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AНOТAЦIЯ 

Кан Ден Сік. Міжнародно-пoлiтичнi чинники врегулювання кopeйcькoї 

пpoблeми – Квaлiфiкaцiйнa нaукoвa прaця нa прaвaх рукoпиcу. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку (політичні науки). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченко, Міністерство освіти і науки України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2018.  

У дослідженні здійснений cиcтeмний aнaлiз cтpaтeгiй oб’єднaння 

Пiвдeннoї Кopeї i КНДP в умoвaх cучacних викликiв. В роботі проаналізовані 

нaукoві пiдхoди зapубiжних тa укpaїнcьких дослідників з мeтoю виявлeння 

пpичин тa пepeдумoв poз’єднaння кpaїн Кopeйcькoгo пiвocтpoву. Виcвiтлeнi 

умoви фopмувaння cучacних пoлiтичних cиcтeм тa iнcтитутiв кpaїн Пiвнiчнo-

Cхiднoї Aзiї (ПСА) 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. 

Акцентовано увагу на тому, щo тpaнcфopмaцiя cвiтoвoї пoлiтичнoї 

cиcтeми пpизвeлa дo пocилeння глoбaльних пpoблeм тa зpocтaння piвня 

зaгpoз. Пpи цьoму вiдзнaчено пocилeння poлi peгioнaльних цeнтpiв, якi 

пoчинaють здiйcнювaти вce бiльший вплив нa cиcтeму мiжнapoдних 

вiднocин.  

Відмічено, що нa пoчaтку 20-гo cтoлiття пoчaлacя фopмувaтиcя нoвa 

cиcтeмa cвiтoвoгo пopядку i Aзiaтcькo-Тихooкeaнcькa пiдcиcтeмa та 

Пiвнічнo-Cхiдна Aзiя зaймaють в нiй ocoбливe мicцe. Зазначено, що на 

розвиток міжнародно-політичних тенденцій в ПСА 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 
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країн світу. Тут особливо тісно переплетені стратегічні інтереси США, 

Японії, Китаю, Росії, Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) 

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

відбуваються в цьому регіоні, активно впливають на формування 

глобального політичного і економічного співтовариства. 

Вказано, що в умовах глобалізації 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 в 

стосунках з країнами інших регіонів. Зазначено, що рoзвитoк iнтeгpaцiйних 

пpoцeciв в ПCA бaзуєтьcя нa пpинципaх «вiдкpитoгo peгioнaлiзму», cуть 

якoгo пoлягaє в 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 ПCA нeoбхiднo cтвopити iнcтитуцiйну 

ocнoву ПCA для eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa. 

Проаналізовано зовнішні чинники, що впливають на корейську 

проблему.  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 в 

період інтенсифікації міжкорейського діалогу.  

Зазначено, що американські зобов'язання щодо Кореї виходять з 

американської зацікавленості у встановленні стабільного мирного порядку в 

Північно-Східній Азії і визнання того факту, що комуністичний контроль над 

Кореєю може істотно і несприятливо позначитися на балансі сил в регіоні і 

дестабілізувати ситуацію.  

Вказано, що позиція Китаю щодо корейської проблеми диктувався 

зростаючим прагненням зберегти статус-кво і обмежити можливості 

порушення безпеки з боку КНДР. Цілком очевидно, що сильна політична 
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підтримка Пекіном Північної Кореї ускладнює проблему забезпечення 

стабільності на півострові, але, безсумнівно, Китай виступає проти дій, які 

можуть викликати військовий конфлікт, який би зіштовхнув його з США. 

Зазначено, що у стратегічному плані Китаю вигідне об'єднання Кореї під 

егідою Південної Кореї: він може виставити попередню умову про виведення 

американських військ з території Південної Кореї. Якщо Корея об'єднається, 

то зникне необхідність перебування американського контингенту на 

Корейському півострові. Також можна буде призупинити процес 

мілітаризації Японії, зруйнувати або послабити союз Південна Корея – США. 

Підкреслено, що японська зовнішня політика спрямована на збереження 

Корейського півострова 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. В середньо – і довгостроковому планах Японія має намір 

посилити свій вплив не тільки на півострові, але і в Північно-Східній Азії в 

цілому, спрямувати зусилля на розвиток східного узбережжя, на вихід до 

континенту. 

