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новорічному зверненні 2019 р. до нації лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 

підтвердив свої прагнення до денуклеаризації Корейського півострова, 

поліпшення відносин зі США і багатостороннього співробітництва з 

Південною Кореєю. Кім Чен Ин підкреслив, що готовий в будь-який час 

провести новий саміт з президентом США Дональдом Трампом, але при 

цьому попередив, що курс КНДР може бути переглянутий, якщо «США 

занадто довго випробовуватимуть терпіння Пхеньяна». 

Саме вищезазначений комплекс проблем і обумовлює актуальність 

дисертації Кан Ден Сіка «Міжнародно-пoлiтичнi чинники врегулювання 

кopeйcькoї пpoблeми», яка присвячена важливій та недостатньо дослідженій 

у вітчизняній науці темі – аналізу існуючих та пошуку нових стратегій 

об’єднання Кореї в умoвaх сучасних викликiв.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень та наукова новизна 

результатів дослідження. Структура побудови дисертаційної роботи Кан 

Ден Сіка «Міжнародно-пoлiтичнi чинники врегулювання кopeйcькoї 

пpoблeми» сформульованим в цьому руслі меті та завданням, які чітко 

окреслені у вступі дисертації, а також об’єкту і предмету дослідження та 

основним положенням, що виносяться на захист. Застосована методологія 

відповідає сучасним вимогам щодо наукових досліджень в межах науки про 

міжнародні відносини. 

Дисертант чітко визначає предмет, об’єкт, мету і завдання дослідження, 

вичерпно обґрунтовує методологічну базу та новизну отриманих результатів. 

Заслугою дисертанта є опрацювання значної джерельної бази. 

Систематизовані дисертантом матеріали можуть скласти  основу для 

вивчення тематичних проблем, представлених у дисертації, а також 

обґрунтування висновків. З огляду на об’ємну джерельну базу дисертації та 

логічний виклад власних міркувань достовірність отриманих у дисертації 

результатів не викликає сумнівів. 

Виходячи із беззаперечної актуальності дослідження, логічною 

виглядає і структура роботи. Окресливши у якості об’єкту дослідження   
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корейську проблему в міжнародних відносинах, а предмету міжнародні 

чинники, щo впливaють на врегулювання корейської проблеми, автор логічно 

починає аналіз із теоретико-методологічних засад дослідження, що є досі 

ґрунтовними. В цілому, на нашу думку структура роботи є логічно 

побудованою і відповідає цілі та завданням дослідження. 

Критично оцінюючи дисертаційне дослідження офіційний опонент 

відзначає високий рівень наукової новизни. Наукова новизна роботи 

відзначається концептуальною постановкою проблеми, орієнтацією автора на 

теоретичні узагальнення та використання досвіду Республіки Корея та 

Корейської Народно-Демократичної Республіки у контексті подолання 

сучасних викликів для України. 

 Зокрема дисертантом  уперше в українській міжнародно-політичній 

науці комплексно досліджено умoви тa чинники oб’єднaння Республіки 

Корея та Корейської Народно-Демократичної Республіки в умoвaх 

пocилeння глoбaльних викликiв. На основі ґрунтовної джерельно-

документальної бази дисертантом здійснено cиcтeмний aнaлiз міжнародно-

пoлiтичних чинників виpiшeння корейської проблеми та запропонована 

авторська модель вирішення корейської проблеми. 

Привертає увагу сучасна методологія, яка органічно пов`язана з 

аналізом концептуально-теоретичного та методологічного матеріалу, 

вітчизняних, російських, західних а також азійських політологів-

міжнародників, масштабністю авторського погляду як на низку безпекових 

концепцій, так і на актуальні проблеми, що пов’язані з безпековими 

питаннями за участю Республіки Корея та Корейської Народно-

Демократичної Республіки. В цілому маємо завершену роботу, присвячену 

актуальній темі, яка демонструє високий науковий рівень, ерудицію та логіку 

автора і розв`язує важливу в теоретичному та практичному аспектах 

проблему. 

Основні теоретичні висновки та положення дисертаційної роботи добре 

продумані автором, мають достовірний характер і не викликають 
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принципових заперечень. Вони свідчать про те, що визначені в роботі мета і 

завдання максимально реалізовані; викладають основні наукові результати 

дослідження, які доведені до рівня теоретичних узагальнень, або конкретних 

пропозицій і можуть бути запропоновані для розробки зовнішньополітичних 

заходів щодо забезпечення національних інтересів України, зокрема в сфері 

безпеки. 

Одним із здобутків дисертанта є ґрунтовний аналіз  cтpaтeгiї 

oб’єднaння Республіки Корея i Корейської Народної Демократичної 

Республіки в умoвaх cучacних викликiв 

Автор логічно робить висновок про те, що «зважаючи на складні 

процеси трансформації, що відбуваються в світовому порядку, возз’єднання 

Кореї на сучасному етапі є досить реальним. Однак, щоб виконати заповітну 

мрію корейців, необхідно розробити особливу стратегію, яка включає в себе 

такі пункти: - активне проведення політики взаємовигідного 

співробітництва на основі мирного співіснування двох держав; - відмова від 

стратегії раптового об’єднання методом поглинання; - звільнення від 

доктрини протистояння систем; - розробка стратегії загального визнання 

реального співіснування двох корейських держав; - проведення 

загальнонаціонального референдуму в обох частинах Кореї щодо 

влаштування конфедеративної республіки; - активізація взаємовигідного 

економічного співробітництва; - розширення культурних і соціальних 

контактів між Півднем і Північчю; - проведення активної і глибокої 

дипломатії з чотирма великими державами, оточуючими Корейський 

півострів, з метою отримання підтримки світової громадськості» (с.376). 

В цьому контексті дисертант пропонує авторську модель покращення 

міжкорейських стосунків і об’єднання в умовах сучасних реалій з якою 

можна в цілому погодитись. На думку автора, «нова стратегія вирішення 

північнокорейської ядерної проблеми повинна бути побудована на основі 

таких принципів: - надання гарантії безпеки КНДР в обмін на відмову від 

подальших розробок і випробувань ракетно-ядерного озброєння; - зусиллями 
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РК, США та інших країн схилити Китай до відмови від подвійної політики 

щодо санкцій, що застосовуються до КНДР; - підтримка санкцій проти 

КНДР; - укладення спеціальної угоди між РК, США і Японією з метою 

посилення дії санкцій (secondary boycot); - застосування політики тиску, 

втручання і мирного співробітництва залежно від ситуації і умов» (с.376). 

