалі його
усунути за допомогою системи обмежувальних та/або заборонних заходів.

У науковій літературі з міжнародних торговельних відносин одночасно з терміном
«торговельна суперечка» знаходяться в обігу терміни «торговельний конфлікт» та «то-
рговельна війна». При цьому автори не зважають на рівень напруги відносин і не спів-
відносять ці поняття з поняттям «торговельна суперечка», визнаним міжнародними
організаціями (СОТ, ООН), а фактично ототожнюють їх, оскільки в якості цих сутнос-
тей мають на увазі ситуацію, в якій одна із сторін торговельних відносин або всі засто-
совують заходи, що погіршують умови здійснення торговельних операцій і призводять
або можуть призвести до економічних втрат торговельних партнерів.

У практиці Світової організації торгівлі (СОТ) суперечками вважаються суттєві
розбіжності між країнами в інтерпретації певного торгового правила чи зо-
бов’язання. Зазвичай суперечка виникає, якщо певна країна запроваджує торгові
заходи чи застосовує дії, які, на думку однієї чи кількох країн-членів СОТ, пору-
шують укладені Угоди чи призводять до невиконання країною своїх зобов’язань.
[2]. Торговельні конфлікти дестабілізують нормальний стан міжнародного еконо-
мічного правопорядку та перешкоджають розвитку комерційних зв’язків.

За певних умов урядові заходи країн з обмеження або заборони імпорту можуть
переростати у гострі конфлікти поміж державами, що отримали назву «торгових
воєн» (англ. trade war), спрямованих на зміну поведінки опонента у потрібному на-
прямку. Торгова війна в цьому контексті інтерпретується як торгове суперництво
двох або більше країн з приводу захоплення зарубіжних ринків (наступальна тор-
гова війна) або запобігання торгової «окупації» національної економіки (оборонна
торговельна війна). Торгові конфлікти іноді можуть переростати у збройні конфлік-
ти. Так, на думку директора американського Інституту економічної демократії
Джона Сміта, торгові конфлікти між найбагатшими та найпотужнішими країнами
світу були однією з вагомих причин початку Першої і Другої світових воєн.
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А вступу Японії у Другу світову війну передували її торгові конфлікти з європей-
ськими країнами. У післявоєнний час практично всі країни намагалися захистити
свої і завоювати нові ринки. Історії відомі «автомобільні», «сталеві», «соєві», «ба-
нанові», «рибні», «винні», «газові» та інші війни [3].

За історію існування міжнародної торгівлі відбулися численні торговельні супе-
речки. Тільки за період 1995—2011 рр. СОТ розглянула 427 суперечок між її чле-
нами. Держави мають різний досвід участі у таких суперечках. Табл. 1 презентує
країни-члени СОТ, що виступали сторонами у торговельних суперечках найчасті-
ше протягом 1995—2011 рр.

Таблиця 1
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ СОТ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧКАХ
НАЙЧАСТІШЕ ПРОТЯГОМ 1995—2011 Р.Р. ЯК ПОЗИВАЧІ І ЯК ВІДПОВІДАЧІ*

№ Країна-позивач Кількість разів № Країна-відповідач Кількість разів

1 США 98 1 США 113
2 ЄС 85 2 ЄС 70
3 Канада 33 3 Китай 23
4 Бразилія 25 4 Індія 20
5 Мексика 21 5 Аргентина

Канада
17
17

6 Індія 19 6 Японія 15
7 Аргентина

Південна Корея
15
15

7 Південна Корея
Мексика
Бразилія

14
14
14

8 Японія 14 8 Чилі 13
9 Тайланд 13 9 Австралія 10
10 Китай 10 10 Турція 8

*Сформовано автором на основі даних WTO: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm

Велике різноманіття міжнародних торговельних суперечок потребує виявлення у їх
конкретних проявах системи спільних сталих параметрів (детермінант), які б дозволи-
ли побудувати релевантну абстрактну модель міжнародної торговельної суперечки.
Наявність такої моделі створює можливість уніфікації опису об’єктів дослідження,
проведення структурного, компаративного та класифікаційного аналізу.

На основі емпіричного аналізу інформаційної бази щодо міжнародних торговель-
них суперечок СОТ автором виділені такі їх детермінанти: природа походження (мо-
тив), суб’єкти, учасники та об’єкт суперечки; просторові масштаби; ступінь інтенсив-
ності (глибина); тривалість; методи врегулювання, наслідки суперечки (рис. 1).

