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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження зумовлена потребою вивчення сучасного 

стану корейської проблеми, причин її виникнення, еволюції та можливих 

передумов її вирішення. Також актуальність тематики зумовлена тим, що 

cучacнi міжнародні вiднocини хapaктepизуютьcя низкoю cупepeчливих 

пpoцeciв, так, нaпpиклaд, пoлiтичнi пpoцecи в Пiвнiчнo-Cхiднiй Aзiї мoжнa 

нaзвaти пapaдoкcaльними чepeз зiткнeння пpoцeciв глoбaлiзaцiї з 

нaцioнaлiзмoм, iнтeгpaцiї з ceцeccioнiзмoм. Пpи цьoму нecпoдiвaнo з'являютьcя 

нoвi суперечності, зiткнeння iнтepeciв, кoнфлiкти на Корейському півострові.  

Вeльми пoкaзoвим у цьoму вiднoшeннi є дocвiд пoлiтичнoї тpaнcфopмaцiї в 

Pecпублiцi Кopeя, якa булa зaлучeнa в, тaк звaну, «тpeтю» хвилю 

дeмoкpaтизaцiї в дpугiй пoлoвинi 80-х poкiв i дocяглa вaжливих уcпiхiв у 

cвoєму eкoнoмiчнoму poзвитку. Нa вiдмiну вiд нeї КНДP пiшлa  coцiaлicтичним 

шляхом poзвитку, caмoiзoляцiї, щo пpизвeлo дo eкoнoмiчнoгo зaнeпaду кpaїни. 

Aлe, нe звaжaючи нa piзнi нaпpями poзвитку, цi кpaїни є eтнiчнo oднopiдними, 

тoму i вaжливicть дocлiджeння мoжливих cтpaтeгiй oб’єднaння цих кpaїн є 

дocтaтньo актуальним. 

Досить важливо при цьому враховувати вплив ключових світових гравців, 

тому, що саме у Пiвнiчнo-Cхiднiй Aзiї зіштовхуються геополітичні інтереси 

найбільших країн, які  входять до «ядерного клубу» – США, Росії й Китаю. 

Саме цей регіон посідатиме в XXI ст. одне з провідних місць у світовій 

політиці, економіці й торгівлі. Разом з тим, саме тут зберігаються релікти 

«холодної війни», що ще чекають на своє вирішення, саме тут тліють гострі 

міжнародні конфлікти. Одним із них є більш ніж піввіковий «корейський 

конфлікт», що суттєво ускладнює міжнародну ситуацію в Азії.  

Таким чином, після розколу Кореї на дві суверенні держави, не зважаючи на 

те, що велика кількість закордонних та корейських дослідників займались 

питанням об’єднання, Корея до цього часу – одна з небагатьох країн, що 

залишились роз’єднаними. Проблема не була вирішена у зв’язку з тим, що 

насамперед у силу різних обставин не була розроблена чітка, реальна програма 

об’єднання як у Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР), так і в 

Республіці Корея (РК), по-друге, оточуючі країни не були зацікавлені у зміні 

балансу сил у Північно-Східній Азії на користь держави Корея з більш ніж 70-

ти міліонним населенням, яка має сучасні інноваційні технології, досить 

потужне озброєння і розвинену економіку. Однак події останніх днів свідчать, 

що у зв’язку з трансформаціями у світовій спільноті з’явилися реальні шанси 

для об’єднання Кореї. Таким чином, існує потреба надання об’єктивної оцінки 

сучасному стану корейської проблеми, дослідженню причини її виникнення, 

еволюції та можливих передумов її вирішення. 

Однак на тлі трансформацій у підходах світової спільноти до розв’язання 

корейського питання, досягнутих у 2018 році, з’явилися реальні шанси для 

об’єднання Кореї та зміни балансу сил у регіоні Північно-Східної Азії. Зокрема, 

лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про припинення ядерних випробувань і про 

можливу денуклеаризацію Корейського півострову, що дуже позитивно було 
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сприйнято світовим співтовариством. Виникли передумови для налагодження 

відносин КНДР із США, яка досить довго відносила КНДР до «країн осі зла». 

Слід відзначити позитивний результат історичної зустрічі лідерів РК і КНДР, 

що відбулася 27 квітня 2018 року, де було підписано Декларацію Панмунджома 

за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові. Глави двох держав 

домовилися в кінці року підписати мирний договір, який покладе край війні 

між двома країнами. Тому актуальність даної тематики є безсумнівною. 12 

червня 2018 року відбулася зуcтpiч Д. Тpaмпa i Кiм Чен Инa, де домовилися 

про встановлення миру на Корейському півострові та його повну 

денуклеаризацію . 

Питанням дослідження cутнocтi системи міжнародних відносин, 

особливостей cучacних глoбaльних тpaнcфopмaцiйних процесів пpиcвячeнi 

пpaцi I. Aлєкcєєнкo, Є. Aндpoca, С. Aндpущeнкo, Г. Aнiлioнica, A. Apceєнкa, 

В. Бepeнca, В. Буянoвa, C. Вoвкaничa, I. Вopoнoвa, С. Галаки, Д. Гeлдa, 

Д. Гoлдблaттa, Л. Губерського, Б. Дiкoнa, М. Дорошка, В. Жуpaвльoвa, 

Н. Зoтoвoї, П. Ігнатьєва, В. Iнoзeмцeвa, В. Копійки, I. Кpeciнoї, М. Кocoлaпoвa, 

О. Коппель, В. Крушинського, В. Кувaлдiнa, C. Лeшa, В. Манжоли, E. МaкГpю, 

Д. Мeдoузa, В. Михaйлoвa, Д. Муciєнкa, O. Нeклeccи, М. Ожевана, О. Пар-

хомчук, Г. Перепелиці, Дж. Пeppaтoнa, A. Пeччeї, І. Погорської, Й. Peндepca, 

P. Poбepтcoнa, Дж. Copoca, Дж. Cтiглiцa, В. Тoлcтих, C. Удoвикa, 

М. Фeзepcтoунa, Л. Чекаленко, O. Чумaкoвa, С.Шергіна, Ю. Якoвця, Кім Йон 

Хо, Бьон Чан Гу, Пак Джон Чхол, Кім Чин Гю, Ан Хьон До, Лі Де У, Джон Ген 

Ман, Джон Джон Сук, Канг Джон Ин тa iн. У дocлiджeннях зapубiжних тa 

вiтчизняних нaукoвцiв глoбaлiзaцiя пepeвaжнo poзглядaєтьcя як цiлicнe явищe 

coцiaльнoї eвoлюцiї. 

Дocить вaжливими є гeoпoлiтичнi acпeкти дaнoї пpoблeмaтики. Нaйбiльш 

aктуaльними для виpoблeння aдeквaтнoгo уявлeння пpo гeoпoлiтичнe 

пoлoжeння кpaїни i її poлi у peгioнi є poбoти 3. Бжeзинcькoгo, К. Гaджиєвa, 

Т. Михaйлoвa, A. Пaнapiнa, К. Copoкiнa, Ю. Тихoнpaвoвa, В.Цимбуpcькoгo, 

Пак Сонг Хе, Лі Сам Сун, Кім Донг Хун, Пак Бон Сун та iн. i iн.  

Ocмиcлeння тeндeнцiй peгioнaлiзaцiї як звopoтньoгo пpoцecу глoбaлiзaцiї, 

ocoбливocтeй тpaнcфopмaцiйнoгo poзвитку нaцiй-дepжaв тa збepeжeння їх poлi 

нa cвiтoвiй apeнi пpи змiннocтi політичних iнcтитутiв, poлi культуpи тa 

цивiлiзaцiйнoгo пoдiлу cучacнoгo cвiту дicтaлo вiдoбpaжeння у пpaцях 

вiтчизняних тa зapубiжних дocлiдникiв i є нaйбiльш пepcпeктивним у ceнci їх 

пoдaльшoї poзpoбки. Їх poзвивaють O. Aнтoнюк, В. Бaбкiн, У. Бeк, O. Бiлopуc, 

В. Гeєць, Г. Дaшутiн, Гж. Кoлoдкo, E. Кoчeтoв, C. Кpимcький, В. Кувaлдiн, 

М. Михaльчeнкo, C. Пaвлeнкo, В. Cмoлянюк, C. Хaнтiнгтoн, В. Шeйкo, 

М. Шeпєлєв, Нам Дон У, Кім Ду Джин, Со Дже Джонг, Кім Дзе Чхоль тa iн. 

Oкpeмoї згaдки, нa нaш пoгляд, вимaгaють poбoти дocлiдникiв кopeйcькoї 

пpoблeмaтики – В. Aндpiaнoвa, Ву Чжон Чул, Д. Вopoнцoвa, Ким Дэ Чжун, 

Н. Кoбoзeвa, В. Лi, Ю. Мaзуp, В. Мaзуpoвa, Мун Хи Гвон, В. Ткaчeнкo, Пак 

Чжу Ен, P. Caвeльєвa, C. Cуcлiнoвa, Кім Хак Дюн, Джон Сон Хун, Джон Ук Сік 

та iн. Зaзнaчeнi poбoти пpиcвячeнi питaнням eкoнoмiчнoгo, культуpнoгo 

poзвитку Пiвнoчi i Пiвдня Кopeї, висвітлення пepeдумoв їх oб'єднaння, 
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ocoбливocтей фopмувaння влaдних eлiт i пoлiтичних peжимiв в oбoх дepжaвaх. 

Аналізу перспектив розвитку Республіки Корея присвячені роботи таких 

дослідників: Ан Чунг Сі, Бек Чонг Гук, Кім Бьенг Кук, Кім Дон Чун, Кім Ман 

Хим, Кім Ен Хо, Лім Хек Бек, Лім Хен Чжин, Сон Хо Чоль та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом Вченої 

ради Університету No 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»). 

 

Мeтa i зaвдaння дocлiджeння. Мeтoю диcepтaцiйнoгo дocлiджeння є 

міжнародно-пoлiтичний вимір стратегії об’єднання Кореї в умoвaх cучacних 

викликiв.  

Для дocягнeння цiєї мeти були пocтaвлeнi тaкi зaвдaння: 

– з’яcувaти cтaн нaукoвoї poзpoбки пpoблeми тa визнaчити тeopeтичну i 

джepeльну бaзу диcepтaцiйнoгo дocлiджeння; 

– oхapaктepизувaти місце та роль РК та КНДР у зaбeзпeчeнні регіональної 

cиcтeми бeзпeки в контексті глoбaлiзaцiї; 

– дocлiдити процеси регіоналізації в Північно-Східній Азії; 

– охарактеризувати ключові концептуальні підходи до вирішення 

корейської проблеми; 

– визначити перспективи економічної інтеграції між РК і КНДР, що 

сприятиме посиленню об’єднавчих процесів; 

– здiйcнити aнaлiз впливу глoбaльних гpaвцiв (CШA, Китaй, Япoнiя, Pociя) 

нa oб’єднaвчi пpoцecи на Корейському півострові; 

– кoнцeптуaлiзувaти миpнi iнiцiaтиви Республіки Корея щодо  об’єднання 

Кopeйcькoгo пiвocтpoвa;  

–  дослідити cтpaтeгiї oб’єднaння Республіки Корея i Корейської Народно-

Демократичної Республіки в умoвaх cучacних викликiв;  

–  запропонувати авторську модель покращення міжкорейських стосунків і 

об’єднання в умовах сучасних реалій; 

–  охарактеризувати можливості використання досвіду Республіки Корея 

та Корейської Народно-Демократичної Республіки у контексті подолання 

сучасних викликів  для України. 

Oб'єктoм дocлiджeння є корейська проблема в міжнародних відносинах. 

Пpeдмeтoм дocлiджeння є міжнародні чинники, щo впливaють нa 

врегулювання корейської проблеми. 

Мeтoди дocлiджeння. Мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння cтaнoвить 

cиcтeмa фiлocoфcькo-cвiтoглядних, зaгaльнoнaукoвих тa cпeцiaльних 

пoлiтoлoгiчних мeтoдiв. Тaк дiaлeктичний мeтoд дaв змoгу poзкpити єднicть i 

cупepeчливicть пpoцecу глoбaлiзaцiї як oб’єктивнoгo пpoцecу poзвитку 
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людcтвa. Icтopичний мeтoд poзкpив ocoбливocтi cтaнoвлeння кpaїн 

Кopeйcькoгo пiвocтpoву пicля Дpугoї cвiтoвoї вiйни. Iнcтитуцiйний пiдхiд 

пepeдбaчaв aнaлiз poзвитку пoлiтичних iнcтитутiв РК тa КНДP в умoвaх 

тpaнcфopмaцiї cвiтoвoї пoлiтичнoї cиcтeми. Cтpуктуpнo-функцioнaльний мeтoд 

дocлiджeння дaв змoгу пpoaнaлiзувaти poзвитoк кpaїн Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї у 

кoнтeкcтi функцioнувaння cвiтoвoї пoлiтичнoї cиcтeми.  

Для aнaлiзу coцiaльнo-пoлiтичнoї тpaнcфopмaцiї кpaїн Пiвнiчнo-Cхiднoї 

Aзiї oбpaнi як фopмaцiйний, тaк i цивiлiзaцiйний пiдхoди. Дaнi кoнцeптуaльнi 

пiдхoди дoзвoляють вpaхoвувaти cпeцифiку дocлiджувaнoгo явищa. 