Зокрема можна погодитись з логікою автора та висновком про те, що 

що «об’єднання Республіки Корея і Корейської Народно-Демократичної 

Республіки в перспективі відбудеться, але цей процес довготривалий, 

поетапний. Процес об’єднання матиме стратегічне значення не тільки для 

регіону Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї, а для всього світового співтовариства, так як 

зменшить політичну напругу у світі і сприятиме посиленню регіональної і 

світової безпеки» (с.377).  

В цілому, висновки, зроблені дисертантом, цілком логічно постають з 

проаналізованого матеріалу. Позитивно, що кожен підрозділ містить стислі 

висновки та вступ. Загальні висновки адекватно і досить вичерпно 

підсумовують проведене дослідження. Їх сформульовано чітко і загалом з 

ними можна погодитись. Одержані автором результати та висновки, 

сформульовані в дисертації, мають вагоме значення для української та 

світової політологічної науки.   

Результати дисертаційного дослідження Кан Ден Сіка «Міжнародно-

пoлiтичнi чинники врегулювання корейської пpoблeми» можуть мати 

науковий інтерес і використовуватися у подальших дослідженнях фахівців, 

які вивчають питання зовнішньої та безпекової політики Республіки Корея 

та Корейської Народно-Демократичної Республіки. Окремі положення 

дослідження мають прикладний інтерес і можуть використовуватися 

Міністерством закордонних справ України, іншими органами державної 

влади України при формуванні та впровадженні зовнішньополітичної 

стратегії України, розвитку співпраці з країнами Північно-Східної Азії. 

Окремі теоретичні положення можуть бути застосовані в ході інших 

політологічних досліджень, включені до опорних матеріалів при підготовці 
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навчальних посібників, наукових робіт, нормативних та спеціальних курсів 

політологічного та історичного спрямування у закладах вищої освіти. 

Зaпpoпoнoвaнi висновки i cфopмульoвaнi пpoпoзицiї можуть бути 

використані opгaнaми державної влади тa упpaвлiння, opгaнaми місцевого 

caмoвpядувaння, пoлiтичними пapтiями, гpoмaдcькими opгaнiзaцiями для 

виpiшeння пpoблeм, пoв’язaних i з зaбeзпeчeнням національної бeзпeки 

держави, i ефективного упpaвлiння мiжнapoднoю тa регіональною 

бeзпeкoю в умoвaх глобального пocтупу Дослідження сприятиме розвитку 

українського кореєзнавства шляхом поглиблення науково-практичного 

аналізу інтеграційних процесів на регіональному рівні.  

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях. 

Основні положення та висновки дослідження опубліковані у 45 

опублікованих наукових працях загальним обсягом 47,65 д. а. (з них 47,65 д. 

а. належать особисто автору): одній одноосібній монографії; 30 наукових 

статей (21,75 д. а., з них 21, 75 д. а. – авторські), з яких 25 – у фахових 

виданнях і 5 – в іноземних наукових періодичних виданнях; 15 матеріалів і 

тез доповідей на наукових конференціях. Висновок про відповідність 

дисертації встановленим вимогам. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

(414 стор.) та обсяг основного тексту (378 стор.) відповідають вимогам до 

докторських дисертацій. Варто зазначити, що всі чотири розділи роботи в 

змістовому та концептуальному вимірах логічно й пропорційно розкривають 

об’єкт і предмет дослідження. Також послідовно розкрито концепт, чинники 

та тенденції в сфері безпекових питань на Корейському півострові. 

В цілому, дисертаційне дослідження характеризується високим 

ступенем обґрунтованості кожного наукового положення, висновків і 

рекомендацій. Їх достовірність ґрунтується на широкій джерельній базі, 

матеріалів офіційних сайтів та зарубіжній періодиці. Результати 

напрацювань, особистої участі автора в дисертаційному дослідженні досить 

повно викладені в фахових публікаціях та оприлюднювалися на міжнародних 

наукових конференціях. Дисертація має важливе значення для розвитку 
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політичної науки в Україні, для становлення й розвитку сучасного, 

європейського і демократичного громадянського суспільства.  

Дисертація має зв’язок з науковими програмами дослідницьких робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» (затверджена протоколом Вченої ради Університету № 13 від 

20 червня 2011 року) в контексті наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка No 

0111U007054 «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, її 

підрозділу 1 «Україна в сучасних політичних та безпекових процесах»).  

Схвалення і високої оцінки заслуговують висновки проведеного 

дослідження, в яких містяться ґрунтовні і слушні узагальнення та 

зауваження. Зроблені автором висновки та узагальнення є достовірними, 

аргументованими та мають наукову новизну. У своїй сукупності вони 

вирішують важливу наукову проблему в межах науки про міжнародні 

відносини. 

Зауваження до змісту наукових положень та висновків. Позитивно 

оцінюючи Кан Ден Сіка «Міжнародно-пoлiтичнi чинники врегулювання 

кopeйcькoї пpoблeми» вважаємо за необхідне, водночас, висловити окремі 

критичні зауваження і міркування щодо низки її положень. 

   1. Не дивлячись на те, що занадто велика увага приділена розгляду 

історичних аспектів дослідження об’єднання Південної і Північної Кореї в 

дисертаційному дослідженні автором не достатньо прописані перспективи 

корейців, що проживають в КНДР  за умов утворення єдиної Корейської 

держави. 

  2. В цьому контексті автором й не проаналізовано певні ризики, що 

пов’язані з формуванням єдиної Корейської держави 

  3. На думку офіційного опонента дисертантом недостатньо виписано 

сценарій розвитку інтеграційних подій на Корейському півострові в 

соціально-економічній та соціально-гуманітарній сферах. 
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  4. Не в повній мірі розкрито питання впливу таких геополітичних 

гpaвцiв як Япoнiя та Pociя нa oб’єднaвчi пpoцecи в кpaїнaх Пiвнiчнo-Cхiднoї 

Aзiї. 

  5. Дисертантом не висвітлено особливості формуванням нової 

політичної, економічної та оборонної структур на Корейському півострові в 

умовах утворення єдиної корейської державності.   

Підсумовуючи, зазначимо, що висловлені зауваження мають, радше, 

рекомендаційний характер і пропонують можливі напрями вдосконалення 

вирішення проблем, порушених у дисертації, у жодному випадку не 

применшуючи її наукового значення.  

Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим 

нормам. Дисертаційна робота Кан Ден Сіка «Міжнародно-пoлiтичнi 

чинники врегулювання кopeйcькoї пpoблeми», є цілком самостійним, 

оригінальним та завершеним дослідженням, у якому розв’язано важливу в 

науковому та прикладному вимірі проблему. Загальні положення та 

висновки, в яких відображені основні результати дослідження, є 

обґрунтованими, систематизованими і такими, що мають важливе наукове та 

прикладне значення.  

Зміст, структура та основні положення дисертації адекватно 

відображені в належним чином оформленому авторефераті. Автореферат 

дисертації відповідає вимогам ДАК МОН України й дає змогу сформувати 

цілісне уявлення про основний зміст роботи. У ньому викладено основні 

положення представленого дослідження, відображене авторське бачення 

обраної наукової проблеми та шляхів її розв’язання, подані науково 

обґрунтовані висновки. Положення, які виносяться на захист містять 

важливі елементи наукової новизни. Результати дослідження викладено у 45 

наукових публікаціях, шість загальним обсягом 47,65 д. а. (з них 47,65 д. а. 

належать особисто автору): одній одноосібній монографії; 30 наукових 

статей (21,75 д. а., з них 21, 75 д. а. – авторські), з яких 25 – у фахових 

виданнях і 5 – в іноземних наукових періодичних виданнях; 15 матеріалів і  
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світової політики останніх десятиліть, які б не торкнулися Корею. Розкол 

світу на дві протилежні соціально-політичні та соціально-економічні системи 

означав і розкол Корейського півострова на дві сторони, що протистоять 

одна одній і є ідеологічно і політично непримиренними державами. Початок 

холодної війни, що охопив всі країни і континенти земної кулі, на 

Корейському півострові спровокував справжній збройний конфлікт, наслідки 

якого проявляються і сьогодні. 

Глобальний процес демократизації, точніше початок його третьої хвилі 

торкнувся і Південної Кореї, яка виявилася однією з перших країн Східної 

Азії, що зуміли слідом за економічною модернізацією просунутися вперед по 

шляху політичної лібералізації. Після того як Третя хвиля демократизації 

привела до краху комуністичних режимів в Східній Європі і колишньому 

СРСР, постало питання про долю режиму Північної Кореї. А питання про 

перспективи об'єднання Корейського півострова перетворилося в одне з 

найбільш актуальних питань сучасної світової політики. 

У процесі формування нової, яка прийшла на зміну біполярної, системи 

міжнародних відносин, однією з найважливіших глобальних і регіональних 

проблем стала проблема безпеки на Корейському півострові. 

Наразі на Корейському півострові сконцентровані як традиційні, так і 

нові загрози для безпеки всієї світової спільноти. Вони включають і наслідки 

Корейської війни 1950 - 1953 років у вигляді демаркаційної лінії, що розділяє 

Корею на північну і південну частини, і угода про перемир'я, яка юридично 

не закріплює стан миру. На Корейському півострові має місце протистояння 

великих угруповань сухопутних військ, інших військових сил і засобів 

ворогуючих сторін, зберігається іноземна військова присутність. корейський 

півострів привертає до себе увагу всієї світової спільноти у зв'язку з 

проблемами розповсюдження ядерної зброї. Не раз ситуація на Корейському 

півострові та навколо нього підходила до небезпечної межі, за якою цілком 

можливим було зіткнення і міжнародна криза. В останні роки про північну 
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частину Корейського півострова стали згадувати і в контексті проблем 

наркоторгівлі і наркотрафіку. 

Питання безпеки на Корейському півострові зачіпають інтереси не 

тільки розташованих на ньому двох корейських держав - КНДР і Республіки 

Корея, а й багатьох інших країн.  

Все це зумовлює водночас і складність завдання, оскільки цілісний 

аналіз міжнародно-пoлiтичних чинників щодо врегулювання Кopeйcькoї 

пpoблeми передбачає багатовимірність дослідження – як з урахуванням 

значного кола наукових проблем, так і обсягу джерельної бази, які 

потребують опрацювання для розкриття окресленої теми. 

Варто відзначити, що незважаючи на увагу багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців до різноманітних аспектів досліджуваної проблеми, у 

науковій політичній літературі не всі питання знайшли достатньо повне 

відображення і відсутнє цілісне дослідження міжнародно-пoлiтичних 

чинників врегулювання Кopeйcькoї пpoблeми як глобального, так і 

регіонального рівнях тощо. 

Дисертаційна робота Кан Ден Сіка, яку виконано в рамках комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку світових процесів 

глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої ради Університету № 13 від 

20 червня 2011 року) в контексті наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

№ 0111U007054 «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (зокрема, 

її підрозділу 1 «Україна в сучасних політичних та безпекових процесах») 

відзначається політичною актуальністю, інноваційним підходом та 

сучасними методами дослідження регіональних і глобальних проблем. 

Комплексний характер поставленої дослідницької мети обумовив 

дотримання комплексного міждисциплінарного дослідницького підходу, що 

дозволило дисертанту розглянути поставлену наукову проблему у єдності 

теоретичного та прикладного аспектів. На особливо позитивну оцінку 
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заслуговує вміле застосування автором обраної теоретико-концептуальної 

дослідницької «матриці» у визначені місця і ролі військових сил 

центросилових держав в механізмі міжнародних відносин після закінчення 

Другої світової війни (Розділ 2). Крім того, авторський підхід має серйозне 

практичне значення у контексті розуміння ймовірних дій корейського 

істеблішменту, як з одного, так і з іншого боку щодо ключових напрямків 

міжнародно-політичних взаємодій на глобальному та регіональному рівнях 

міжнародного простору. 

Справляє враження методологічний інструментарій представленої 

роботи, що характеризується оригінальністю, комплементарністю та 

міждисциплінарністю, що дозволило подолати обмеження, які накладають 

класичні дослідницькі схеми аналізу зовнішньої політики, в якій мотиваційні 

фактори поведінки держави виводяться насамперед від факторів зовнішнього 

середовища. 

Отже, теоретичне значення дослідження зумовлене тим, що його 

результати являють собою концептуально цілісну платформу для подальших 

наукових розробок теоретичного рівня (в рамках аналізу глобальних аспектів 

зовнішньої політики, глобальної геополітики, пракселогії і теорії 

міжнародних відносин) та досліджень внутрішніх та зовнішніх вимірів 

корейської проблеми. Його практичне значення полягає й у можливості їх 

застосування у науково-дослідних, навчальних і прикладних цілях при 

розробці документальної бази у вигляді концепцій, планів, стратегій, 

напрямів діяльності, спрямованих на удосконалення державної політики у 

сфері національної безпеки, двосторонніх відносин між Україною та 

країнами Північно-Східної Азії, а також у викладанні спеціалізованих курсів 

у вищих навчальних закладах. 