 Міжнародна
торговельна
суперечка

Природа походження

Суб’єкти

Об’єкт

Географічне охоплення
Тривалість

Інтенсивність

Методи
врегулювання

Наслідки

Учасники

Рис. 1. Детермінанти міжнародних торговельних суперечок
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Кожна детермінанта має численні варіанти практичної реалізації (табл. 2).
Історичний аналіз природи походження міжнародних торговельних суперечок

дозволив виділити такі їх типи: протекціоністські (захист та/або створення сприят-
ливих умов для національних виробників), політичні (невдоволення внутрішньою і
зовнішньою політикою іноземних держав, територіальні претензії тощо); ідеологіч-
ні (несумісність систем цінностей, які домінують у суспільствах країн, наприклад,
комуністичні (соціалістичні), ліберальні, консервативні, націоналістичні тощо);
екологічні (пов’язані із порушенням норм дотримання екологічної рівноваги в різ-
них середовищах, зокрема: надр, водних, повітряних тощо) та ін.

Під суб’єктами будемо розуміти безпосередньо сторони міжнародних торговельних
відносин, одна з яких, або обидві спричинили дії, що зашкодили торговельному
опоненту. До суб’єктів міжнародних торговельних суперечок можуть бути віднесе-
ні компанії, держави, інтеграційні угруповання або міжнародні організації. Учас-
никами зазвичай називають треті сторони (посередників, третейських суддів, арбі-
трів тощо), що залучаються на певній фазі протікання суперечки з метою її
розв’язання.

Об’єктом міжнародної торговельної суперечки є певний аспект торговельних
стосунків, відносно якого інтереси сторін є несумісними, і ситуація, що складається
при цьому, не може одночасно задовольняти торговельних партнерів. Як правило,
міжнародна торговельна суперечка виникає внаслідок застосування однією з сторін
певного заходу внутрішньої або зовнішньої економічної політики, що дискримінує
безпосередніх учасників торговельних відносин (компанії, держави, інтеграційні
угрупування тощо) у конкретній галузі економіки. В зв’язку з цим, необхідно іден-
тифікувати не тільки дії однієї з сторін, що спричинили виникнення суперечки, але
й галузь економіки торговельного партнера (партнерів), на яку негативно вплинули
ці дії, а відтак виникає потреба ідентифікувати дворівневе об’єктне поле суперечки:
1) захід внутрішньої чи зовнішньої економічної політики одного торговельного
партнера, що дискримінує іншого; 2) галузь економіки другого торговельного пар-
тнера, яка зазнала економічних втрат (наприклад, зменшення обсягів експорту чи
імпорту товарів або послуг). В окремих випадках об’єктне поле торговельної супе-
речки може бути багатовимірним.

Масштаби міжнародної торгової суперечки визначаються кількістю країн, що
задіяні в них, інтенсивністю, тривалістю та її наслідками.

Найчастіше міжнародні торговельні суперечки спалахують між двома сторона-
ми, але є випадки, коли дії однієї країни одночасно призводять до її суперечки з ба-
гатьма країнами, чиї інтереси були зачеплені. Так, регуляторна політика ЄС щодо
імпорту бананів у 90-х роках ХХ ст. спровокувала її торговельні суперечки з низ-
кою країн (Еквадором, Мексикою, Гондурасом, Гватемалою, США та ін.).

Залежно від просторового охоплення країн суперечки теоретично можна поділи-
ти на: локальні (двосторонні чи тристоронні); субрегіональні (між невеликою кіль-
кістю країн певної частини регіону); регіональні (між країнами певного географіч-
ного регіону); трансконтинентальні (між країнами різних континентів); глобальні, в
які втягнуто велику кількість країн.

Ступінь інтенсивності міжнародної торгової суперечки визначається силою за-
хисних (дискримінаційних) інструментів, що задіяні суб’єктами суперечки, та сту-
пенем нанесення шкоди сторонам. Чим більших матеріальних втрат зазнають
суб’єкти суперечки, тим потенційно гострішим може бути суперечка. На думку ав-
тора, ступінь інтенсивності міжнародної торговельної суперечки може використо-
вуватись як один з критеріїв градації суперечливих торговельних відносин між їх
суб’єктами. Малий чи середній рівень інтенсивності характерний для ситуації по-
рушень певних правил справедливої конкуренції однією стороною, що призводить
до відповідних (малих чи середніх) економічних втрат торговельного партнера. Го-
стрішою є ситуація, коли у відповідь країна, проти якої запроваджуються протекці-
оністські заходи, також створює захисні бар’єри. Найвищого ступеня гостроти на-
буває суперечка, наприклад, при застосуванні ембарго на торгівлю чи економічної
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блокади. Із зростанням ступеня гостроти торговельної суперечки вона набуває рис
спочатку торговельного конфлікту (якщо протилежна сторона заділа відповідні за-
ходи) або торговельної війни (у випадку застосування найінтенсивніших засобів
торговельної політики, що в загалі забороняють торгівлю між країнами).