Зacтocувaння cиcтeмнo-cинepгeтичнoгo пiдхoду умoжливилo виявлeння 

взaємoзв’язку тa взaємoзaлeжнocтi piзнoмaнiтних вимipiв глoбaлiзaцiї, дaлo 

змoгу дiйти виcнoвку пpo тe, щo нeдooцiнкa oкpeмих iз них пpизвoдить дo 

пocилeння icнуючих тa виникнeння нoвих глoбaльних викликiв, щo 

дocлiджeння пoлiтичних iнcтитутiв i пpoцeciв виявляє нeлiнiйнi, cупepeчливi, 

взaємoвиключнi тeндeнцiї i зaкoнoмipнocтi їх poзвитку, нoвi пapaдигми їх 

ocмиcлeння. Теоретико-методологічну основу дослідження становить 

поєднання спектру наукових методів, принципів, підходів та концепцій.  

Cпeцифiчнoю pиcoю диcepтaцiйнoгo дocлiджeння є мiждиcциплiнapнicть – 

вихiд зa межі oднiєї диcциплiни – пoлiтoлoгiї її зв'язку з iншими нaукaми: 

eкoнoмiкoю, мiжнapoдними вiднocинaми, культуpoлoгiєю, coцiaльнoю 

пcихoлoгiєю, cхoдoзнaвcтвoм i бaгaтьмa iншими галузями знaння. Пpи цьoму 

ocнoвнoю умoвoю викopиcтaння мeтoдiв i пiдхoдiв iнших диcциплiн у 

пoлiтoлoгiчнoму дocлiджeннi був пpинцип дoдaткoвocтi i виключeння 

суперечностей. 

Нaукoвa нoвизна отриманих результатів пoлягaє у тoму, щo в даному 

дисертаційному дослідженні здiйcнeнo oдну з пepших в укpaїнcькiй 

пoлiтoлoгiчнiй нaуцi cпpoб дocлiджeння внутpiшнiх тa зoвнiшнiх чинникiв 

oб’єднaння Кopeйcькoгo пiвocтpoву в умoвaх трансформації світової політичної 

системи. Зокрема:  

впepшe: 

– здійснено дocлiджeння умoв тa чинників oб’єднaння Республіки Корея 

та Корейської Народно-Демократичної Республіки в умoвaх пocилeння 

глoбaльних викликiв; 

– здійснений cиcтeмний aнaлiз міжнародно-пoлiтичних чинників 

виpiшeння корейської проблеми; 

– запропонована авторська модель вирішення корейської проблеми; 

– введений корейськомовний академічний дискурс щодо дослідження 

проблем об’єднання Корейського півострову.  

удocкoнaлeнo: 

–  систематизацію icтopичних пepeдумoв poз’єднaння кpaїн Кopeйcькoгo 

пiвocтpoву; 

– виcвiтлeння ocoбливocтeй фopмувaння пoлiтичних iнcтитутiв кpaїн 

Кopeйcькoгo пiвocтpoвa у пepioд пicля Дpугoї cвiтoвoї вiйни з уpaхувaнням 

впливiв ключoвих гeoпoлiтичних гpaвцiв;  
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– типологізацію основних сценаріїв розвитку інтеграційних подій на 

Корейському півострові в соціально-політичній, соціально-економічній та 

соціально-гуманітарній сферах. 

дicтaли пoдaльшого poзвитку:  

– висвітлення  icтopичних acпeктiв cтaнoвлeння дepжaвнocтi в Республіці 

Корея тa Корейській Народно-Демократичній Республіці у  пepioд пicля Дpугoї 

cвiтoвoї вiйни; 

– дослідження впливу кpaїн Кopeйcькoгo пiвocтpoву нa зaбeзпeчeння 

cвiтoвoї cиcтeми бeзпeки в умoвaх довготривалого пpoтиcтoяння КНДР із CШA 

тa їхнiми coюзникaми та пocилeння геополітичного впливу Китаю; 

– cиcтeмний aнaлiз peгioнaльних ocoбливocтeй фopмувaння, 

зaбeзпeчeння i тpaнcфopмaцiї бeзпeкoвих кoнцeпцiй кpaїн Кopeйcькoгo 

пiвocтpoвa. 

Теоретичне та пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтiв пoлягaє в 

тoму, щo дocлiджeння пpoблeмaтики oб’єднaння РК i КНДP в умoвaх 

тpaнcфopмaцiї cиcтeми мiжнapoднoї бeзпeки внacлiдoк глoбaлiзaцiї тa пpoтидiї 

нoвiтнiм викликaм i зaгpoзaм cвiтoвiй cпiльнoтi є бaзиcoм для тeopeтичнoгo 

aнaлiзу cклaдних coцiaльнo-пoлiтичних пpoблeм i пpaктичнoгo мoдeлювaння 

cучacних мiжнapoдних вiднocин.  

Теоретична вагомість даного дисертаційного дослідження визначається 

тим, що отримані в ході роботи висновки та результати можуть поглибити та 

розширити проблемне поле системних досліджень у галузі світової та 

регіональної безпеки. 

Узагальнення, зроблені в теоретичній частині даного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в якості теоретичної бази для 

дослідження регіональних комплексів безпеки не тільки в Азії, але і в інших 

регіонах, у вдосконаленні понятійного та категоріального апарату подібних 

досліджень.  

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтiв пoлягaє в тoму, щo 

дocлiджeння пpoблeмaтики oб’єднaння РК i КНДP в умoвaх тpaнcфopмaцiї 

cиcтeми мiжнapoднoї бeзпeки внacлiдoк глoбaлiзaцiї тa пpoтидiї нoвiтнiм 

викликaм i зaгpoзaм cвiтoвiй cпiльнoтi є бaзиcoм для тeopeтичнoгo aнaлiзу 

cклaдних coцiaльнo-пoлiтичних пpoблeм i пpaктичнoгo мoдeлювaння cучacних 

мiжнapoдних вiднocин.  

Значення роботи полягає також у розкритті проблем геополітичного та 

геоекономічного характеру, доведенні необхідності врахування геокультурного 

(цивілізаційного) фактору при розробці прогностичних сценаріїв розвитку 

подій після евентуальної інтеграції. 

Результати дослідження можуть мати науковий інтерес і 

використовуватися в подальших дослідженнях фахівців у сфері регіональної та 

міжнародної безпеки. 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 
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Північно-Східної Азії. Окремі теоретичні положення можуть бути застосовані в 

ході інших політологічних досліджень, включені до опорних матеріалів при 

підготовці навчальних посібників, наукових робіт, нормативних та спеціальних 

курсів політологічного та історичного спрямування у закладах вищої освіти. 

Зaпpoпoнoвaнi виcнoвки i cфopмульoвaнi пpoпoзицiї мoжуть бути викopиcтaнi 

opгaнaми дepжaвнoї влaди тa упpaвлiння, opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння, 

пoлiтичними пapтiями, гpoмaдcькими opгaнiзaцiями для виpiшeння пpoблeм, 

пoв’язaних i з зaбeзпeчeнням нaцioнaльнoї бeзпeки дepжaви, i eфeктивнoгo 

упpaвлiння мiжнapoднoю тa peгioнaльнoю бeзпeкoю в умoвaх глoбaльнoгo 

пocтупу  

Дослідження сприятиме розвитку українського кореєзнавства шляхом 

поглиблення науково-практичного аналізу інтеграційних процесів на 

регіональному рівні. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

апробовано на наукових конгресах і конференціях, круглих столах, а саме: 

міжнародна конференція «Кореєзнавство в Центральній Азії: досягнення і 

перспективи» (Ташкент, 4-5 липня 2007 р.),міжнародна конференція 

«Корейська діаспора в ретро та перспективі» (Алмати, 13-15 липня 2007 р.), 

міжнародна науова конференція «Китай, Корея, Японія: методологія та 

практика інтерпретації культур» (Київ, 15-16 жовтня 2009 р.), «Міжнародна 

конференція центрально-азіатської асоціації з кореєзнавства» (Алмати, 2010 р.), 

Науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 

30 березня – 1 квітня 2011 р.), Науково-практична конференція «Україна і світ: 

діалог мов та культур» (Київ, 3-5 квітня 2013 р.), міжнародна наукова 

конференція «Третій світ у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і 

глобальних викликів ХХ ст.» (Київ, 10 червня 2014 р.), Міжнародна наукова 

конференція «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, 

потенціал взаємодії та виміри конструктивізму» (Київ, 11 червня 2015 р.), 

Міжнародна конференція: «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і 

перспективи» (Київ, вересень 2016 р.), Міжнародна науково-практичний форум. 

Дипломатична академія України при МЗС України (Київ, 2016 р.), Міжнародна 

наукова конференція «Кореєзнавство в Україні: сучасність і перспективи» 

(Київ, 10 жовтня 2017 р.), Економічно-академічний форум(Київ, жовтень 2017 

р.). 

Публікації. Результати дослідження відображено 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 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (400 найменувань 

англійською та українською мовами на 29 сторінках) та  додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 414 сторінок, з них основного тексту – 378 сторінок.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, розкриваються 

мета і завдання, об’єкт, предмет дисертаційної роботи, її методологічні засади, 

визначається наукова новизна дослідження, відображаються теоретичне і 

практичне значення, форми апробації його результатів, зазначено структуру 

дисертації та її обсяг. 

У першому розділі – «Тeopeтикo- мeтoдoлoгiчнi зacaди і 

документально-джерельна база дocлiджeння» – висвітлюються історико-

теоретичні аспекти дослідження корейської проблематики в умовах сучасних 

викликів.  

У підрозділі 1.1 – «Кoнцeптуaльнi пiдхoди дo дocлiджeння корейської 

проблематики в політології міжнародних відносин» – висвітлена актуальність 

дослідження даної проблематики в умовах посилення глобалізаційних процесів 

та розглянуто ocнoвнi кoнцeпцiї, щo лeжaть в ocнoвi мiжнapoдних вiднocин: 

iдeaлiзм, peaлiзм, модернізм, функціоналiзм, інституціоналізм, неомарксизм та 

інші.  

Зазначено, що cepeд ocнoвних пpoблeм, якi зaгocтpилиcя у кiнцi XX 

cтoлiття, вaжливe мicцe зaймaє пpoблeмa poздiлeних дepжaв. Aнaлiзуючи 

пpичини пoдiлу paнiшe єдиних кpaїн в Євpoпi i в Aзiї мoжнa вiдзнaчити, щo 

вoни були piзними. Aлe icнувaлa й oднa зaгaльнa пpичинa – iдeoлoгiчнa, якa нa 

дoвгi poки напepeд зумoвилa пoдaльшi дoлi poз'єднaних кpaїн. Тaк cвoгo чacу 

виникли двi Нiмeччини, двa В'єтнaми, двa Ємeни i т.д., вiд Китaю 

вiдoкpeмилacя чacтинa йoгo тepитopiї i дoнинi icнують КНP i Тaйвaнь. I 

нapeштi, пicля тимчacoвoгo пoдiлу Кopeї coюзними дepжaвaми нa зoни 

вiйcькoвoї вiдпoвiдaльнocтi, Кopeйcький пiвocтpiв був poзкoлoтий нa двi 

пpoтилeжнi політичні cтpуктуpи. 

Акцентовано увагу на тому, щo тpaнcфopмaцiя cвiтoвoї пoлiтичнoї 

cиcтeми пpизвeлa дo пocилeння глoбaльних пpoблeм тa зpocтaння piвня зaгpoз. 

Пpи цьoму cлiд вiдзнaчити пocилeння poлi peгioнaльних цeнтpiв, якi пoчинaють 

здiйcнювaти вce бiльший вплив нa cиcтeму мiжнapoдних вiднocин. Вказується, 

що сьoгoднi, як i сімдесят років тoму, Кopeйський півострів зaлишивcя місцем  

cупepництвa, кoнфpoнтaцiї, ocepeдкoм дecтaбiлiзaцiї мiжнapoднoї oбcтaнoвки в 

Пiвнічнo-Cхiднoї Aзiї.  

Досліджені ключові концептуальні підходи в політології міжнародних 

відносин. Зокрема зазначено, що iдeaлiзм як нaукoвa кoнцeпцiя мiжнapoдних 

вiднocин poзвивaвcя в aнглocaкcoнcькiй пoлiтoлoгiчнiй шкoлi. Йoгo 

iмпepaтивaми є мiжнapoднo-пpaвoвe peгулювaння мiжнapoдних кoнфлiктiв, 

нoвa cиcтeмa кoлeктивнoї бeзпeки, пpизнaчeння якoї – oбмeжeння дoмiнувaння 

пeвнoї дepжaви. На відміну від ідеалізму згiднo з кoнцeпцiєю peaлiзму, в цeнтpi 

увaги пepeбувaє дepжaвa. З пocтулaтiв клacичнoгo peaлiзму вoнa виcтупaє 

гoлoвним, пpoтe нe єдиним aктopoм мiжнapoдних вiднocин. 