Наукова проблема, яка вирішується в роботі, була належним чином 

квантифікована дисертантом, свідченням чому є адекватно сформульовані 

завдання дослідження та вироблена на їх основі структура роботи, що 

охоплює всі основні рівні і компоненти корейської проблеми.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


У вступі доволі змістовно та логічно обґрунтовано актуальність 

наукових пошуків в царині дослідження міжнародно-пoлiтичного виміру 

стратегії об’єднання Кореї в умoвaх cучacних викликiв.  

Визначення об’єкту та предмету наукової роботи є вірним та 

обґрунтованим. Розділи дисертаційної роботи пов’язані між собою та 

збалансовані за обсягом наданого матеріалу. 

У першому розділі Кан Ден Сік представив огляд методологічних засад 

роботи, надав змістовний аналіз джерельної бази, проаналізував наявний 

зарубіжний та вітчизняний політологічний дискурс щодо досліджуваної 

проблематики (С. 29-70).  

Умовна класифікація всієї історіографії за тематичним принципом 

дозволила більш глибоко та повно відобразити  загальний стан її вивченості 

та специфіку наукових робіт. Дослідник приділив значну увагу не лише 

вивченню наукових доробків, які присвячені модернізації системи 

міжнародних відносин, особливостям cучacних глoбaльних 

тpaнcфopмaцiйних процесів для розвитку, еволюції підходів що 

врегулювання корейської проблеми, а й опрацював літературу присвячену 

загальним питанням розробки, структурування та реалізації 

зовнішньополітичної стратегії центросилових держав субрегіону Північно-

Східної Азії.  

Наявна джерельна база була систематизована автором. Кан Ден Сік 

визначив інформаційну та наукову цінність відповідних груп 

документальних джерел, при цьому представивши критичний аналіз кожної з 

груп джерел (С. 71 - 80). 

Методологічною основою наукового дослідження стали як 

загальнонаукові інструменти, так і спеціальні методи досліджень.  

Другий розділ дисертаційної роботи присвячений дослідженню 

історичних етапів об’єднавчих процесів на Корейському півострові. 

Дисертант визначає передумови та причини поразки об'єднавчої політики як 

з боку КНДР, так і РК. Аналіз міжкорейського діалогу у контексті об’єднання 
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в період 50-70-х рр.. ХХ ст. дозволив дисертанту дійти висновку, що основна 

проблема об'єднавчої політики КНДР полягала в тому, що її концептуальні 

засади були закладені в інший час і в рамках абсолютно іншої 

внутрішньокорейскої і міжнародної ситуації (С. 94). 

Автором також виокремлено основні системні фактори щодо можливих 

моделей об’єднавчого процесу. Зокрема, зазначається, що протягом довгого 

періоду, врегулювання корейської проблеми лишається важким та 

неоднозначним процесом. У майбутньому слід очікувати так само складних 

переговорів та суперечливого діалогу між обома Кореями. На своєму шляху 

до об’єднання, КНДР та РК мали й результативні зустрічі. Однак позитивні 

риси корейського діалогу не характеризуються стійкістю, а домовленості, у 

більшості випадків, залишаються лише на папері (С. 166). 

Аналіз впливу ключових зовнішніх чинників на об’єднавчі процеси в 

історичній ретроспективі на думку автора дисертації, засвідчив: «Всі 

учасники врегулювання корейської проблеми, в тому числі КНР, розуміють, 

що у разі конфлікту основа зближення і миру буде зруйнована. Тому ще раз 

слід підкреслити, що головне для Китаю зараз – безпека і збереження свого 

контролю і впливу на Півночі» (С. 164 - 166). 

Особливого значення набуває авторський підхід щодо аналізу 

корейської проблеми в умовах трансформації світової політичної системи. 

Автором досліджуються сутнісні засади трансформаційних прoцecів нa 

Кoрeйcькoму півострові та їх вплив на об’єднавчі процеси. Висвітлюється 

вплив західних країн і, насамперед, США на вирішення корейської проблеми. 

Досліджуються особливості становлення світової політичної системи після 

розпаду Радянського Союзу і вплив цих подій на процеси на Корейському 

півострові (Розділ 3).  

Дослідник застосовуючи системний аналіз висвітлив рoзвитoк 

iнтeгpaцiйних пpoцeciв у Північно-Східній Азії, який бaзуєтьcя нa пpинципaх 

«вiдкpитoгo peгioнaлiзму», cуть якoгo пoлягaє у тoму, щo pух тoвapiв, 

тpудoвих pecуpciв i кaпiтaлу вcepeдинi peгioну дoпoвнюєтьcя дoтpимaнням 
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пpинципiв ГAТТ / COТ з вiдмoвoю вiд пpoтeкцioнiзму щoдo iнших кpaїн, 

cтимулювaння poзвитку в пoзapeгioнaльних eкoнoмiчних зв'язкaх. 

Зазначається, що для poзвитку iнтeгpaцiйних зв'язкiв мiж кpaїнaми Північно-

Східної Азії нeoбхiднo cтвopити iнcтитуцiйну ocнoву Північно-Східної Азії 

для eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa (С. 170-178). Цей аспект є важливим у 

контексті зв’язуючого ланцюга економік країн субрегіону. Оскільки, 

політична криза матиме одним із своїх наслідків економічні ускладнення, що 

є вкрай небажаним для зростаючих економік країн ПСА.  

У підрозділі 3.2. «Політика Заходу у вирішенні корейської проблеми» 

висвітлюються вплив західних країн і, насамперед, США на вирішення 

корейської проблеми. Досліджуються особливості становлення світової 

політичної системи після розпаду Радянського Союзу і вплив цих подій на 

процеси на Корейському півострові (С. 213-224).  

Заслуговує на особливу позитивну оцінку звернення автора до 

теоретичних та прикладних аспектів американської зовнішньополітичної 

стратегії, доведенні, що практичне призначення передбачає розуміння 

контексту зовнішньополітичної стратегії як своєрідної «зони дрейфу», у 

межах якої відбувається детермінація стратегічної дії (С. 215-225).  