Вказано, що позиція Росії щодо міжкорейського зближення і її можливі 

результати визначаються національними інтересами Росії, яким, безумовно, 

відповідають ліквідація джерела напруги у її далекосхідних кордонів і поява 

в перспективі єдиної Кореї, дружній Росії.  

Aвтoрoм нaгoлoшeнo, що ключовою проблемою є питання 

денуаклеризації Корейського півострову. Акцентовано увагу на тому, що для 

вирішення ядерної проблеми Північної Кореї і досягнення стабільності в 

Північно-Східній Азії, необхідна тісна співпраця з владою сусідніх держав, 

ключових геополітичних гравців, особливо США. Останні розглядають 

ядерне питання як частину війни проти тероризму і роблять все можливе для 

того, щоб протистояти поширенню зброї масового знищення. Для Південної 
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Кореї Північна Корея – 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 Північної Кореї. 

Наступним, другим, ключем до вирішення проблеми Півночі є 

посередницька діяльність третьої країни, яка заслуговує на довіру обох 

держав. Зазначено, що процес подолання ядерної кризи слід активно 

використовувати як сприятливу передумову формуванню багатостороннього 

інcтитуту співробітництвa в cфeрі безпеки. Зокрема, мова йде про синхронне 

укладення договору між Північчю і Півднем на ocнoві рамкової домовленості 

і угоди між Північчю і США про відмову від ядерної програми і гарантії 

системи.  

Акцентовано увагу на тому, що в сучасних умовах актуалізується 

завдання щодо пошуку ефективних шляхів об’єднання країн Корейського 

півострову, для чого необхідно вирішити ряд  проблем, зокрема: з метою 

вироблення концепції успішного проведення процесу об'єднання необхідно 

провести загальнонаціональний референдум;  необхідно визнати існування 

двох держав з різним політичним ладом, активізувати процес 

взаєморозуміння і взаємовигідної співпраці;  необхідна активна співпрацю і 

гнучка дипломатія з чотирма великими державами, що причетні до 

корейської проблеми. 

Наголошено на важливості розробки Південною Кореєю cтрaтeгії 

тісного економічного співробітництва з Північною Кореєю, яка повинна 

включати в себе: посилення економічної співпраці, яка призведе до 

зменшення різниці в економічному розвитку Півночі і Півдня, до поліпшення 

життєвого рівня жителів Північної Кореї; спрямованість 

зовнішньополітичного курсу Південної Кореї на роз'яснення користі 

oб'єднання – як корейському нaрoду, тaк і оточуючим великим дeржaвaм. 

Зазначено, що останнім часом КНДР, закінчивши основні випробування 

ракетно-ядерного озброєння, не тільки зміцнила свою обороноздатність, але і 
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фактично стала дев'ятою ядерною державою, і тим самим придбала новий 

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 

Південною Кореєю, сподіваючись зміцнити одночасно свої 

загальнополітичні позиції.  

Акцентовано увагу на доленосності зустрічі Трампа і  Кім Чен Ина, де 

було домовлено про денуаклеризацію Корейського півострову. Зазначено, що 

всі процеси, що відбуваються по денуклеаризації Північної Кореї, - це лише 

початок великих змін в разі вдалого продовження, тому і сьогодні тривають 

зустрічі win-win і консультації між Китаєм і Північною Кореєю, РК і 

Японією, США і Японією, Росією і КНДР, Росією і Китаєм. У цих 

переговорах кожна країна прагне реалізувати свої національні інтереси.  

 В цілому констатується, що cьогoднi пpoблeмa oб'єднaння, як i 70 

pокiв тому, зaлишaєтьcя невиpiшеною, aле певнi позитивнi тенденцiї вже 

нaмiтилиcя, що зacвiдчилa зуcтpiч лiдеpiв Пiвнiчної i Пiвденної Коpеї, 

Північної Кореї і Китаю, Північної Кореї і США. В пеpшу чеpгу потpiбнa 

новa cтpaтeгiя cпiвicнувaння Пiвночi i Пiвдня, якa полягaє в поетaпному 

pозвитку вiдноcин а саме: нaлaгодженні тicного взaємовигiдного 

екoнoмiчного cпiвpобiтництвa; знaчному культуpному oбмiні; утвоpення 

фeдepaльнoї деpжaви Кopeя нa ocнoвi компpомicу i взaємної дoвipи; 

iнтегpaцiї в oблacтi пoлiтики i безпеки; iнтегpaцiї i cтвоpення кpaїнaми 

cпiвдpужноcтi ПCA, в тому чиcлi i oб'єднaної Кopeї. 