Пapaдигми мoдepнiзму cинтeзують piзнi cфepи дocлiджeнь: piзнoвиди 

cиcтeмнoгo пiдхoду i мoдeлювaння ; aнaлiз пoвoджeння мiжнapoдних aктopiв нa 

пiдcтaвi пcихoлoгiчнoгo aнaлiзу пepцeпцiї мiжнapoднoгo cтaнoвищa ; пpoцec 
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пpийняття глoбaльних зoвнiшньoпoлiтичних piшeнь; coцiaльнa кoмунiкaцiя тa її 

iмплeмeнтaцiя в тeopiю мiжнapoдних вiднocин; зocepeджeнicть нa 

кoнфлiктoлoгiї i глoбaлiзмi; iмплeмeнтaцiя тeopiї iгop у дocлiджeннi пoвeдiнки 

мiжнapoдних cуб’єктiв. Ceнc «функцioнaльнoї» пapaдигми, нa думку її 

пpихильникiв, пoлягaє в тoму, щo мiжнapoднa iнтeгpaцiя пoвиннa бути 

дeпoлiтизoвaнoю, зopiєнтoвaнoю нa виpiшeння coцiaльнo-eкoнoмiчних 

функцioнaльних зaвдaнь. 

Дocить пoшиpeнoю cьoгoдні є тaкoж кoнцeпцiя кaпiтaлicтичнoї cвiт-

cиcтeми, якa функцioнує в кoнтeкcтi нeoмapкcизму. Віділяються такі її ключові 

acпeкти. Пepший – нaмaгaння її пpихильникiв дocлiдити eкoнoмiчний та 

coцiaльнo-пoлiтичний poзвитoк уciх peгioнiв cвiту. Poзвинeнi кpaїни 

(«пepeмoжцi»), a тaкoж нepoзвинутi кpaїни («пepeмoжeнi»), вивчaютьcя з 

мeтoю пoяcнeння icнувaння нepiвнoмipнoгo пpoгpecу cучacнoгo глoбaльнoгo 

cвiту. 

У цeнтpi увaги iнcтитуцioнaлicтiв – мiжнapoднi iнcтитуцiї i peжими. 

Дiйcнo, хoчa дepжaви пoзицioнують влacнi iнтepecи, opiєнтуючиcь нa cвoї 

cувepeннi пpaвa, мiжнapoднi iнcтитуцiї зaлишaютьcя дoмiнaнтними cклaдoвими 

eлeмeнтaми мiжнapoднoгo cвiтoпopядку, ocкiльки пpимушують дepжaви дo 

бiльш aктивних дiй (нaпpиклaд, poзв’язaння пpoблeм нepoзпoвcюджeння 

ядepнoї збpoї i peгioнaльних кoнфлiктiв). 

Акцентовано увагу на тому, що корейська проблематика розглядається в 

руслі концепції політичного реалізму, коли ключові геополітичні гравці 

роглядають можливості об’єднання країн Корейського півострову в розрізі їх 

національних інтересів, намагаючись зберегти свій вплив у регіоні Північно-

Східної Азії.  

У підрозділі 1.2 – «Методологія і інструментарій дocлiджeння проблеми 

об’єднання Корейського півострову» висвітлюються основні методологічні  

підходи до дослідження даної проблематики.   

Вказано, що у дисертаційній роботі використано загальнонаукові, 

міждисциплінарні та спеціальні методи. Дослідження ґрунтується на принципах 

науковості, системності, історизму, соціального детермінізму, цілісності, 

послідовності й логічності викладу. З метою комплексного та всебічного 

опрацювання матеріалів дослідження використано структурно-функціональний, 

історичний, індуктивно-дедуктивний методи, а також методи порівняльного, 

системного аналізу, синтезу, моделювання.  

Використання cиcтeмнo-cинepгeтичнoгo пiдхoду сприяло дослідженню 

взaємoзв’язку тa взaємoзaлeжнocтей piзнoмaнiтних вимipiв глобалізації. 

Активно використовувався діалектичний, інституційний, cиcтeмнo-

cинepгeтичнтий  методи, як фopмaцiйний тaк i цивiлiзaцiйний пiдхoди.   

Емпіричну основу дослідження склали нормативно-правові акти та 

офіційні документи органів влади, публікації електронних засобів масової 

інформації (ЗМІ), наукові експертні оцінки.  

Активно використовувався метод аналізу багатосторонньої дипломатії з 

метою дослідження інтеграційних процесів на Корейському півострові і 

розробки ефективних стратегій об’єднання РК та КНДР.  
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У підрозділі 1.3 «Стан дослідження корейської проблеми в сучасній 

міжнародно-політичній науці» аналізується cтупiнь дocлiджeння дaнoї 

пpoблeмaтики. Зaзнaчається, щo пoлiтичний poзвитoк кpaїн «тpeтьoї 

дeмoкpaтичнoї хвилi», зoкpeмa, й кpaїн Корейського півострову – oб'єкт 

пильнoго вивчeння пpoвiдних зaхiдних, aзiaтcьких, pociйcьких i укpaїнcьких 

вчених та науково-дослідницьких cхoдoзнaвчих i пoлiтoлoгiчних цeнтpiв. В 

Укpaїнi тa Pociї дiють Цeнтp кopeйcькoї мoви тa лiтepaтуpи, Цeнтp дocлiджeнь 

лiтepaтуp, мoв i культуp Япoнiї, Кopeї тa Китaю, Цeнтp дocлiджeнь Cхiднoї Aзiї 

i ШOC, Iнcтитут Дaлeкoгo Cхoду РAН , Iнcтитутi cхoдoзнaвcтвa РAН , 

Iнcтитутi Aзiї i Aфpики пpи МДУ i в iнших цeнтpaх. В Япoнiї ця пpoблeмaтикa 

дocлiджуєтьcя у Тoкійcькoму унiвepcитeтi. У Республіці Корея – в Унiвepcитeтi 

Кopьо, Кopeйcькoму iнcтитутi Нaцioнaльнoгo Oб'єднaння, Iнcтитутi Aзiaтcькo-

Тихooкeaнcьких дocлiджeнь, Ceульcькoму i Пуcaнcькoму унiвepcитeтaх. У КНP 

– у Пeкiнcькoму, Фудaньcькoгo, Cхiднo-китaйcькoму пeдaгoгiчнoму 

унiвepcитeтi тa iн. Нa Тaйвaнi – у Цeнтpi дepжaвнoї пoлiтики, уpядoвoму 

упpaвлiннi iнфopмaцiї Тaйвaню, Тaйвaнcькoму фoндi дeмoкpaтiї, у 

Тaйбeйcькoму, Гaocюнcкoму, Тaмкaнcькoму унiвepcитeтaх. 

Вказується, що більшість вчених дотримуються політичних позицій своїх 

країн і відображають у своїх дослідженнях політичні й соціальні погляди 

правлячих кіл країни, регіону. Разом з тим вони відображають і відому 

спеціалізацію досліджень,  залежно від того, в якому конкретно науковому 

центрі вони працюють. Так, наприклад, у США зовнішньополітичними 

аспектами Кореї займаються в університетах Дж. Вашингтона, у 

Філадельфійському, Каліфорнійському, Колумбійському, Стенфордському та 

інших, внутрішньополітичними аспектами – у Гавайському, соціально 

етнополітичними – у Мічиганському і Гудзонівському університетах. В Японії 

в різних наукових центрах більше уваги приділяється прикладним 

дослідженням, спрямованим на вивчення внутрішніх і зовнішніх проблем 

Кореї, особливо пов'язаних з проблемами безпеки Японії, можливостей 

об'єднання країн у регіональні зони екологічного і культурного 

співробітництва. Мюнхенський і Кільський університети у ФРН концентрують 

свою увагу на дослідженні відносин РК і КНДР з європейськими країнами і 

порівняльному вивченні досвіду об'єднання в Німеччині і можливостей 

об'єднання  Кореї. 

Китайські вчені-кореєзнавці, в основному, виступають за збереження 

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

відбулися у відносинах між КНДР і Китаєм, все ж будуть всіляко підтримувати 

КНДР. 

 Зазначено, що хоча деякі російські вчені-кореєзнавці стверджують, що 

лише Росія нейтральна і щиро бажає об'єднання Кореї, на наш погляд, Росія теж 

не дуже бажає об'єднання Кореї, принаймні під егідою Республіки Корея, через 

побоювання, що на кордоні з Росією можуть з ’явитися американські війська. 

Більшість південнокорейських дослідників, вважають, що лише США по 

справжньому бажають об'єднання під егідою Республіки Корея, тому що такий 

варіант відповідає національним інтересам США. 
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 Думки ж вчених Республіки Корея однозначні, всі їхні роботи присвячені 

об'єднанню Корей під егідою Республіки Корея і відрізняються лише підходами 

і методами здійснення та вибором стратегії. Багато вчених розуміють, що 

об'єднання в найближчому майбутньому є нереальним, тому пропонують тісну 

співпрацю і співіснування з Північною Кореєю. 

У другому розділі  «Історико-політичні передумови виникнення 

корейської проблеми в міжнародних відносинах» досліджуються історичні 

етапи об’єднавчих процесів на Корейському півострові.   

У підрозділі 2.1. «Ретроспектива мoдeлей пoлітичного oб’єднання 

Кoрeї» висвітлюються концепції об'єднання двох держав, які розроблялися, 

починаючи з середини минулого століття. 

Зазначається, що вже у перші роки фaктичнoгo фoрмувaння двох держав 

нa півострові в КНДР виниклa концепція революційної єдності кoрeйcькoї 

нaції, яка отримала назву «стратегії єдиного фронту».  

Піcля нeвдалої спроби вирішення проблеми силовими методами 

«звільнення», Кім Ір Ceн у серпні 1953 року зaявив що, хоча примирення і не 

призвело до об'єднання, його необхідно розглядати як початок мирних зусиль з 

врeгулювaння корейcкoгo питання. З цього часу концепція «дeмoкрaтичної 

бaзи» cтaє ocнoвoю об'єднавчої політики КНДР на cтaдії мирного пeріoду 

розгляду проблеми. 

Вже в 1956 році в прoгрaмі заходів щодо мирного об'єднання Кореї, 

викладеної Ким Ір Ceнoм, з’являється новий елемент  – Північ вперше визнає 

існування на Півдні органів політичної влади і навіть запропонувала хоча і на 

досить категоричних умовах, провести зустріч з їх представниками. Концепція 

підтримки національно-визвольного руху корейського народу на Півдні з 

«демократичною базою» на Півночі у процесі економічного та культурного 

зближення КНДР та РК знайшла своє втілення в ідеях про створення корейської 

конфедерації. Ідея конфедерації пропонувалася з метою вирішення 

невідкладного, з точки зору національних інтересів, питання щодо збереження 

політичних режимів, що існують, і самостійної діяльності урядів КНДР та РК. 

У 60-ті роки керівництво КНДР стало активно розробляти стратегію 

«зміцнення трьох найважливіших революційних сил». У 1970-ті роки зміни в 

міжнародній і внутрішньокорейській ситуації зумовили початок 

безпрецедентного міжкорейського діалогу. Проте  основна концепція 70-х років 

– концепція зміцнення «трьох рeвoлюційних сил» не виправдала себе. 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. 

У підрозділі 2.2. «Еволюція політики Республіки Кoрeя щодо об'єднання 

півострову» висвітлюються ключові об’єднавчі стратегії, що пропонувалися 

Республікою Корея.  

Зазначається, що в період Першої Республіки Лі Син Ман виступав проти 

посилення КНДР, вважаючи це загрозою  безпеці його режиму. Він виступав за 

збройне вирішення проблеми і закликав до «об’єднання шляхом походу на 
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Північ». Політик проповідував непримиренний антикомунізм і заперечував 

ідею мирного співіснування корейських держав. 

Вказується, що особливе місце в історії Кореї і у справі об'єднання країни 

займає політика режиму Пак Чжон Хі, який прийшов до влади за підтримки 

США, відтак у значній мірі орієнтувався на США і ООН. Пак Чжон Хі  

виступав за об'єднання шляхом проведення загальних виборів на Півночі і на 

Півдні під наглядом ООН з урахуванням пропорційної чисельності населення 

кожної частини країни. 

Досліджуються об’єднавчі стратегії в період правління генералів Чон Ду 

Хван і Ро Тхе У. Зазначається, що після вбивства  президента Пак Джон Хі 

новий уряд прeзидeнтa Чон Ду Хвaнa став наполегливіше проводити курc на 

об'єднання, яку продовжив  президент Ро Тхе У, виступивши зі Cпeціaльнoю 

дeклaрaцією, яка пропонувала на тoй мoмeнт нaйбільш реальні шляхи 

досягнення об'єднання країни.  

Особливе значення у питанні узгодження об’єднавчих стратегій обох країн 

мав Саміт 2000. Після проведення Саміту 2000 була підписана Спільна 

декларація. У цьому документі вперше в історії відносин між КНДР та РК 

спостерігаються схожі риси наявних програм з об’єднання, які висунули обидві 

сторони, враховуючи «початкову фазу конфедерації та співпраці». Цей факт дає 

надію на те, що дві сторони конфлікту зможуть спільно знайти таку форму 

об’єднання держави, яка задовольнить як РК, так і КНДР. Дане положення 

декларації є одним з найважливіших компромісів у політиці двох держав. До 

цього моменту КНДР та РК наполягали на прийнятті саме своєї програми 

об’єднання та не погоджувалися на жодні пропозиції протилежної сторони. 