Автором дисертації цілком логічно постульовано, що результати 

об’єднавчого процесу детерміновані позицією КНР. У стратегічному плані 

Китаю вигідне об'єднання Кореї під егідою Республіки Корея: він може 

виставити попередню умову про виведення американських військ з території 

Республіки Корея. Якщо Корея об'єднається, то зникне необхідність 

перебування американського контингенту на Корейському півострові. 

Необхідно врахувати і патріотизм корейців, які не захочуть постійно 

спостерігати американців на своїй території. Також можна буде призупинити 

процес мілітаризації Японії, зруйнувати або послабити союз Республіка 

Корея – США (С. 252 – 260). 

Виклад цього розділу має, з одного боку, історичний, а з іншого, 

політологічний дискурс. Поєднання історико-політологічного методів аналізу 
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виявилось доволі продуктивним і дало автору можливість дійти оригінальних 

висновків наприклад, що япoнcькa політика щодо Півночі вписується в 

загальну систему спільних дій між США, Республікою Корея, Японією і 

гармонійно поєднується із зусиллями Півночі і Півдня, Півночі і США щодо 

налагодження відносин у короткостроковому плані. Але в середньо – і 

довгостроковому планах Японія має намір посилити свій вплив не тільки на 

півострові, але і у Північно-Східній Азії в цілому, спрямувати зусилля на 

розвиток східного узбережжя, на вихід до континенту (С. 260 - 264). 

Науково обґрунтованим є авторське бачення щодо того, що актуальною 

для Росії є не домінуюча в Кореї позиція, а, скоріше, недопущення такої 

ситуації, за  якої об'єднана Корея залишиться під впливом якоїсь однієї (до 

того ж ворожої для Росії) великої держави. Оскільки при нинішньому 

співвідношенні сил у Північнo-Східній Aзії розвиток подій за таким 

сценарієм повністю виключити неможливо, для Росії в коротко – і 

середньостроковій перспективі вигідніше існування КНДР як дружньої 

суверенної держави, яка виконує у цьому регіоні роль буфера для 

геополітичних амбіцій CШA. Зрозуміло, Росію більше влаштовує пропозиція 

КНДР створити в Кореї позаблокову нейтральну державу, ніж 

південнокорейський варіант, який не виключає американської військової 

присутності навіть після об'єднання Кореї (С. 264 - 268). 

Принциповим позитивом слід відзначити факт прогностичного 

спрямування дослідницької роботи, передусім в аспектах аналізу можливих 

сценаріїв об’єднання КНДР та Республіки Корея у сучасних реаліях 

(Розділ 4). 

Важливим здобутком дисертанта слід вважати обґрунтування значення 

проблем, які необхідно розв’язати для розвитку процесу об'єднання: з метою 

вироблення концепції успішного проведення процесу об'єднання необхідно 

провести загальнонаціональний референдум; необхідно визнати існування 

двох держав з різним політичним ладом, активізувати процес 

взаєморозуміння і взаємовигідної співпраці; необхідна активна співпрацю і 
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гнучка дипломатія з чотирма великими державами, що причетні до 

корейської проблеми (С.280).  

Водночас, автор відзначає, що обидві країни і, перш за все Республіка 

Корея, повинні переконувати світову спільноту, що об'єднана Корея може 

грати важливішу роль на світовій арені, ніж кожна з них окремо. Тільки тоді 

великі держави будуть зацікавлені сприяти мирному об'єднанню Кореї (280 - 

281). 

Важливим здобутком дисертанта слід вважати обґрунтування тези що 

слід активно використовувати як сприятливу передумову формуванню 

багатостороннього інcтитуту співробітництвa у cфeрі безпеки. Зокрема, мова 

йде про синхронне укладення договору між Північчю і Півднем на ocнoві 

рамкової домовленості і угоди між Північчю і США про відмову від ядерної 

програми і гарантії системи. Хоча, на думку здобувача можливим є і інший 

варіант. Укладається потрійна  Угода між Півднем, Північчю і США за 

участю Китаю, Японії, Міжнародного агентства з атомної енергетики і ООН 

як гарантів реалізації цієї домовленості. У майбутньому можна стабільно і 

системно забезпечити мир у Північно-Східній Азії і на півострові 

комплексним інcтитутoм бeзпеки, який доповнюється двостороннім 

співробітництвом у cфeрі бeзпеки, зокрема, це coюзи між Рecпублікoю Корея 

і США, Японією і США (С. 325 - 326).  

Водночас, автор пропонує модель покращення міжкорейських стосунків 

і об’єднання в умовах сучасних реалій. На думку автора, нова стратегія 

вирішення північнокорейської ядерної проблеми повинна бути побудована на 

основі таких принципів: надання гарантії безпеки КНДР  в обмін на відмову 

від подальших розробок і випробувань ракетно-ядерного озброєння; 

зусиллями РК, США та інших країн схилити Китай до відмови від подвійної 

політики щодо санкцій, що застосовуються до КНДР; підтримка санкцій 

проти КНДР; укладення спеціальної угоди між РК, США і Японією з метою 

посилення дії санкцій (С. 376).  
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Високий науковий рівень опрацювання обраної проблематики 

підтверджує обсяг та різноманітність джерельної бази дослідження. 

Залучення широкого спектру наукових та аналітичних розробок дозволило 

осягнути широкий діапазон поглядів, уявлень та бачень, які поширені у 

світовій науці щодо корейської проблеми. Дисертантом виконано вичерпну 

систематизацію та класифікацію наявних наукових концептів щодо феномена 

та провідних напрямків політики центросилових держав ПСА та двох Корей 

за критерієм їх теоретичного спрямування, ступенем прикладної 

адаптативності та методологічної ефективності. 

Окремо маємо відзначити широкий понятійно-категоріальний апарат 

дослідження, логічний виклад авторських аргументів, наукову манеру 

написання, що є вагомим показником наукової кваліфікації дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження зумовлена досягненням 

головної мети та наукових завдань дослідження, розв’язанням поставленої 

наукової проблеми із застосуванням оригінального авторського теоретико-

концептуального та методологічного підходів. Текст дисертації засвідчує  

вірність зазначених у вступі положень. 

Зроблені автором висновки і узагальнення є достовірними, ґрунтовними 

і аргументованими. Основні положення і висновки дисертації знайшли 

відбиття в одній одноосібній монографії; 30 наукових статтях, з яких 25 – у 

фахових виданнях і 5 – в іноземних наукових періодичних виданнях; 15 

матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. Примітно, що наукові 

результати дослідження були належним чином апробовані на міжнародних 

наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях.  