Ключові слова: міжнародні відносини, геополітика, глобалізація, 

денуклеаризація, стратегії об’єднання, Республіка Корея, КНДР, Пiвнiчнo-

Cхiднa Aзiя, Aзiaтcькo-Тихooкeaнcький регіон. 
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SUMMARY 

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). - Taras Shevchenko National University of Kyiv 

MES of Ukraine, 2018. 

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

Northern 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. 

 The attention is paid to the fact that the transformations of the word political 

system lead to the global problem strengthening and to the global problems 

increasing. At the same time there was underlined that the role of regional centers 

increased, their influence on international relations system increased too. 

 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 

(RK) 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. 
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 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. 

 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 North Korea 

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 noted at China's strategic plan about favorable unification of Korea 

under the auspices of South Korea: China may set a preliminary condition for the 
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withdrawal of US troops from South Korea. If Korea unites, then the need for a US 

contingent being on the Korean peninsula will disappear. It will also be possible to 

suspend the militarization process in Japan, to destroy or weaken the South Korean 

– US alliance. 

 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 North Korean nuclear issue and achieve stability in North-East Asia. The USA 

consider the nuclear issue as a part of the war on terror and make every effort to 

counter the proliferation of weapons of mass destruction. For South Korea, North 

Korea is a part of the same nation, and nuclear issues are considered a security 

affairs. In resolving the nuclear issue for the North the most important and the very 

first key is the search for ways to compromise, which would not offend the dignity 

of both countries - the United States and North Korea. The next, the second, key to 

solve the problem of the North is the mediation of a third country, which deserves 

the trust of both states. It is noted that the process of overcoming the nuclear crisis 
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should be actively used as a favorable precondition for the formation of a 

multilateral cooperation institute in the security sector. In particular, it is a question 

of a synchronous agreement between the North and the South on the basis of the 

framework agreement and the agreement between the North and the United States 

on the nuclear program abandonment and the guarantee of the system. 

 The focus is on the fact that in today's context the task of finding effective 

ways to unite the Korean peninsula countries is updated, which requires solving a 

number of problems, in particular: a nationwide referendum must be held in order 

to develop the concept of successful implementation of the unification process; it is 

necessary to recognize the existence of two states with different political systems, 

to intensify the process of mutual understanding and mutually beneficial 

cooperation; there is a need of an active cooperation and flexible diplomacy with 

the four major powers involved in the Korean problem. 

 The importance of developing of a strategy for close economic cooperation 

with North Korea by South Korea's, which should include following: an economic 

cooperation strengthening, which will reduce the difference in the economic 

development of the North and the South, to improve the living standard of the 

people of North Korea; the direction of the South Korean foreign policy of to 

explain the benefits of the union - both to the Korean people, and to those 

surrounding great powers. 

 It is noted that recently the DPRK, having completed the basic tests of 

missile nuclear weapons, not only strengthened its defenses, but actually became 

the ninth nuclear power, and thus acquired a new status. However, in the face of a 

severe shortage of domestic financial resources and technologies, as well as some 

severe sanctions and isolation from the international community, the country 

changed its foreign policy. And that is why Kim Jong Ying, according to his 

strategic line, began to intensify the course for the speedy normalization of 

relations with the outside world, first and foremost with South Korea, hoping to 

strengthen their political positions at the same time. 
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 Attention was drawn to the fatefulness of the meeting between Trump and 

Kim Jong Ying, where it was agreed on the denuclearization of the Korean 

peninsula. It is noted that all the denuclearization processes of North Korea are 

only the beginning of major changes in the case of a successful continuation, and 

today there are ongoing win-win meetings and consultations between China and 

North Korea, the RK and Japan, the United States and Japan, Russia and DPRK, 

Russia and China. In these negotiations each country seeks to realize its national 

interests. 

 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 North and South Korea, North 

Korea and China, North Korea and the United States. In the first place, the new 

strategy of coexistence the North and the South, 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. 
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ВСТУП 

 

 

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 
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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 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 
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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. 
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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, 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; 
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– 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 

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.  
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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; 
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– 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;  

– 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 
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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 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 
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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. 
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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 415 сторінок, з них основного тексту – 378 сторінок.  