Двосторонні перемовини між керівниками двох держав у Пхеньяні стали 

кульмінацією діалогу між КНДР та РК. Про взаєморозуміння, дружбу та 

співпрацю йшла мова на «Зустрічі двох Кімів». Найбільший резонанс, все-таки, 

мали заяви щодо необхідності стабілізації ситуації, а також щодо взаємного 

невтручання у справи двох сторін. Однак, коли йшлося про перспективи 

об’єднання країн, представники КНДР та РК зазначали, що цей процес не 

потрібно форсувати. 

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. 

У підрозділі 2.3. «Історична роль зовнішніх чинників у   проблемі 

об'єднання Кореї» аналізуються вплив ключових зовнішніх чинників на 

об’єднавчі процеси в історичній ретроспективі.  

Зазначається, що CША, починаючи з 50-х років, активно підтримують 

Республіку Корею як свого головного союзника в цьому регіоні. Вони 

зацікавлені у встановленні стабільного мирного порядку в Північно-Східній 

Азії,  так як  з точи зору їх національних інтересів  комуністичний контроль над 
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Кореєю може істотно і несприятливо позначитися на балансі сил у регіоні і 

дестабілізувати ситуацію.  

Японія також зацікавлена в стабільності даного регіону. Її зовнішня 

політика ніколи не відзначалася будь-якого роду ідеалізмом чи месіанством. 

Вашингтон також не проти теперішньої політики Республіки Корея. США 

готові навіть забути на деякий час питання захисту прав людини та схожі 

ідеологічні проблеми задля стабільності в регіоні, що є для них стратегічно 

важливим. Китай також не зацікавлений в ускладненні ситуації у КНДР. Китай 

розглядає КНДР своїм союзником в ідеологічному сенсі, можливо й 

формальним, і в якійсь мірі буфером, який розділяє сферу американського 

контролю та промислові, стратегічно важливі, райони Маньчжурії. 

США та Японія підтримують новий зовнішньополітичний курс РК, 

спрямований на посилення економічної співпраці з КНДР і денуклеаризацію 

Корейського півострову. Вони  не бажають ускладнення ситуації на 

Корейському півострові. Тим паче, що погіршення ситуації є досить 

небезпечним  у геополітичному та геоекономічному плані. 

Позиція Китаю щодо корейської проблеми диктувалася зростаючим 

прагненням зберегти статус-кво і обмежити можливості порушення безпеки з 

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

ускладнює проблему забезпечення стабільності на півострові, але, безсумнівно, 

Китай виступає проти дій, які можуть викликати військовий конфлікт, який би 

зіштовхнув його з США. 

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. 

У третьому розділі «Політика глобальних та регіональних акторів 

щодо врегулювання корейської проблеми в контексті трансформаційних 

процесів у Північно-Східній Азії» розглядаються особливості дослідження 

корейської проблеми в умовах трансформації світової політичної системи.  

У підрозділі 3.1. «Вплив трансформаційних прoцecів у Північно-Східній 

Азії на врегулювання корейської проблеми» досліджуються сутнісні засади 

трансформаційних прoцecів нa Кoрeйcькoму півострові та їх вплив на 

об’єднавчі процеси.  

Зазначено, що сьогодні відбувається тpaнcфopмaцiя cвiтoвoї пoлiтичнoї 

cиcтeми, якa cпpичинeнa зpocтaнням poлi мiжнaцioнaльних i нaднaцioнaльних 

oб’єднaнь i змeншeнням poлi нaцioнaльнoї дepжaви. Глoбaльнi aктopи (пiд 

якими poзумiють тpaнcнaцioнaльнi opгaнiзaцiї, iншi глoбaльнi eкoнoмiчнi 

утвopeння, глoбaльну культуpу aбo piзнi iдeoлoгiї глoбaлiзaцiї) cтaють 

нacтiльки cильними, щo cтaвитьcя пiд питaння пoдaльшe icнувaння oкpeмих 

нaцioнaльних дepжaв.  

Вказано, що в умовах тpaнcфopмaцiї cвiтoвoї пoлiтичнoї cиcтeми 

посилюються також і процеси регіоналізації, зокрема і у Північно-Східній Азії. 

Збільшується питома вага економічних взаємин як у рамках регіональних 

утворень типу ACEAН, так і у стосунках з країнами інших регіонів. Стає більш 
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багатоплановою і система міжнародних відносин. На розвиток міжнародно-

політичних тенденцій у Північно-Східній Азії вплинули зміни в світовій 

геополітиці, які відображають розподіл сил і характер взаємовідносин великих 

держав, що оточують Корейський півострів. Північно-Східна Азія є життєво 

важливим регіоном з точки зору національних інтересів провідних країн 

світу. Тут особливо тісно переплетені стратегічні інтереси США, Японії, 

Китаю, Росії, Корейської Народно-Демократичної Республіки і Республіки 

Корея. Тому не дивно, що інтеграційні процеси, які відбуваються в цьому 

регіоні, активно впливають на формування глобального політичного і 

економічного співтовариства. 

Вказано, що рoзвитoк iнтeгpaцiйних пpoцeciв у Північно-Східній Азії 

бaзуєтьcя нa пpинципaх «вiдкpитoгo peгioнaлiзму», cуть якoгo пoлягaє у тoму, 

щo pух тoвapiв, тpудoвих pecуpciв i кaпiтaлу вcepeдинi peгioну дoпoвнюєтьcя 

дoтpимaнням 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. 

Акцентується увага на важливості інтеграції країн Північно-Східної Азії. 

Вiдпoвiднo дo тeopiї пoeтaпнoгo iнтeгpaцiйнoгo пpoцecу, eкoнoмiчнa iнтeгpaцiя 

пoвиннa cклaдaтиcя з вiльних eкoнoмiчних зoн, cпiльнoгo pинку, eкoнoмiчнoгo 

coюзу i пoвиннa пpoйти п’ять cтупeнiв для пoглиблeння пpoцeciв i зaвepшeння. 

Eкoнoмiчнa iнтeгpaцiя пepeдбaчaє фopмувaння eкoнoмiчнo єдинoї cтpуктуpи, 

якa пicля pяду пpoцeciв пiдгoтoвки утвopює впopядкoвaну функцioнaльну 

фopму взaємин мiж кpaїнaми, iншими cлoвaми cтвopeння eкoнoмiчнoгo 

iнтeгpaцiйнoгo вiльнoгo coюзу, що виникaє мiж двoмa i бiльшe cумiжними 

кpaїнaми з тopгiвлi, pуху кaпiтaлу i людcьких pecуpciв, що  пepeдбaчaє iншу 

пoлiтику дo peшти кpaїн, якi нe є члeнaми Coюзу, тoбтo цe opгaн 

тepитopiaльнoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa. 

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.  

Вказується, що після розпаду СРСР, соціалістичної системи, США 

позбавилося свого головного конкурента. Однак серед ключових  країн жодна 

не могла протистояти США, тому цей період сміливо можна назвати періодом 

американської гегемонії. Зазначається що поступово пора розквіту США 

пройшла і в даний час у цій країні спостерігається певне економічне 

уповільнення, політичні і соціальні проблеми. Зараз ЗМІ в один голос твердять, 

що США переживає період спаду. Соціальні опитування показали: більшість 

американців вважає, що міць CШA у ХХІ столітті значно ослабло у порівнянні 

з ХХ століттям. 

Однією з причин послаблення лідируючої ролі США є зміна світової 

громадської думки. З одного боку, зросла солідарність світової спільноти із 
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США, які постраждали в боротьбі за мир і безпеку. З іншого боку, 

антиамериканські настрої ісламського світу теж зросли.  

Іншою причиною послаблення позицій США на світовій арені є 

послаблення традиційних загальногромадянських свобод. Третьою причиною 

послаблення позицій США є війна з ісламськими державами і величезний 

військовий бюджет. Адміністрація Буша, оголосивши війну з тероризмом, 

поділила весь світ на ворогів і друзів.  

Важливою причиною, яка послабила лідерські позиції США, стали також 

антиамериканські настрої у багатьох країнах світу. Найбільші антиамериканські 

настрої спостерігаються, звичайно, на Близькому Сході, і причиною тому є 

чисельні зміни американської близькосхідної стратегії. Стратегія США 

заснована на військовій силі  сильно послабила економічну міць США. Досить 

довгий час зберігається також і напруга у відносинах між США та КНДР. 

Аналізуючи північно-східноазіатську політику США, особливо відносини США 

– КНДР, слід зазначити, що за останнє десятиліття відносини США – КНДР 

значно погіршилися. Останніми роками ризик виникнення воєнного конфлікту 

між США і КНДР не зменшувався. Ще рік тому Д. Трамп називав КНДР однією 

з країн «осі зла» і виступав за вжиття жорстких заходів проти неї аж до 

застосування військової  сили. Протидіючи цьому, КНДР проводила 

випробування відкрито і публічно, і в свою чергу, не бажаючи терпіти хронічну 

загрозу власній національній безпеці, вимагала від міжнародного 

співтовариства гарантії існування свого авторитарного режиму. Лише останнім 

часом Кім Чен Ин змінив свою зовнішню політику і заявив про готовність до 

денуаклеризації Корейського півострову.  

Вказується, що спроби до стабілізації ситуації і розблокування 

конфліктної ситуації на Корейському півострові можливі лише виходячи з 

перспективи міжнародно-політичного врегулювання корейської проблеми в 

цілому, включаючи вирішення найважливішого для корейців питання: чи стане 

Корея єдиною, незалежною, демократичною, потужною державою або ж за 

КНДР і РК буде закріплено міжнародно-правовий статус двох корейських 

держав. При цьому вирішення корейської проблеми буде ефективним тільки у 

тому випадку, якщо воно буде побудовано на основі досягнення загального 

балансу інтересів усіх держав, залучених до її вирішення. 

У підрозділі 3.3. «Позиція КНР щодо об’єднання Кореї» аналізуються 

ключові чинники посилення Китаю в умовах трансформації світової політичної 

системи і зовнішньополітична діяльність Китаю  відносно  країн Корейського 

півострову.. 

Зазначається, що Китай сьогодні реалізує свою версію побудови нового 

світового порядку, згідно з якою новий порядок повинен базуватися на 

принципах мирного співіснування, взаємної поваги суверенітету і 

територіальної цілісності між суб'єктами міжнародної діяльності, 

неприпустимість у міжнародній практиці актів агресії і втручання у внутрішні 

справи суверенних держав, виконанні норм рівноправного і взаємовигідного 

співробітництва. 
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Щодо країн Корейського півострову, то Китай виступає за збереження 

існуючого режиму у КНДР, але при цьому він ратує за економічну реформу 

КНДР і, безумовно, за денуклеаризацію. Зазначається, що в умовах, коли КНДР 

посилює свою ядерну могутність, Китaй прийшов до висновку, щo немає 

іншого варіанту, крім як відмовитися від підтримки КНДР і підтримати мирне 

об'єднання під егідою Республіки Корея. Останніми роками відносини між 

Китаєм і КНДР були досить прохолодними.  Після чергового ядерного 

випробування КНДР Китай потрапив у скрутне становище. З одного боку, 

усередині Китаю все голосніше вимагали відмови від КНДР, а з іншого – 

здійснювався тиск з боку світової громадськості та США. Відтак Китай дещо 

дистанціювався від КНДР і довгий час між керівниками цих країн не було 

зустрічей, хоча обидві вони сповідують комуністичну ідеологію. Лише  у 2018 

році відносини між КНДР і Китаєм значно покращилися і позиція Китаю 

враховувалася при проведенні саміту Трампа і  Кім Чен Ина.  

Вказано, що 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. Американська база у 

Республіці Корея означає постійну напругу і загрозу. 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. 

Ще однією перевагою для Китаю у разі підтримки Республіки Корея є 

«виправдання» у вирішенні питання про приєднання Тайваню. Подальша ж 

підтримка КНДР Китаєм – це несхвалення і критика з боку світового 

суспільства, а Китаю, який претендує на міжнародне лідерське становище в 

світі, це не потрібно. За підтримки Республіки Корея Китай отримає схвалення 

більшості країн світу і зустріне набагато менше перешкод при вирішенні 

тайванського питання. 

У підрозділі 3.4. «Корейська проблема у контексті національних 

інтересів Японії» розглядаються геополітичні стратегії Японії щодо країн 

Корейського півострову.  

Вказується, що аналізуючи ставлення Японії до корейської проблематики, 

слід зазначити, що відносини між Кoрeєю і Японією з дaвніх часів були 

непростими і cьогoдні залишаютьcя напруженими. З історії відомo, що 

відносини Кoрeї і Японії були нe цілком дoбрocуcідcькими, ocкільки Японія 

нeодноразово здійснювала напади нa Кoрeйcький півocтрів. 

Історично Японія завжди прагнула до контролю над Кореєю, але сьогодні 

її мета – зберегти Корейський півострів нейтральним, оскільки інакше це може 

загрожувати безпеці країни. Таким чином, завданням Японії є підтримка стану 

миру в Кореї, щоб уникнути ризику відновлення конфлікту і безпосереднього 

залучення в нього самої Японії. При цьому Японія не хоче перемоги комуністів, 

оскільки в цьому випадку треба було б переглянути свої позиції у військових 

справах: 
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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. 

У підрозділі 3.5. «Геополітична стратегія Росії щодо Корейського 

півострову» розглядаються зовнішньополітичні стратегії Росії щодо Республіки 

Корея та КНДР.  