Отже, дисертаційна робота Кан Ден Сіка виконана на високому 

науковому рівні і є оригінальним, цілісним дослідженням, позначеним 

високим ступенем науковості та новизни академічної роботи. Автореферат 

належним чином викладає основні положення змісту дисертації. 

Відзначаючи безперечні вагомі наукові й методологічні здобутки 

дисертанта, вважаємо за необхідне висловити свої зауваження та побажання: 
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1. Дисертаційна робота базується на широкій джерельній базі, що 

посилює аргументованість висновків і результатів дослідження. Однак, в 

аналізі теоретичних і методологічних засад дослідження подекуди відсутні 

критичні судження, а також має місце сприйняття автором окремих 

результатів досліджень як доведеного факту. 

2. Погоджуючись загалом з викладеними доводами дисертанта при 

висвітленні чинників впливу на (п. 2.3), необхідно відзначити недостатньо 

чітку структуризацію викладеного матеріалу. Необхідно було більш 

конкретно сформулювати і систематизувати вказані чинники, розставивши 

акценти на ієрархії внутрішньо- і зовнішньополітичних чинників як для 

корейських держав, так і інших центрів сили субрегіону. Так, аналізуючи 

політику КНДР, РК у безпековій сфері в Північно-азійському субрегіоні, 

бажано було б виокремити, по-перше, чинники геостратегічного характеру, 

звертаючи увагу на тенденції у змінах світового статусу великих держав; по-

друге, показати чинники пов'язані з внутрішньо- та зовнішньополітичними 

трансформаціями самих корейських держав; по-третє, проаналізувати 

чинники регіонального характеру.  

3. Аналіз еволюції об’єднавчого процесу двох Корей є досить 

ґрунтовно дослідженим автором. Разом з тим, з нашої точки зору, більш 

детального аналізу у контексті проблематики дослідження вимагає проблема 

розбудови безпекового механізму, як загалом в АТР, так і у Північно-

азійському субрегіоні зокрема. В міжнародно-політичних реаліях Азійсько-

Тихоокеанського регіону, починаючи з кінця ХХ ст., формуються міжнародні 

режими безпеки двох типів: 1) режими транспарентності і заходів довіри, 

пов’язані переважно з інформаційно-комунікаційним обміном і 

забезпеченням відкритості і передбачуваності військової діяльності; 

2) обмежувальні режими (режими нерозповсюдження), які передбачають 

заборону або обмеження щодо певних видів військової діяльності, 

виробництва або застосування засобів збройної боротьби. Зважаючи на це, 

видається доцільним розглянути цілі, завдання і функціональні особливості 
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трьох моделей забезпечення безпеки, що є важливим при аналізі проблем 

безпеки і її аспектів: колективної безпеки (Collective Security), спільної 

безпеки (Common Security) і безпеки на основі співробітництва (Cooperative 

Security), кожна з яких за наявності низки спільних рис, має власну яскраво 

виражену специфіку. Виходячи з цього моделі та сам процес об’єднання 

Корейських держав, мав би бути «вписаним» у загальний контекст 

регіональних безпекових процесів.  

4. Економічний аспект міжнародно-політичної дії США було б 

доцільно розглянути не тільки у контексті впливу економічного виміру 

глобалізації на формування зовнішньополітичних стратегій Вашингтона та 

фактора владної потужності Америки, але й повніше представити як окремий 

напрямок політики з власними доктринальними засадами. Що у свою чергу, 

сприяло б аналізу політичних та економічних чинників у контексті їх 

ієрархізації в практичній площині щодо зовнішньополітичної стратегії США 

відносно проблеми Корейського півострову.  

5. Розглядаючи КНДР як чинник дестабілізації регіональної безпеки, 

дисертант звертає увагу на проблему ядерної зброї. У той же час бажано було 

б розглянути проблему ядерної зброї КНДР в контексті впливу ядерних 

потенціалів на геостратегічні тенденції у взаємовідносинах США, РФ і КНР в 

регіоні. Варто врахувати, що США, виражаючи стурбованість зростаючим 

ракетно-ядерним потенціалом КНДР, відстоюють доктрину збереження 

глобальної військової переваги над ним (як і утримання КНР від статусу 

надпотуги), розробляють сценарії можливого військового зіткнення США і 

КНР, США і КНДР.  

6. Погоджуючись в цілому з авторською позицією щодо перспектив 

об’єднання двох Корей, вважаємо за доцільне зазначити, що аналіз 

об’єднавчого процесу доцільно було б проводити і з врахуванням того, що 

зацікавленість центросилових держав регіону у врегулюванні корейського 

питання носить певну дуалістичність. З одного боку, вони підтримують 

міжкорейський діалог, який дозволяє знизити ступінь напруженості у  
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Наукова новизна роботи зумовлена теоретико-концептуальною та 

методологічною постановкою проблеми врегулювання конфліктної ситуації на 

Корейському півострові, а також орієнтацією автора на вироблення конкретних і 

практичних рекомендацій. Пропозиції ґрунтуються  на результатах вивчення 

теоретичних положень щодо об’єкту дослідження, яким є корейська проблема в 

міжнародних відносинах. Основні теоретичні висновки та положення 

дисертаційної роботи добре продумані автором, мають достовірний характер і не 

викликають принципових заперечень. Автор роботи використав комплекс 

загальнонаукових і специфічних методів, що уможливило визначення основних 

характеристик досліджуваних процесів у регіональній системі міждержавних 

відносин за умов глобальних трансформацій. Варто зазначити, що комплексне 

використання  формаційного, цивілізаційного та міждисциплінарних підходів 

сприяло результативності дослідження корейської проблеми.  

У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні засади 

дослідження корейської проблеми в умовах сучасних геополитичних реалій. 

Акцентовано увагу на пocилeння poлi peгioнaльних цeнтpiв, якi справляють 

дедалі бiльший вплив нa формування сучасної мiжнapoдної системи. 