Тривалість міжнародних торговельних суперечок варіюється у значних межах.
Це можуть бути досить короткі торгові суперечки, тривалістю кілька днів, поки не
знайдені шляхи її розв’язання, або протистояння тривалістю у десятки років. Текс-
тильна війна між Японією та США тривала понад 20 років. Торговий конфлікт між
ЄС і США з питання цін і тарифів на поставки бананів з Африки і Латинської Аме-
рики тривав понад 8 років.

Будь-яка міжнародна торговельна суперечка, як правило, тягне за собою певні
наслідки для країн, дискримінованих з боку торговельних партнерів. Їх можна кла-
сифікувати наступним чином:

— економічні (економічна криза, фінансові та матеріальні втрати країн-
учасниць, підвищення цін на імпортну продукцію, зниження конкурентоспромож-
ності продукції торговельного партнера, падіння курсу національної валюти тощо)

— соціальні (зростання безробіття у експортоорієнтованих галузях, падіння реаль-
них доходів населення тощо)

— технологічні (обмеження доступу нових технологій на ринки країн, що розви-
ваються), тощо.

Таблиця 2
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТ МІЖНАРОДНИХ

ТОРГОВЕЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ

Назва детермінанти суперечки Можливі значення

Мотив країни, що спричинила суперечку протекціоністський, політичний, ідеологічний, еко-
логічний

Суб’єкти (учасники) компанії, держави, угрупування держав, міжнародні
організації

Склад учасників (кількість суб’єктів) — компанія — компанія
— компанія — держава
— держава — держава (декілька держав)
— держава — угрупування держав
— угрупування держав — угрупування держав
. . . . . . . . . . … … … … … … … … .

Об’єктне поле суперечки
— засоби внутрішньої і зовнішньої еконо-
мічної політики однієї сторони, що дис-
кримінують торговельного партнера;

— сфера економіки другої сторони (торго-
вельного партнера), яка зазнала економіч-
них втрат

— тарифні, нетарифні або змішані засоби зовніш-
ньоторговельної політики;
— інструменти внутрішньої економічної політики,
що дискримінують іноземних виробників

— експортне виробництво товарів певної галузі
країни
— експорт товарів (послуг) певної галузі (галузей)
країни
— імпорт товарів (послуг) певної галузі (галузей)
країни
— сукупний національний експорт країни
— сукупний національний імпорт країни
— вся зовнішня торгівля країни

Просторові масштаби локальні, субрегіональні; регіональні; трансконти-
нентальні; глобальні

Тривалість (часові межі) коротка (до 2—3 місяців); середня (від 3 до 15 мі-
сяців), довга (понад 15 місяців)

Інтенсивність (залежно від обсягів втрат
переваг, матеріальних втрат, наявності від-
повідних заходів з протилежної сторони)

мала, середня, велика, надвелика
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Закінчення табл. 2

Назва детермінанти суперечки Можливі значення

Методи врегулювання переговори; консультації, посередництво, міжнаро-
дний суд,
міжнародний арбітраж, механізми регіональних
міжнародних організацій, механізми глобальних
міжнародних організацій (СОТ, ООН)

Наслідки  економічні, соціальні, технологічні

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, можна зазначити:
— сучасний етап досліджень сфери міжнародних торговельних суперечок харак-

теризується різноманітністю термінології і відсутністю сформованої концепції
об’єкту дослідження;

— багатогранність міжнародних торговельних суперечок як феномену міжнарод-
них економічних відносин, варіативність проявів, процесів протікання та врегулю-
вання, динамічна структура ускладнюють побудову концептуальної моделі та зу-
мовлюють пошук системи сталих параметрів, що репрезентують абстрактну модель
опису об’єкту дослідження;

— визначення структури міжнародної торговельної суперечки шляхом виокрем-
лення її детермінант — природи походження (мотивів), суб’єктів, учасників та
об’єктів суперечки; просторових масштабів; ступеня інтенсивності (глибини); три-
валості; методів врегулювання, наслідків — дає змогу чітко окреслити її рамки,
створює можливість структурного, порівняльного та класифікаційного аналізу;

— для розмежування понятійно-категоріального апарату (торговельна супереч-
ка, торговельний конфлікт, торговельна війна), що застосовується у сфері дослі-
дження, необхідно за критерій градації прийняти детермінанти, що визначають мас-
штаби суперечливості міжнародних торговельних відносин, а саме: кількість втяг-
нутих у суперечку країн, інтенсивність напруги між торговельними партнерами,
тривалість, якісні і кількісні наслідки тощо).
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