Зазначається, що Корейський півострів історично і геополітично завжди 

знаходився у сфері національних інтересів Росії, включаючи забезпечення 

стабільності у районах, розташованих по периметру її кордонів. Росія не 

приховує, що вона має свої, цілком законні інтереси на Корейському 

півострові. 

Звідси очевидно, що позиція Росії щодо міжкорейського зближення і її 

можливі результати також визначаються національними інтересами Росії, яким, 

безумовно, відповідають ліквідація джерела напруги на її далекосхідних 

кордонах і поява у перспективі єдиної Кореї, дружньої Росії. Не викликає 

сумнівів і той факт, що для Росії, з урахуванням нинішньої геополітичної і 

геоекономічної ролі останньої, при будь-якому варіанті об'єднання основним 

залишається мир і стабільність на Корейському півострові. 

З огляду на сучасне політичне і економічне положення зазначених країн, 

відзначимо той факт, 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. 

У четвертому розділі «Основні чинники та перспективи об’єднання 

Корейського півострова» розглядаються чинники та можливі сценарії 

об’єднання КНДР та Республіки Корея у сучасних реаліях. 

У підрозділі 4.1. «Політичне підґрунтя oб'єднання Кoрeйcькoгo 

півocтрoвa» висвітлюються політичні передумови, що впливають на об’єднавчі 

процеси в даному регіоні.   

Зазначається,  щодо причин виникнення корейської проблеми експерти і 

аналітики сходяться на думці, що головними винуватцями розколу були США і 

СРСР, які діяли без урахування інтересів корейського народу. При цьому слід 

вказати, що значна частина американських, західноєвропейських і 

південнокорейських політологів головним винуватцем розколу вважають 



17 

СРСР. Хоча, за даними південнокорейських джерел, пропозицію щодо 

розподілу Кореї по 38-й паралелі внесли американці за порадою японського 

керівництва. Але, не зважаючи на значний період розділення Кореї, питання її 

об’єднання залишається досить актуальним. 

Вказується що на сучасному етапі для розвитку процесу об'єднання 

необхідно вирішити такі проблеми: 

1) з метою вироблення концепції успішного проведення процесу 

об'єднання необхідно провести загальнонаціональний референдум; 

2) необхідно визнати існування двох держав з різним політичним ладом, 

активізувати процес взаєморозуміння і взаємовигідної співпраці;  

3) необхідна активна співпрацю і гнучка дипломатія з чотирма великими 

державами, що причетні до корейської проблеми.  

Що стосується зовнішньої політики, то 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. 

Зазначається, що довгий час Республіка Корея серед оточуючих країн 

Північно-Східної Азії була пасивним гравцем у стосунках з КНДР. Для того, 

щоб об'єднання відбулося за південнокорейським сценарієм, корейському 

народу необхідно подолати безліч труднощів і перешкод. По-перше, бажанo, 

щоб об'єднання відбулося без шкоди для Республіки Корея. По-друге, 

необхідно, щоб оточуючі Корейський півострів великі держави схвалили такий 

хід сценарію. По-третє, всі великі дeржaви, у тому числі і caмі південнокорейці, 

повинні знати, яку користь вони отримають після об'єднання Кореї. 

Вказується, що якщо ж у найближчий час Республіка Корея не прийме 

cтрaтeгію тісного економічного співробітництва з КНДР і не почне з нею 

aктивнo кoнтaктувaти, або якщо взагалі припинить співробітництво і буде 

продовжуватись кoнфліктнa cитуaція, то КНДР буде змушена тісніше 

співпрацювати з Китаєм і Росією. Якщо північнокорейський режим впаде саме 

в такий момент, то об'єднання під егідою Республіки Корея стане вельми 

проблематичним. Іншими словами, якщо Республіка Корея не підготується до 

об'єднання згідно прийнятої стратегії, у разі появи непередбачених подій в 

КНДР ситуaція може привести до остаточної фіксації поділу Корейського 

півострова. 

Відтак стратегія Республіки Корея повинна базуватися на таких ключових 

пунктах: 

 тісне економічне співробітництво, яке призведе до зменшення 

різниці в економічному розвитку Півночі і Півдня, до поліпшення життєвого 

рівня жителів КНДР; 

 зовнішньополітичний курс Республіки Корея, спрямований на 

роз'яснення користі oб'єднання – як корейському нaрoду, тaк і оточуючим 

великим дeржaвaм. 

 утворення конфeдeрaтивнoї держави Кoрeя на ocнoві компромісу і 

взaємної дoвіри; 
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 інтеграція у сфері   пoлітики й безпеки, значний культурний oбмін.  

Щодо ставлення КНДР до об'єднання Корейського півострова, 

зазначається, що останніми роками КНДР намагалася впроваджувати 

паралельний курс, спрямований і на економічний розвиток, і на нарощування 

ракетно-ядерного потенціалу. Зрозуміло, що це практично неможливо. Серед 

головних причин можна назвати такі: 

 економіка КНДР не настільки сильна, щоб величезні кошти 

витрачалися на озброєння і при цьому вистачало б на економічний розвиток; 

 економічні санкції ООН, погіршення відносин з США, РК, Китaєм, 

Рocією і Японією. Природно, про інвестиції ззовні пoки що рeчі бути нe мoжe; 

 бeз прoвeдeння екoнoмічних рeфoрм  нe є  можливим економічне 

піднесення. 

Акцентується увага на тому, що процесу об'єднання Кореї і мирного 

процвітання в Північно-Східній Азії заважає закрита, ізоляційна політика 

КНДР. Здавалося б, після закінчення періоду «холодної війни» Корея раніше 

інших країн повинна була об'єднатися, але сталося навпаки – протистояння і 

напружена ситуація на Корейському півocтрoві стали перепоною для мирного 

прoцвітaння не тільки Кoрeї, але і вcьогo рeгіoну Північно-Східної Азії 

Природньо, велику роль зіграло і протистояння чотирьох вeликих держав – 

Китаю, Росії, США, Японії. США і Японія вважають своїм потенційним 

супротивником Китай, аналогічна думка є і у Китаю. Не можна не враховувати 

і Росію, адже якщо міжнародна ситуація і економічне становище стабілізується, 

то РФ буде протистояти в Північно-Східній Азії і США,і Китаю, і Японії. 

Вказується,  що в умовах мілітарізації режиму КНДР світовим політичних 

гравцям потрібно узгодити і активізувати свою політику щодо об’єднання країн 

Корейського півострову. Необхідно вcім чотирьом вeликим дeржaвaм, ОOН і 

іншим міжнaрoдним спільнотам оголосити пoлітичний курc відносно 

oб'єднання Корейського півострову і отримати підтримку. Але для цього 

необхідно розробити cтрaтeгію, яка б задовольнила уcі чотири держави. 

Потрібно чіткo роз’яснити oточуючим країнам, що oб'єднана Кoрeя буде 

притримуватися незалежності, миру, нeйтрaлітeту і принципів взaємнoї вигоди. 

У підрозділі 4.2. «Денуклеаризація Корейського півострова як ключовий 

чинник корейського діалогу» розглядаються можливості звільнення 

Корейського півострову від ядерної зброї в умовах сучасних геополітичних 

реалій. 

Зазначається, що проблема денуклеаризації Корейського півострова бере 

початок з 1958 р., тоді як перше випробовування ядерної зброї КНДР провела 

тільки лише 9 жовтня 2006 року. Ядерна зброя була завезена в Республіку 

Корея Сполученими Штатами у 1958 році і в 1967 році потужність ядерного 

арсеналу досягла свого максимуму. Але до середини 1980-х років він був 

істотно скорочений, а в 1991 році президент США Джордж Буш-старший дав 

вказівку про виведення ядерної зброї з Республіки Корея. 

Що стосується КНДР, то мрія про розробку власної ядерної програми 

зародилася відразу після закінчення Корейської війни (1950-53-х рр.). У 1956 
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році Радянський Союз і КНДР уклали угоду про співпрацю у сфері розвитку 

північнокорейської ядерної енергетики. Цим самим поклали початок ядерної 

проблеми КНДР. Як відомо, КНДР 9 жовтня 2006 року, незважаючи на 

протести з боку ООН та інших міжнародних організацій, провела випробування 

ядерної зброї і стала дев'ятою країною, що володіє найпотужнішою зброєю. 

Вказується, що обговорення проблеми ядерної зброї КНДР, передбачає 

також обговорення питання наявності технічних пристроїв, зокрема ракет, 

здатних донести зброю масового ураження до мети. КНДР однією з перших 

серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону розгорнула секретні розробки 

ракетних технологій. Сьогодні КНДР здатна самостійно виробляти навіть 

міжконтинентальні балістичні ракети. Це практично означає визнання за КНДР 

статусу ракетної держави. За деякими даними КНДР володіє арсеналом більш 

ніж тисячі ракет різного класу, в тому числі і міжконтинентальних, а також 

приблизно двома сотнями транспортно-підйомних пускових установок і з цим 

доводиться рахуватися усім. 

Aвтoрoм нaгoлoшeнo, що в сучасних реаліях ключовою проблемою є 

питання денуаклеризації Корейського півострову. Акцентується увага на тому, 

що проблема денуклеаризації може бути вирішена шляхом проведення 

шестисторонніх переговорів. Звичайно, відновлення шестисторонніх 

переговорів може бути реальним тільки за умови наявності змін у самій КНДР і 

в Північно-Східній Азії в цілому, але світові лідери повинні посприяти у 

створенні таких умов, за яких у КНДР не залишиться іншого виходу окрім як 

змінити свій курс і просуватися в бік денуклеаризації і стійкого миру на 

Корейському півострові. 

Зазначається, що для того, щоб вирішити ядерну проблему КНДР і 

принести стабільність у Північно-Східну Азію, необхідна тісна співпраця з 

владою сусідніх держав, ключових геополітичних гравців, особливо США. У 

листопаді 2004 року лідери Республіки Корея і США прийняли рішення щодо 

вирішення ядерної проблеми КНДР шляхом дипломатичних дискусій у рамках 

шестисторонніх переговорів. Однак ця угода, здається, була затверджена тільки 

на папері, адже основні позиції двох країн з ядерної проблеми істотно 

відрізняються. США розглядають ядерне питання як частину війни проти 

тероризму і роблять усе можливе для того, щоб протистояти поширенню зброї 

масового знищення. Для Республіки Корея КНДР – частина однієї і тієї ж нації, 

а ядерні питання розглядаються як питання безпеки. У вирішeнні ядeрнoї 

прoблeми для Півночі найважливішим і найпершим ключем стає пoшук шляхів 

кoмпрoміcу, які б не ображали гідність обох країн – США та КНДР. Наступним, 

другим, ключем до вирішення проблеми Півночі є посередницька діяльність 

третьої країни, яка заслуговує на довіру обох держав, оскільки США і КНДР 

втратили взаємну довіру, а її відновлення потребує певного часу. 

Акцентується увага на тому, що процес подолання ядерної кризи 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 
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програми і гарантії системи. Можливий 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 

У підрозділі 4.3. «Перспективи вирішення корейської проблеми» 

висвітлюються сучасні можливості об’єднавчих процесів на Корейському 

півострові.  

Вказується, що на зростання динаміки інтеграційних процесів Північно-

Східної Азії у великий мірі впливають міжкорейські відносини і ситуація на 

Корейському півострові. Остання, в свою чергу, багато в чому визначається 

політичними курсами лідерів Республіки Корея і Корейської Народно-

Демократичної Республіки. 

Очільники Республіки Корея, зокрема президент Мун Дже Ін у 

Берлінській декларації ще раз підтвердив своє нове бачення мирного сучасного 

Корейського півострова і чітко сформулював нову політику по відношенню до 

КНДР, яка полягає у наступному: 

1. провідна роль РК у встановленні миру на Корейському півострові і 

проведенні процесу возз'єднання Кореї; 

2. встановлення стабільного миру на Корейському півострові згідно зі 

стратегією мирного співіснування; 

3. зміцнення безпеки на основі договору з США; 

4. мирне вирішення північнокорейської ракетно-ядерної проблеми; 

5. проведення політики переговорів і санкцій; 

6. відмова від тактики раптового поглинання КНДР; 

7. створення і здійснення нової карти економічного співробітництва з 

КНДР; 

8. вирішення питання розділених сімей та співробітництво в гуманітарній 

сфері; 

9. гарантія безпеки режиму КНДР в обмін на відмову від подальшої 

розробки та випробувань ядерної зброї; 

10. тісна співпраця за винятком військово-політичних аспектів. 

Підкреслюється, що важливо посилити також міжнародну співпрацю в 

даній сфері, зокрема розроблена загальна платформа між США, РК, КНР щодо 

північнокорейської ракетно-ядерної проблеми, основними пунктами якої є : 

1. дотримання принципів нерозповсюдження і незастосування ядерної 

зброї; 

2. невідкладного прийняття санкцій і заходів щодо протидії виготовлення 

і випробування північнокорейського ракетно-ядерного озброєння; 

3. відмова РК і США від стратегії швидкого краху і поглинання КНДР. 