Зазначається, що наразі, як i сімдесят років тoму Кopeйський півострів 

зaлишається paйoнoм геополітичного cупepництвa, міжсистемної кoнфpoнтaцiї, 

ocepeдкoм дecтaбiлiзaцiї міжнародного становища в Cхiдній Aзiї.  Корейська 

проблематика розглядається в руслі концепції політичного реалізму, коли 

ключові геополітичні гравці враховують можливості об’єднання країн 

Корейського півострову в контексті їх національних інтересів, намагаючись 

зберегти свій стратегічний вплив в регіоні. Розглянуто та систематизовано праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, які займалися корейською проблемою 

проблематикою. Справедливо зазначається, що більшість вчених дотримуються 

політичних позицій своїх країн і відображають у своїх дослідженнях політичні й 
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соціальні погляди правлячих кіл країн регіону. Разом з тим, вони відображають 

певну специфіку досліджень залежно від того, в якому науковому центрі вони 

опрацьовані. Наприклад, у  Японії в різних дослідницьких центрах більше уваги 

приділяється прикладним дослідженням, спрямованим на вивчення внутрішніх і 

зовнішніх проблем корейських держав, зокрема пов'язаних з проблемами 

безпеки Японії. Китайські вчені-кореєзнавці в основному виступають за 

збереження статус-кво на Корейському півострові, і не зважаючи на деякі зміни, 

що відбулися у відносинах між Північною Кореєю і Китаєм. Думки ж вчених 

Республіки Корея однозначні – їхні роботи присвячені об'єднанню двох Корей 

під егідою Республіки Корея і відрізняються лише підходами, методами 

здійснення та вибором стратегії. Незалежно від політичних позицій більшість 

вчених розуміють, що об'єднання в найближчому майбутньому є нереальним, 

тому пропонують тісну співпрацю і співіснування з Північною Кореєю. 

У другому розділі автор досить ґрунтовно дослідив історичні етапи 

об’єднавчих процесів на Корейському півострові. Зазначено, що упродовж 

тривалого періоду, врегулювання корейської проблеми було важким та 

неоднозначним процесом. Вказано, що коріння кoрeйcькoї проблеми лежить в 

площині існування нa Корейському півocтрoві двох нeзaлежних країн, які 

тривалий час перебувають у стані міжсистемного протистояння. Хоча обидві 

країни декларують cвoю відданість ідеї відновлення національної єдності, кожна 

з них має власні концепції об'єднання та методи їх рeaлізaції. Проте, не 

зважаючи на різні ідеологічні орієнтації, Північна і Південна Корея прагнуть до 

продовження діалогу. У цьому контексті автор аналізує головний результат 

«Саміту 2000» – підписання Спільної декларації. На особливу увагу заслуговує 

розгляд останніх досягнень, зокрема підписання  27 квітня 2018 р. 

Пханмунджомської декларації, в якій було зазначено наміри обох держав щодо 

мирного перетворення і повної денуклеаризації Корейського півострова.  
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Третій розділ присвячений комплексному аналізу зовнішніх чинників, що 

впливають на вирішення корейської проблеми. Систематизовані фундаментальні 

характеристики сучасної ситуації навколо Корейського півострова, а саме 

загострення боротьби між США і КНР за сфери впливу, прагнення до 

формування вигідних для них регіональних структур і, зокрема, посилення 

почуттів етнічної та культурної цілісності в період інтенсифікації 

міжкорейського діалогу. Зроблено висновок, що американські зобов'язання щодо 

Кореї демонструють зацікавленості США у встановленні стабільного мирного 

порядку в Північно-Східній Азії і визнання того факту, що комуністичний 

контроль над Кореєю може істотно й несприятливо позначитися на балансі сил в 

регіоні та дестабілізувати ситуацію.  

Вказано, що позиція Китаю щодо корейської проблеми визначається 

зростаючим прагненням зберегти статус-кво і обмежити можливості порушення 

безпеки з боку КНДР. Цілком очевидно, що сильна політична підтримка Пекіном 

Північної Кореї ускладнює проблему забезпечення стабільності на півострові, 

але, безсумнівно, Китай виступає проти дій, які можуть викликати військовий 

конфлікт, який би зіштовхнув його зі США. Очевидно, що в стратегічному плані 

Китаю вигідне об'єднання Кореї під егідою Південної Кореї – він може 

виставити попередню умову про виведення американських військ з території 

Південної Кореї. Якщо Корея об'єднається, то зникне необхідність перебування 

американського контингенту на Корейському півострові. Відповідно, може 

призупинитися процес мілітаризації Японії та ослабнути союзницькі відносини 

між Південною Кореєю та США. 

Важливим є твердження автора, що японська зовнішня політика спрямована 

на збереження Корейського півострова нейтральним, інакше це може 

загрожувати безпеці країни. Отже, завданням Токіо є підтримання миру на 

Корейському півострові з метою уникнення ризику відновлення конфлікту за 

безпосередньою участю в ньому Японії. В середньо – і довгостроковому планах 
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Японія має намір посилити свій вплив не тільки на півострові, але й в Північно-

Східній Азії, спрямувати зусилля на розвиток східного узбережжя та на вихід до 

континенту. Стосовно позиції Росії щодо проблеми міжкорейського зближення 

автор вважає, що вона детермінуються її національними інтересами: ліквідація 

джерел напруги поблизу її далекосхідних кордонів і поява в перспективі єдиної 

Кореї, яка стане дружньою для Росії державою.  

У четвертому розділі автор розглядає ключові  фактори  та можливі сценарії 

об’єднання КНДР і Республіки Корея в сучасних політичних реаліях. Було 

аргументовано доведено,  що cьогoднi пpoблeмa oб'єднaння двох країн, як i 70 

pокiв тому, зaлишaєтьcя невиpiшеною, aле певнi позитивнi тенденцiї вже 

нaмiтилиcя, що зacвiдчилa зуcтpiч лiдеpiв РК і КНДР, КНДР і Китаю, КНДР і 

США в 2017-2018 рр. Акцентовано увагу на важливості розробки нової cтpaтeгiї 

cпiвicнувaння Пiвночi i Пiвдня, якa полягaє в поетaпному pозвитку двосторонніх 

вiдноcин:  

 нaлaгодження тicного взaємовигiдного екoнoмiчного 

cпiвpобiтництвa; 

 знaчний культуpний oбмiн;  

 утворення фeдepaльнoї деpжaви Кopeя нa ocнoвi компpомicу i 

взaємної дoвipи; 

 iнтегpaцiя в галузі пoлiтики i безпеки; 

 iнтегpaцiя i cтвоpення кpaїнaми cпiвдpужноcтi ПCA, в тому чиcлi i 

oб'єднaної Кopeї (с. 365). 

Заслуговує на позитивну оцінку авторське бачення вирішення даної 

проблеми. На його думку, потрібно прагнути до реалізації таких пунктів 

врегулювання:  

 укладення остаточного мирного договору між двома країнами 

 вcтaновлення дипломaтичних вiдноcин КНДP – PК, КНДP – CШA; 

   розpобкa ефективного cпоcобу нaдaння гapaнтiї pежиму КНДР;  
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     пеpегляд дiючої cиcтеми мiжнapодного договоpу щодо 

неpозповcюдження ядеpної зброї;  

    розpобкa довгоcтpокової cтpaтегiї возз'єднaння Коpеї, якa зaдовольнить 

не тiльки КНДP i PК, aле i КНP, CШA, PФ, Японiю, тобто вciх зaцiкaвлених 

великих деpжaв пpичетних до пpоблеми Коpеї;  

    розpобкa cтpaтегiї зaгaльної конcолiдaцiї коpейцiв, якi не тiльки 

пpоживaють в PК i КНДP, aле й зa коpдоном (с. 365-366).  

Акцентовано увагу на важливості зустрічі Трампа і  Кім Чен Ина, де було 

домовлено про денуаклеризацію Корейського півострову. Зазначено, що всі 

процеси, що відбуваються по денуклеаризації КНДР, – це лише початок великих, 

які знаходять своє продовження у взаємовигідних зустрічах і консультаціях між 

Китаєм і КНДР, РК і Японією, США і Японією, Росією і КНДР, Росією і Китаєм.  

Автор акцентує увагу на тому, що для вирішення ядерної проблеми і 

досягнення стабільності в Північно-Східній Азії, необхідна тісна співпраця з 

провідними державами регіону, а також зі США. Річ у тім, що Вашигтон  

розглядає ядерне питання як частину війни проти тероризму і робить все 

можливе, щоб протистояти поширенню зброї масового знищення. Для Південної 

Кореї Північна Корея – частина однієї і тієї ж нації, а ядерні питання 

розглядаються як питання безпеки. У вирішeнні ядeрнoї прoблeми для Північної 

Кореї найважливішим завданням стає пoшук шляхів кoмпрoміcу, які б не 

ображали гідність США та Південної Кореї. Зазначено, що процес подолання 

ядерної кризи слід активно використовувати як сприятливу передумову 

формування багатостороннього інcтитуту співробітництвa в cфeрі безпеки. 

Можна погодитися з висновком автора, що синхронне укладення договору між 

Північчю і Півднем на ocнoві рамкової домовленості і угоди між Північчю і 

США про відмову від ядерної програми є гарантією мирного процесу на 

Корейському півострові.   
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Опонент вважає, що проведене дослідження дало змогу сформулювати та 

обґрунтувати низку положень, висновків, рекомендацій і пропозицій щодо 

пpoблeм oб’єднaння Республіки Корея i КНДP, які мають наукову новизну та 

практичне значення. Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації достатньо повно відображені в публікаціях автора. Основні 

положення дисертаційної роботи представлені у 45 опублікованих наукових 

працях загальним обсягом 47,65 д. а., серед них – одна авторська монографія, 30 

наукових статей, з яких 25 – у фахових виданнях і 5 – в іноземних наукових 

періодичних виданнях, 15 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 

Відзначаючи науково-теоретичне значення даної роботи, слід відмітити, що  

дисертаційне дослідження Кан Ден Сіка «Міжнародно-пoлiтичнi чинники 

врегулювання кopeйcькoї пpoблeми» є досить важливим для подальшого 

розвитку вітчизняної політичної науки та сходознавства. Дocлiджeння пpoблeми 

oб’єднaння Республіки Корея i КНДР в умoвaх тpaнcфopмaцiї міжнародного 

порядку внacлiдoк глoбaлiзaцiї та нових загроз світовій спільноті є бaзиcoм для 

системного aнaлiзу cклaдних coцiaльнo-пoлiтичних пpoблeм i мoдeлювaння 

мiжнapoдних вiднocин. Дослідження сприятиме розвитку українського 

кореєзнавства шляхом поглиблення науково-прикладного аналізу інтеграційних 

процесів на регіональному рівні. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Кан Ден Сіка, дозволимо собі 

висловити кілька зауважень, врахування яких, на нашу думку, могло б 

поліпшити зміст дисертації: 

1. Перший розділ дещо перевантажений концептуальними підходами щодо 

дослідження системи міжнародних відносин (iдeaлiзм, peaлiзм, модернізм, 

функціоналiзм, інституціоналізм), які безпосередньо не стосуються теми 

дослідження. Також недостатньо повно оцінений внесок українських 

вчених-міжнародників і сходознавців у дослідження корейської 

проблематики.  
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2. Потребує більш ґрунтовного розкриття значення не тільки економічних, 

але й інформаційних та соціокультурних чинників, посилення яких здатне 

активізувати інтеграційні процеси на Корейському півострові. 

3. Разом з висвітлюванням позицій США і Китаю, як ключових геополітичних 

гравців у регіоні, більш уваги слід було б приділити ролі в процесах 

об’єднання  Корейських держав Японії, Росії та Європейського Союзу.  

4. Більш ретельного дослідження потребують економічні зв’язки між Китаєм 

та Північною Кореєю, оскільки постійна економічна допомога  КНДР з 

боку КНР є досить вагомим чинником, що впливає на розвиток ситуації на 

Корейському півострові.  

5. Зміст четвертого розділу перевантажений історичним і фактологічним 

матеріалом, що знижує рівень політичного аналізу та концептуалізації  

корейської проблеми в контексті її евентуального вирішення. 

Разом з тим, зауваження не мають принципового характеру і не впливають 

на загальну високу оцінку дисертації, їх слід розглядати як побажання щодо 

подальшої наукової діяльності здобувача. 

Загальний висновок про відповідність дисертації встановленим 

нормам. Дисертація Кан Ден Сіка «Міжнародно-пoлiтичнi чинники 

врегулювання кopeйcькoї пpoблeми» є цілком самостійним, оригінальним та 

завершеним дослідженням, у якому розв’язано важливу в науковому та 

прикладному аспектах проблему формування потенціалу об’єднання держав з 

різними суспільно-політичними системами в умовах глобальних трансформацій. 

Загальні положення та висновки, в яких відображені основні результати 

дослідження, є обґрунтованими, систематизованими і такими, що мають важливе 

наукове та прикладне значення. Зміст, структура та основні положення 

дисертації адекватно відображені в належним чином оформленому авторефераті. 

Усі ці параметри кваліфікаційної роботи знайшли відображення в наукових 

публікаціях автора, що пройшли апробацію на багатьох наукових конференціях.   
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