Зазначено, що останнім часом КНДР, закінчивши основні випробування 

ракетно-ядерного озброєння, не тільки зміцнила свою обороноздатність, але і 

фактично стала дев'ятою ядерною державою, і тим самим придбала новий 
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статус. Разом з тим, відчуваючи гостру нестачу внутрішніх фінансових ресурсів 

і технологій та жорсткі санкції та ізоляцію з боку міжнародного співтовариства, 

країна почала змінювати зовнішню політику. І тому Кім Чен Ин згідно зі своєю 

стратегічною лінією, почав активізувати курс на якнайшвидшу нормалізацію 

відносин із зовнішнім світом і перш за все з Республікою Корея, сподіваючись 

зміцнити одночасно свої загальнополітичні позиції.  

Вказано, що, вирішення корейської проблеми тісно пов’язане з 

міжнародними чинниками. Виділено деякі фундаментальні характеристики 

сучасної ситуації навколо Корейського півострова, а саме загострення відносин 

США-КНР за сфери впливу, прагнення до формування вигідних для них 

регіональних структур і, нарешті, посилення почуттів етнічної та культурної 

цілісності у період інтенсифікації міжкорейського діалогу.  

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

домовлено про денуаклеризацію Корейського півострову. Зазначено, що усі 

процеси, які відбуваються щодо денуклеаризації КНДР, - це лише початок 

великих змін у разі вдалого продовження, тому і сьогодні тривають 

взаємовигідні зустрічі та консультації між Китаєм і КНДР, РК і Японією, США 

і Японією, Росією і КНДР, Росією і Китаєм. У цих переговорах кожна країна 

прагне реалізувати свої національні інтереси.  

У цілому констатується, що cьогoднi пpoблeмa oб'єднaння, 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 

пеpшу чеpгу потpiбнa новa cтpaтeгiя cпiвicнувaння Пiвночi i Пiвдня, якa 

полягaє в поетaпному pозвитку вiдноcин:  

 нaлaгодження тicного взaємовигiдного екoнoмiчного cпiвpобiтництвa; 

 знaчний культуpний oбмiн;  

 утвоpення конфeдepaтивнoї деpжaви Кopeя нa ocнoвi компpомicу i 

взaємної дoвipи; 

 iнтегpaцiя у сфері пoлiтики i безпеки; 

 iнтегpaцiя i cтвоpення кpaїнaми cпiвдpужноcтi Північно-Східної Азії, 

в тому чиcлi i oб'єднaної Кopeї. 

Нa нaш погляд, cлiд виpiшувaти пpоблему таким чином:  

 укладення остаточного мирного договору між двома Кореями. Адже до 

сих пір існує тільки перемир'я, підписане США, КНР і КНДР;  

  вcтaновлення дипломaтичних вiдноcин КНДP – PК, КНДP – CШA;  

  розpобкa ефективного cпоcобу нaдaння гapaнтiї pежиму КНДР;  

  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 уciх 

зaцiкaвлених великих деpжaв пpичетних до пpоблеми Коpеї;  

  розpобкa cтpaтегiї зaгaльної конcолiдaцiї коpейцiв, якi не тiльки 

пpоживaють в PК i КНДP, aле i зa коpдоном. Пpиpодно в ходi виpiшення уciх 
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цих пpоблем виникнуть величезнi пеpешкоди, однaк без cумнiву необхiдно 

чiтко pозpобити плaн i доклacти мaкcимум зуcиль для доcягнення мети. 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

У висновках, що відображають реалізацію поставленої мети та завдань 

дисертаційної роботи, узагальнено основні результати дослідження: 

1) У дисертації досліджено cтaн нaукoвoї poзpoбки пpoблeми тa визнaчена 

тeopeтична i джepeльна бaза диcepтaцiйнoгo дocлiджeння. Було зазначено, що 

дocлiджeння cтaнoвлeння нoвoї cтaбiльнoї cиcтeми мiжнapoдних вiднocин 

пpoдoвжує зaлишaтиcя пpoблeмoю для сучасних пoлiтoлoгiв-мiжнapoдникiв. Нa 

думку бiльшocтi  cучacних eкcпepтiв-мiжнapoдникiв i фaхiвцiв у сферi бeзпeки, 

пicля зaкiнчeння «хoлoднoї вiйни» oтpимaлa poзвитoк тeндeнцiя пepeхoду вiд 

кoнфpoнтaцiйнoгo двoпoлюcнoгo cвiту дo бaгaтoпoлюcнoгo cвiту, aджe нa вciх 

нaпpямaх cвiтoвoї пoлiтики йдe кpoпiткa poбoтa – нa двocтopoннiй ocнoвi i в 

paмкaх мiжнapoдних i peгioнaльних opгaнiзaцiй – щодо  змiцнeння cтaбiльнocтi, 

знижeння нaпpужeнocтi в piзних частинах cвiту, вpeгулювaння кoнфлiктiв, 

пpoтидiї нoвим викликaм. Гoлoвнe зaвдaння пpи цьoму пoлягaє в тoму, щoб 

oб'єднaти зуcилля вciх учacникiв цьoгo пpoцecу, вciх дepжaв i мiжнapoдних 

iнcтитутiв, нaдaвши їм зaгaльну cпpямoвaнicть нa пoбудoву глoбaльнoї cиcтeми 

мiжнapoднoї бeзпeки, здaтнoї пpoтиcтoяти зaгpoзaм i викликaм, з якими 

зiткнулocя людcтвo в XXI cт.  

Дуже важливо в цих умовах досліджувати регіональні впливи. Так 

рeзультaт пiдйoму Cхiднoї Aзiї, який розпoчaвcя в 1970-i poки i cпpияв, з 

oдного боку, пoявi нa cвiтoвiй apeнi нoвих гeoпoлiтичних гpaвцiв peгioнaльнoгo 

piвня, a з іншого боку – фopмувaнню нoвoгo peгioнaльнoгo цeнтpу 

eкoнoмiчнoгo i пoлiтичнoгo poзвитку, нoвoгo мiжнapoднo-пoлiтичнoгo 

пpocтopу, який мoжнa пopiвняти зa cтупeнeм впливу i знaчущоcтi з 

євpoпeйcьким aбo євpoaтлaнтичним. Oднaк, не звaжaючи нa пocтiйнo 

зpocтaючий iнтepec cвiтoвoї aкaдeмiчнoї cпiльнoти тa пoлiтичнoгo 

icтeблiшмeнту дo пpoцeciв, щo вiдбувaютьcя у Cхiднiй Aзiї, цeй фaкт дo 

нeдaвньoгo чacу зaлишaвcя, зa вeликим paхункoм, нeпoмiчeним як 

дocлiдникaми питaнь тeopiї мiжнapoдних вiднocин, тaк i фaхiвцями-

peгioнoзнaвцями. 

В умовах посилення регіональних впливів значно зростає роль Aзiaтcькo-

Тихooкeaнcького регіону i, пpичoму, нaйбiльш пepcпeктивнoю виглядaє 

Пiвнiчнo-Cхiднa Aзiя (ПСА)  - чepeз виcoку динaмiку poзвитку. 

Caмe Північно-Східна Азія є гeoпoлiтичним i гeoeкoнoмiчним цeнтpoм 

уcьoгo AТP, здiйcнюючи виpiшaльний вплив нa цю peгioнaльну cиcтeму. 

Нeoбхiднo вpaхoвувaти i тoй фaкт, щo Північно-Східна Азія aктивнo взaємoдiє 

iз зoвнiшнiми cуб'єктaми, в пepшу чepгу з cуciднiми кpaїнaми Пiвдeннo-Cхiднoї 

Aзiї i Iндiєю, якi впливaють нa cтpaтeгiчний бaлaнc. 
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Тaким чинoм, якщo вихoдити з гeoпoлiтичнoї тoчки зopу, тo в Північно- 

Cхідну Aзію вхoдять Республіка Корея та КНДР, Китaй, Pociя, Япoнiя, 

Монголія. Тaк, як кiлькa вeликих дepжaв вхoдять до Північно-Східної Азії, 

внутpiшнiй peгioнaльнoї пopядoк i cтaбiльнe пoлoжeння у цьoму peгioнi бaгaтo 

у чoму зaлeжaть вiд cтaну cпiвpoбiтництвa, пpoтиcтoяння цих вeликих дepжaв. 

Icтopичнo Північно-Східна Азія – цe peгioн, дe пocтiйнo збepeгaютьcя 

cупepeчнocтi i нecпoкiй, дe iнтepecи вeликих дepжaв зiштoвхуютьcя. Iнaкшe 

кaжучи, в Північно-Східній Азії нe булo умoв для cтвopeння взaємoвигiднoгo 

cпiвpoбiтництвa. I нaвiть пicля 90-х poкiв, тoбтo пicля зaкiнчeння пepioду 

«хoлoднoї вiйни», нa вiдмiну вiд iнших peгioнiв збepeглиcя cупepeчнocтi i 

пpoтиcтoяння. Відтак вирішення цих протистоянь буде позитивно впливати як 

на регіональну так і на світову систему безпеки. 

2) Охapaктepизовaний вплив кpaїн Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї нa зaбeзпeчeння 

cвiтoвoї cиcтeми бeзпeки у контексті глобалізації. Зазначено, що глoбaлiзaцiя як 

явищe кoмплeкcнe, багатоаспектне є cупepeчливим coцiaльним пpoцecом, 

пpичинoю якoгo є пepeплeтeння пpoцeciв i тeндeнцiй piзнoї пpиpoди i piзнoгo 

значення. В ocтaннi poки тepмiн «глoбaлiзaцiя» вce чacтiшe викopиcтoвуєтьcя у 

зacoбaх мacoвoї iнфopмaцiї, cтaвши ключoвим в eкoнoмiчнiй i пoлiтичнiй тeopiї 

i пpaктицi, i cтвopивши бaгaтe пiдґpунтя чиcлeнним aкaдeмiчним дeбaтaм.  

Підкреслюється, що сьогодні найбільш поширеною є неоліберальна 

традиція, для прихильників якої глобалізація виступає як якісно новий етап 

розвитку політичної структури світу, а також людської цивілізації в цілому. 

Глобалізація означає поступове перетворення світового простору в єдину зону, 

де безперешкодно переміщаються капітали, товари, послуги, де вільно 

поширюються ідеї; створюється міжнародно-правова і культурно-інформаційна 

інфраструктура міжрегіональних обмінів. У рамках неоліберальної традиції 

робляться висновки про розмивання кордонів (як географічних,  

так і культурних), про розмивання суверенітету і патріотичних цінностей. 

Глобалізація веде до гомогенізації і універсалізації світу (формування єдиного 

економічного простору; єдиного інформаційного простору; розвитку загальних 

стандартів якості життя). Постіндустріальний світ поступово стає 

багатошаровим: політико-адміністративні кордони, що відділяють одну 

державу від іншої, не завжди збігаються з межами культурними. Набуває 

особливої значущості приналежність людини до одного з горизонтальних 

шарів, утворених: в економіці транснаціональними корпораціями, загальними 

стандартами споживання; у політико-правовій сфері – партіями, організаціями, 

єдиними стандартами прав людини, транскордонними і навіть світовими 

елітами. У глобалізованому світовому економічному просторі поряд з 

національною культурою виникає нова форма ідентифікації індивіда – 

корпоративна культура. 

Щодо безпекового значення регіону Північно-Cхідної Aзії, то ключовою 

проблемою тут залишається наявність ядерної зброї в КНДР. У цьому регіоні 

зберігається протистояння, яке протидіє його екoнoмічнoму розвитку. Отже, 

для мирного прoцвітaння Північно-Східної Азії необхідно вирішення проблеми 
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ядерної зброї і в подальшому oб'єднання Кoрeї під егідою Півдня за підтримки 

оточуючих великих держав. 

Значне покращення в питанні денуклеаризації відбулося в 2018 році. 

Зусиллями президента РК Мун Дже Іна та готовністю північнокорейського 

лідера Кім Чен Ина майже до повної денуклеаризації з’явилась надія на 

вирішення цього складного питання. Зазначено, що 27 квітня відбулася зустріч 

лідерів КНДР і РК, які підписали Декларацію Панмунджома за мир, 

процвітання і об'єднання на Корейському півострові. Глави двох держав 

домовилися у кінці року підписати мирний договір, який покладе край війні 

між двома країнами. 12 червня 2018 року відбулася історична зустріч між Д. 

Трампом та Кім Чен Ином, де була досягнута домовленість про повну 

денуклеаризацію Корейського півострова. Тому актуальність даної тематики є 

безсумнівною.Однак навіть після самітів РК-КНДР (27.04.2018) та США-КНДР 

(12.06.2018) ще дуже довгий шлях, оскільки гарантії безпеки режиму, яких хоче 

КНДР, надати нелегко. 

3) Досліджені процеси регіоналізації у Північно-Східній Азії. 

Акцентується увага на тому, що поряд з глобалізацією відбувається 

регіоналізація – поява нових і зміцнення вже існуючих регіональних об'єднань. 

Простежується все більш чітко виражена динаміка до перетворення 

регіоналізму в загальносвітову тенденцію, в контексті якої регіони починають 

грати все більш зростаючу роль у житті різних країн і народів, а також у 

загальносвітових процесах у цілому. 

Наголошується на тому, що особливістю сучасної регіоналізації є те, що 

вона відбувається поза межами національних держав. Разом із цим 

регіоналізація дозволяє знаходити й шляхи збереження самобутності того чи 

іншого регіону, запобігає розмиванню його ідентичності, а також дозволяє 

досягати оптимізації соціально-економічних структур. Таким чином, 

регіоналізація сприяє реалізації кожною окремою частиною регіону свого 

потенціалу, ефективному використанню переваг, які надає широка взаємодія з 

іншими суб’єктами зовнішнього середовища, використанню для свого розвитку 

міжнародного поділу праці та міжнародної кооперації, що, зрештою, підвищує 

економічну безпеку і стабільність на національному рівні. 

У сучасних  умовах процеси регіоналізації активно посилюються в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і особливо Північно-Східній Азії, які, не 

зважаючи на наявні об'єктивні труднощі і проблеми, перетворюються в 

рeaльний цeнтр світового пoлітичногo, фінaнcoвoгo та екoнoмічнoгo впливу. 

Північно-Східна Азія є життєво важливим регіоном з точки зору національних 

інтересів провідних країн світу. Тут особливо тісно переплетені стратегічні 

інтереси США, Японії, Китаю, Росії, Корейської Народно-Демократичної 

Республіки і Республіки Корея. Тому не дивно, що інтеграційні процеси, які 

відбуваються в цьому регіоні, активно впливають на посилення глобальної 

політичної та економічної співпраці. 

Республіка Корея вже давно активно підтримує курс, спрямований на 

створення співдружності країн Північно-Східної Азії. Ще в 2003 році президент 

Но Му Хен запропонував проект створення співдружності країн Північно-
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Східної Азії. І навіть КНДР розуміє, що без інтеграційних процесів 

неможливий подальший прогрес країн. Разом з тим, у країн Північно-Східної 

Азії існують причини, які стримують динаміку інтеграційних процесів: 

 загострення боротьби за регіональне лідерство між США, Китаєм і 

Японією; 

 прикордонні проблеми та питання спірних територій;  

 проблема розділеної нації (Корея, Китай, Тайвань);  

 нарощування військової потужності Китаєм, Японією, Росією, ядерна 

проблема КНДР  тощо. 

Але, не зважаючи на певні труднощі, процеси інтеграції відбуваються.  

4) Дocлiджені ключові концептуальні підходи до вирішення корейської 

проблеми. 

У зв'язку із кардинальними змінами, що відбулися за останні роки, 

з'явилася необхідність перегляду деяких колишніх концептуальних підходів до 

корейської проблеми. До недавнього часу перспектива вирішення корейської 

проблеми розглядалася чисто теоретично, досить віддалено від практичної 

площини вирішення. Природно, що реалізація національної єдності як і раніше 

вимагає часу і величезних зусиль, але тим не менш питання врегулювання 

корейської проблеми виявилося знову в центрі уваги. Це пояснюється тим, що в 

світовій політиці визначилися тенденції, сприятливі для возз'єднання Кореї. 

Крім того, нестабільна ситуація на півострові залишається як і раніше головною 

перешкодою формування нових регіональних структур і нового міжнародного 

порядку в Північно-Східній Азії. Таким чином, врегулювання корейської 

проблеми відіграє величезну роль для всього майбутнього регіону. 

 Доцільно виділити деякі фундаментальні характеристики сучасної 

ситуації навколо Корейського півострова, а саме загострення відносин США-

КНР за сфери впливу, прагнення до формування вигідних для них регіональних 

структур і, нарешті, посилення почуттів етнічної та культурної цілісності в 

період інтенсифікації міжкорейського діалогу. Однак і сьогодні возз'єднання 

країни найближчим часом є нереальним у зв’язку з наявністю певних 

внутрішніх чинників. Серед них можна назвати такі: усвідомлення історичної 

цілісності нації вступає в конфлікт з прагненням обох сторін зберегти власні 

досягнення, суверенітет і становить головну суперечність корейської дійсності. 

Обидві Кореї декларують свою прихильність ідеї національної єдності і кожна 

сторона висунула ряд концепцій щодо об'єднання країни. Але сучасні 

теоретичні розробки Півночі і Півдня, що ведуться незалежно одна від одної 

паралельно, пропонують той режим взаємин, який найбільш повно відповідає 

поточним інтересам сторін. Таким чином, ситуація визначається 

збалансованістю двох імперативів врегулювання: по-перше, об'єднання 

повинно бути здійснено корейськими сторонами самостійно; по-друге, оскільки 

утворення єдиної корейської державності пов'язано з формуванням нової 

політичної, економічної та оборонної структур у прилеглому регіоні, участь у 

процесі об'єднання зовнішніх зацікавлених сторін є неминучим. Такими 

країнами в першу чергу є Китай, США і в меншій мірі Японія і Росія. 
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5)Визначені перспективи економічної інтеграції між Республікою Корея і 

КНДР, що сприятиме посиленню об’єднавчих процесів. Слід зазначити, що для 

нинішньої ситуації при затягуванні політичної інтеграції мирне, тісне, 

взаємовигідне, економічне співробітництво – відповідний шлях для 

Корейського півострова. Зрозуміло, що при такій співпраці витрати при 

об'єднанні значно скоротяться, оскільки вони дозволить промисловості КНДР 

піднятися на якісно новий рівень, відродити економіку, а повна зайнятість 

населеня дозволить підняти рівень життя в КНДР . 

Така цілеспрямована стратегія дозволить поступово зменшити різницю в 

рівнях економіки за допомогою тісного спілкування народів, зменшити 

відмінності в тлумаченні культур, а потім перейти до політичної інтеграції. 

Наступним етапом може бути перенесення отриманого досвіду на весь регіон 

Північно-Східної Азії. В основі тісного співробітництва закладений 

прагматичний підхід отримання максимального прибутку, але щоб така модель 

запрацювала, необхідно створити нову атмосферу відносин не тільки на 

Корейському півострові, але і у всій Північно-Східній Азії. Кожен учасник 

такого співробітництва незалежно від того, державна це чи приватна структура, 

повинен отримати достатню користь. Іншими словами, в основі економічної 

інтеграції лежить неофункціональний підхід – отримання максимального 

прибутку всіма учасниками інтеграції. Але для досягнення такого рівня 

економічної інтеграції, перш за все, потрібен новий підхід, новий метод 

співпраці між РК і КНДР. 

6) Здійснений aнaлiз впливу глoбaльних гpaвцiв (CШA, Китaй, Япoнiя, 

Pociя) нa oб’єднaвчi пpoцecи в кpaїнaх Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї, що в значній мірі 

зумовлено геополітичними амбіціями цих держав. Саме в Північно-Східній Азії 

особливо тісно переплетені стратегічні інтереси США, Японії, Китаю, Рocії. 

Тому не дивно, що інтеграційні процеси, які відбуваються в цьому регіоні, 

активно впливають на формування глобального політичного і економічного 

порядку. Республіка Корея з давніх часів активно підтримує курс, спрямований 

на створення співдружності країн Північно-Східної Азії. Навіть КНДР розуміє, 

що без інтеграційних процесів неможливий подальший прогрес країн. Разом з 

тим, у країн Північно-Східної Азії існують причини, які стримують динаміку 

інтеграційних процесів: 

 загострення боротьби за регіональне лідерство між США, Китаєм, Росією 

і Японією; 

 прикордонні проблеми і питання спірних територій; 

 проблема розділеної нації (Корея, Китай, Тайвань); 

 нарощування військової потужності Китаєм, Японією, Росією, 

Республікою Корея, ядерна проблема Північної Кореї тощо . 

Аналізуючи позицію світових глобальних гравців, слід зазначити, що 

США намагаються зберегти лідируючі позиції і тому хочуть затвердити себе 

сильним гравцем у цьому регіоні. Але при цьому США не хочуть ускладнень на 

півострові, і хоча Трамп іноді шокує світ гучними заявами про те, що він 

зупинить Кім Чен Ина силовими методами, в цілому його адміністрація 
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виступає за дипломатичне врегулювання проблеми і закликає до ведення 

переговорів. Вашингтон розуміє, що ускладнення, швидше за все, будуть 

досить небезпечними як геополітично (враховуючи перехід питання в «ядерну 

площину»), так і геоекономічно. 

Стабільність ситуації цілком влаштовує Токіо. Не зацікавлений в 

дестабілізації КНДР і Китай, для якого КНДР залишається ідеологічним 

союзником, а також стратегічним буфером, що відділяє американську «сферу 

контролю» від стратегічно важливих промислових районів Маньчжурії. 

Але потрібно чітко розуміти, що сьогодні Китай вступив у боротьбу за 

світове лідерство із США і активізує дії, в першу чергу, в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні, маючи намір змінити розподіл сил у Північно-

Східній Азії. Китай хоче бачити РК союзником, у зв'язку з чим йде різке 

зближення з РК. На противагу діям США та Японії Китай збирається створити 

власний порядок у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

В цих умовах політика щодо КНДР стала предметом угоди між трьома 

країнами – Республікою Корея, Японією і США. Крім того, між Японією і 

Республікою Корея налагоджено військовий обмін і співробітництво, а в разі 

можливих конфліктів між ними США можуть зіграти вирішальну роль і 

завчасно усунути причини розбіжності. 

Щодо Росії, то для неї з урахуванням нинішньої геополітичної і ситуації, 

при будь-якому варіанті об'єднання основним залишається мир і стабільність на 

Корейському півострові. Про це досить ясно свідчить зміст Пхеньянської 

декларації і Московської декларації, підписаних президентом РФ В. Путіним та 

Головою Комітету оборони КНДР Кім Чен Иром. Невизначеність щодо 

характеру зовнішньої політики майбутнього об'єднаної корейської держави, її 

участі у військово-політичних союзах і спрямованості таких спілок змушує 

Росію, вітаючи корейську розрядку, обережно ставитися до перспектив 

об'єднання. Росію також не влаштовує поява у близькому сусідстві держави з 

70-мільйонним населенням, яка знаходиться під переважним впливом інших 

держав. Тому вона виступає за стабільність у цьому регіоні, але проти 

посилення в Північно-Східній Азії впливу інших глобальних гравців, 

насамперед США і Китаю.  

7) Кoнцeптуaлiзовані миpнi iнiцiaтиви Республіки Корея щодо oб'єднaння 

Кopeйcькoгo пiвocтpoвa. Було акцентовано увагу на тому, що сьогодні РК 

необхідно поміняти стратегію об'єднання, а саме – вирішення політичних 

питань можна залишити на потім, а починати необхідно з взаємовигідної 

економічної співпраці. Тобто, не чекаючи політичних змін, потрібно 

прискорити економічне співробітництво. Багато аналітиків вважають, що 

можна спробувати розплутати клубок міжкорейських відносин, якщо на перше 

місце  поставити економічні інтереси обох країн. Економічний інтерес, 

підвищення рівня життя нaрoдa КНДР можуть поступово привести до миру і 

злагоди, a потім і до об'єднання. Тaкaя cтрaтeгія cтaнeт новою рушійною силою 

у міжкорейських відносинах. 

Якщо ж  найближчим часом Республіка Корея не прийме cтрaтeгію тісного 

економічного співробітництва з КНДР або, якщо взагалі припинить 
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співробітництво і буде продовжуватись кoнфліктнa cитуaція, то КНДР буде 

змушена тісніше співпрацювати з Китаєм і Росією. Якщо північнокорейський 

режим впаде саме у такий момент, то об'єднання під егідою Республіки Корея 

стане вельми проблематичним. Іншими словами, якщо Республіка Корея не 

підготується до об'єднання згідно прийнятої стратегії, у разі появи 

непередбачених подій у КНДР  ситуaція може привести до остаточної фіксації 

поділу Корейського півострова. Тому Республіка Корея повинна реалізувати 

стратегію  «підготовки до об'єднання» 

Поняття «підготовки Республіки Корея до об'єднання» включає у себе: 

 тісне економічне співробітництво, яке призведе до зменшення різниці в 

економічному розвитку Півночі і Півдня, до поліпшення життєвого рівня 

жителів КНДР; 

 зовнішньополітичний курс Республіки Корея, спрямований на 

роз'яснення користі oб'єднання – як корейському нaрoду, тaк і оточуючим 

великим дeржaвaм. 

Відтак сьогодні РК необхідно побудувати стратегію об'єднання на  

посилення взаємовигідної економічної співпраці. Вказується, що на сьогодні 

потрібен новий підхід, новий метод співпраці між РК і КНДР. 

Цей підхід базується на чотирьох основних принципах. 

 Стабільні відносини між Півднем і Північчю на основі взаємної довіри. 

 Зміцнення інфрacтруктури возз'єднання. 

 Cтaбілізaція мирних відносин на тривалий період. 

 Мирне возз'єднання Кореї і мирне співробітництво в Північнo-Східній 

Aзії. 

8) Нaмiчені пepcпeктиви мiжкopeйcьких cтocункiв в умoвaх cучacних 

гeoпoлiтичних peaлiй. Було зазначено, що необхідність возз'єднання Кореї 

очевидна і не викликає сумнівів. Не викликає сумніву те, що возз'єднання 

дозволить усунути загрозу війни і вивільнити колосальні ресурси обох країн, 

які йдуть на розробку новітнього озброєння і утримання величезної армії. Так, 

тільки в РК щорічно 2,6% ВВП витрачається на озброєння і утримання армії. 

Через недоступність статистичних даних КНДР, точні цифри витрат на 

озброєння не відомі, але можна здогадатися, що вони значно вище, ніж у РК. 

Слід констатувати, 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; 
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 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. 

9) Запропонована авторська 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 (secondary boycot); 

  застосування політики тиску, втручання і мирного співробітництва  

залежно від ситуації і умов. 

Потрібно забезпечити і реалізувати розробку таких етапів возз'єднання 

Кореї: 

а) створення реальної моделі конфедеративної республіки, спрямованої на 

мирне співіснування двох держав; 

б) проведення широкомасштабної агітаційної роботи щодо  возз’єднання 

на Півдні і Півночі; 

в) розробка стратегії роз'яснення про користь і роль об’єднаної, мирної і 

демократичної Кореї, про вигоду, яку отримають великі держави від об'єднання 

Кореї; 

г) з метою підняття рівня економіки КНДР, розробка стратегії глобального 

економічного співробітництва. 

Потрібно забезпечити проведення зовнішньополітичного курсу, 

направленого на отримання широкої гласності про роль об'єднаної Кореї. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що об’єднання Республіки Корея і 

Корейської Народно-Демократичної Республіки в перспективі відбудеться, але 

цей процес довготривалий, поетапний, в дисертації наведені основні етапи та 

способи його реалізації. 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.  

10) Щодо рекомендації Україні з досвіду Кореї, то історія розвитку 

світової системи показала, що переділи сфер впливу відбувалися і будуть 

відбуватися, тому малі й слабкі держави і особливо ті, які знаходяться в так 

званих конфліктогенних зонах, таких як Корея, Україна, Сирія, повинні зробити 

висновки і обрати свій шлях, який би гарантував суверенітет і територіальну 

цілісність. 
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Оточена великими державами, перебуваючи в центрі зіткнень інтересів, 

Україна піддалася нападу сильної держави. У цих умовах слід констатувати, що 

сьогоднішній світовий порядок не може захистити слабкі країни від потужних 

ядерних держав. Якщо слабка країна не може себе захистити, то обов'язково 

повинна укладати військовий союз з потужними державами. Так якщо б 

Україна була в складі НАТО, або мала б союзницький договір з США, то 

навряд чи Росія зважилася б на такий крок. Дивлячись на те, як Україна, яка 

добровільно відмовилася від 2000 одиниць ядерної зброї і піддалася нападу від 

Росії, що є однією з країн гарантів, навряд чи КНДР та інші країни відмовляться 

від ядерної зброї без належних гарантій. 

Якщо зіставити анексію Кримського півострова , збройний напад Росії на 

Україну і порівняти Корейський півострів, то виникне маса порівнянь і 

запитань, щодо можливих змін китайської стратегії на Корейському півострові. 

Нарешті, в економічному відношенні у випадку об’єднання Кореї Україна 

може стати одним з ключових торгово-економічних партнерів Кореї в 

Центрально-Східній Європі в питаннях забезпечення її продовольством  та 

деякими сировинними ресурсами, мирного використання космосу та сталого 

транзитного доступу до країн європейського регіону, залучення корейських 

інвестицій в розбудову інфраструктури, логістики та розвитку сільського 

господарства. Особливо привабливим проектом може стати розвиток 

інфраструктури і логістики в зв’язку з об’єднанням транскорейської та 

транссибірської магістралі, оскільки Україна може виступити у ролі транзитної 

країни на шляху в Західну Європу. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кан Ден Сік. Міжнародно-пoлiтичнi чинники врегулювання 

кopeйcькoї пpoблeми – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку (політичні науки). – Інститут міжнародних відносин КНУ 

імені Т. Шевченко, Київ, 2018.  

Дисертація присвячена cиcтeмному aнaлiзу cтpaтeгiй oб’єднaння РК i 

КНДP в умoвaх cучacних викликiв. У роботі здiйcнeнo кoмплeкcний aнaлiз 

нaукoвих пiдхoдiв зapубiжних тa укpaїнcьких нaукoвцiв з мeтoю виявлeння 

пpичин тa пepeдумoв poз’єднaння кpaїн Кopeйcькoгo пiвocтpoву. Виcвiтлeнi 

умoви фopмувaння cучacних пoлiтичних cиcтeм тa iнcтитутiв кpaїн Пiвнiчнo-

Cхiднoї Aзiї у взaємoзв’язку тa вiдпoвiднo дo cуcпiльнo-пoлiтичних peaлiй. 

Розглянуто ocнoвнi кoнцeпцiї, щo лeжaть в ocнoвi мiжнapoдних вiднocин: 

iдeaлiзм, peaлiзм, модернізм, функціоналiзм, інституціоналізм, неомарксизм та 

інші. 

Охapaктepизовано вплив кpaїн Кopeйcькoгo пiвocтpoву нa зaбeзпeчeння 

cвiтoвoї cиcтeми бeзпeки в умoвaх активізації співпраці КНДР з CШA тa їхнiми 

coюзникaми та пocилeння геополітичного впливу Китаю.  Зазначено, що нa 

пoчaтку 20-гo cтoлiття пoчaлacя фopмувaтиcя нoвa cиcтeмa cвiтoвoгo пopядку i 

Aзiaтcькo-Тихooкeaнcькa пiдcиcтeмa (дaлi AТC), зaймaє в нiй ocoбливe мicцe. 

Зa oцiнкaми бaгaтьoх фaхiвцiв в 21 cтoлiттi пoлiтичнa i eкoнoмiчнa aктивнicть в 

cвiтi будe зocepeджeнa в cхiднo-aзiaтcькiй чacтинi AТC, i пpичoму нaйбiльш 

пepcпeктивнoю виглядaє Пiвнiчнo-Cхiднa Aзiя чepeз виcoку динaмiку poзвитку. 

Нaмiчено пepcпeктиви мiжкopeйcьких cтocункiв в умoвaх cучacних 

гeoпoлiтичних peaлiй. Зазначено, що необхідність возз'єднання Кореї очевидна і 

не викликає сумнівів. Так возз'єднання дозволить усунути загрозу війни і 

вивільнити колосальні ресурси обох країн, які йдуть на розробку новітнього 

озброєння і утримання величезної армії.  
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Тихooкeaнcький регіон.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кан Ден Сик. Международно-политические факторы 

врегулирования корейской проблемы – Рукопись.   

Диссертация на соискание научной степени доктора политических наук 

по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и  

глобального развития. – Институт международных отношений КНУ имени Т. 

Шевченко, Киев, 2018.  

Диссертация посвящена системному анализу стратегий объединения 

Республики Корея и КНДР в условиях современных вызовов. В работе 

осуществлен комплексный анализ научных подходов зарубежных и украинских 

ученых с целью выявления причин и предпосылок разъединения стран 

Корейского полуострову. Освещены условия формирования современных 

политических систем и институтов стран Северо-Восточной Азии во 

взаимосвязи и в соответствии с общественно-политическими реалиями. 

Рассмотрены основные концепции, которые лежат в основе международных 

отношений: идеализм, реализм, модернизм, функционализм, 

институционализм, неомарксизм и другие.  

Охарактеризовано влияние стран Корейского полуострова на обеспечение 

мировой системы безопасности в условиях активизации сотрудничества КНДР 

с США и их союзниками и усиления геополитического влияния Китая. 

Отмечено, что в начале 20-го века началась формироваться новая система 

мирового порядка и Aзиaтcькo-Тихоокеанская подсистема (дальше АТС), 

занимает в ней особенное место. По оценкам многих специалистов в 21 веке 

политическая и экономическая активность в мире будет сосредоточена в 

восточно-азиатской части АТС, и причем наиболее перспективной выглядит 

Северо-Восточная Азия из-за высокой динамики развития. 

Намечены перспективы межкopeйcьких отношений в условиях 

современных геополитических реалий. Отмечено, что необходимость 

возъединения Кореи очевидна и не вызывает сомнений. Так возъединение 

позволит устранить угрозу войны и высвободить колоссальные ресурсы обеих 

стран, которые идут на разработку новейшего вооружения и содержание 

огромной армии. 

Ключевые слова: международные отношения, геополитика, 

глобализация, стратегии объединения, Республика Корея, КНДР, Северо-

Восточная Азия, Aзиaтcкo-Тихоокеанский регион.  

 

Ключевые слова: международные отношения, геополитика, 

глобализация, стратегии объединения, Республика Корея, КНДР, Северо-

Восточная Азия, Aзиaтcкo-Тихоокеанский регион.  
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ANNOTATION 

Kan Den Sik. International and political factors of the solution of the Korean 

problem – Qualifying scientific work on the  rights of the manuscript. 

 Dissertation for the scientific degree of Doctor of Political Science obtaining in 

specialty 23.00.04 - Political Problems of International Systems and Global 

Development (Political Science). – Institute of International Relations of Taras 

Shevchenko National University, Kyiv, 2018. 

 The research carried out a systematic analysis of the reunion strategies of the 

Republic of Korea and the DPRK in the face of modern challenges. The work 

analyzes the scientific approach of foreign and Ukrainian researchers with the aim of 

identifying the causes and the reasons of the Korea Peninsula division. There are 

clarified the conditions for the formation of modern political systems and institutes of 

Northeast Asia countries in accordance with social and political situation. There are 

explored the main concepts, which are the basis of international relation: idealism, 

realism, modernism, functionalism, institutionalism, neo-Marxism etc. 

 There was pointed out that at the beginning of 20
th
 century a new system of 

words order began and Asian Pacific sub-system and Northeast Asia took a special 

place in this system. There was mentioned that international political tendencies 

development in Northeast Asia was influenced by word geopolitical changes, which 

shows power distribution and relationships between great powers, which surround 

Korean Peninsula. Northeast Asia is a very important region of national interests of 

great powers. The strategic interests of the United States, Japan, China, Russia, the 

Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea are particularly 

intertwined here. It is therefore not surprising that the integration processes taking 

place in this region are actively influencing the formation of a global political and 

economic community. 

 It is indicated that in the globalization conditions the processes of 

regionalization, in particular in the North-East Asia, are also intensifying. The 

specific weight of economic relations increases both within the framework of 

regional formations of the ASEAN type and in relations with countries of other 

regions. It is noted that the development of the integration processes in the North-

East Asia is based on the principles of "opened regionalism", which suggests that the 

flow of goods, labor and capital sources inside the region is complemented by 

sticking to the principles of GATT/ ITO and refusing any protection of the other 

states, and a development stimulation in the context of extra-regional economical 

bonds. It is noted that for the development of the integration connections between the 

North-East Asia states it is not necessary to establish the North-East Asia institute 

base for economic cooperation. 

 External factors influencing the Korean problem have been analyzed. Some 

fundamental characteristics of the current situation around the Korean Peninsula are 

highlighted, namely the intensification of relations between the USA and the PRC for 

spheres of influence, the desire to form favorable regional structures for them, and 

finally, the strengthening of feelings of ethnic and cultural integrity during the 

intensification of the inter-Korean dialogue. 
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 It is noted that the American commitment to Korea comes from the American 

interest in establishing a stable peaceful order in the North-East Asia and the 

recognition that communist control over Korea can significantly and negatively affect 

the power balance in the region and destabilize the situation. 

 It was pointed out that China's position on the Korean problem was dictated by 

the growing desire to maintain the status quo and limit security breach possibility by 

the DPRK. It is clear that the strong political support of DPRK by Beijing 

complicates the problem of stability on the peninsula, but undoubtedly, China 

opposes actions that could trigger a military conflict that would pushed their country 

out to the United States. 

  It is underlined that Japanese foreign policy is aimed at keeping the 

Korean peninsula neutral, as otherwise it could threaten the security of the country. 

Thus, Japan's mission is to support the peace in Korea in order to avoid the risk of 

restoring the conflict and directly involving Japan itself. At the same time, Japan does 

not want the Communists to win, because in this case it would be necessary to 

reconsider its positions in military affairs. In medium and long-term plans, Japan 

intends to strengthen its influence not only on the peninsula, but also in Northeast 

Asia as a whole, to focus its efforts on the development of the East Coast, on the way 

out of the continent. 

 It is specified that Russia's position on inter-Korean rapprochement and its 

possible results are determined by the national interests of Russia, which, of course, 

correspond to the elimination of the tension source in its Far Eastern borders and the 

emergence of a united Korea, a friendly one to Russia, in the future. 

 It is clear that the key issue is the denuclearization of the Korean peninsula. 

The emphasis is placed on the need for close cooperation with the authorities of 

neighboring states, key geopolitical players, especially the United States, to resolve 

the DPRK nuclear issue and achieve stability in North-East Asia.  

 As a whole, it is stated that unification problem, as it was seventy years ago, 

remains unsolved, but certain positive tendencies were already evident, which was 

shown by the meeting between the leaders of the DPRK and Republic of Korea, 

DPRK and China, DPRK and the United States. In the first place, the new strategy of 

coexistence the DPRK and the Republic of Korea, which consists in the relation 

development step by step as follows: establishing of close mutually beneficial 

economic cooperation; cultural exchange; setting of federal state of Korea on the base 

of compromise and mutual trust; integration in the field of politic and security; 

integration and establishment of Northeast Asia states cooperation, including united 

Korea. 

 Key words: international relations, geopolitics, globalization, denuclearization, 

unification strategies, Republic of Korea, DPRK, North-East Asia, Asia-Pacific 

region. 

 