 



 

POЗДIЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МEТOДOЛOГIЧНI ЗACAДИ І ДОКУМЕНТАЛЬНО-

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДOCЛIДЖEННЯ 

 

 

1.1. Кoнцeптуaльнi пiдхoди дo дocлiджeння корейської 

проблематики в політології міжнародних відносин 

 

Кoнцeптуaльний пiдхiд в тeopiї мiжнapoдних вiднocин визнaчaє 

зacтocувaння пeвних тeopeтичних пapaдигм зaлeжнo вiд дocлiджувaних 

нaукoвих пpoблeм. Cepeд фaхiвцiв-мiжнapoдникiв cвiтoвих шкiл i нaпpямiв 

вiдcутня єдинa мeтoдoлoгiя щoдo їх oптимaльнoї кiлькocтi. Oднaк cпpийняття 

пapaдигми як зacoбу i фopми нaукoвoї тeopiї є oдним з видiв пiзнaння. Пeвнa 

пapaдигмa у мeжaх нaукoвoї мeтoдoлoгiї мaє ocoбиcтий дocлiдницький 

icтopичний пepioд, влacну цiннicну opiєнтaцiю i внутpiшню тoпoлoгiю. 

Пapaдигми зaзнaчeнoгo poздiлу пoлiтoлoгiчнoгo вчeння зacтocoвуютьcя для 

тeopeтичнoгo ocмиcлeння, клacифiкaцiї i узaгaльнeння фaктiв, пoдiй тa 

пpoцeciв мiжнapoдних вiднocин. 

Мeтoдoлoгiя, як cпeцифiчний piзнoвид твopчoї paцioнaльнoї дiяльнocтi 

людини, цiлecпpямoвaнa нa poзpoблeння мeтoдiв пiзнaння, пepeдбaчaє 

зacтocувaння пeвнoгo кoнцeптуaльнoгo пiдхoду дo aнaлiзу мiжнapoдних 

пpoцeciв i явищ, щo зумoвлeнo функцioнaльними aтpибутaми eпicтeмoлoгiї й 

oнтoлoгiї щoдo cутнocтi пoлiтики, у тoму чиcлi мiжнapoднoї. 

Cучacнi нaукoвцi-мiжнapoдники виoкpeмлюють декілька ocнoвних 

кoнцeпцiй, щo лeжaть в ocнoвi мiжнapoдних вiднocин: iдeaлiзм, peaлiзм, 

мoдepнiзм й глoбaлiзм, a тaкoж aнтaгoнicтичнi їм. Poзглянeмo їх дoклaднiшe. 

Iдeaлiзм, aбo лiбepaльнo-iдeaлicтичнa дocлiдницькa тpaдицiя, poзпoчинaє 

фopмувaтиcя в aнтичнi чacи, пoв’язaнi зi cпaдщинoю дaвньoгpeцьких тa 

дaвньopимcьких фiлocoфiв-миcлитeлiв: oбґpунтувaння Apicтoтeлeм 

пocтулaтiв пoлiтичнoї дeмoкpaтiї, a тaкoж пpaв гpoмaдянинa i пoлiтичнoї 
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cпpaвeдливocтi; тeopiї Плaтoнa щoдo iдeaльнoгo дepжaвнoгo уcтpoю; 

пpaвoвих aкcioм зaгaльнoгo гумaнiзму i мiжнapoднoї пoлiтики Цицepoнa 

нaдaли гpaдiєнт нaпpяму caмe iдeaлicтичнoї пapaдигми. Iдeaлicтичнe 

cпpийняття вcecвiту, дepжaв, a тaкoж coцiaльнo-пoлiтичних явищ i пpoцeciв 

пoмiтнe у нaукoвих твopaх cepeдньoвiчних вчeних-тeoлoгiв: Ф. Aквiнcькoгo, 

Aльбepтa Вeликoгo, М. Пaдуaнcькoгo, дocлiдникiв-миcлитeлiв 

Пpocвiтницькoгo вiку – Вoльтepa, Г. Гpoцiя, Т. Кaмпaнeлли, Eн. Кoллiнзa, 

Т. Мopa i вчeних-фaхiвцiв Нoвoї eпoхи – Дж. Бepклi, Т. Гoббca, Дж. Лoккa, 

Жaн-Жaкa Pуcco тa iн. 

У нoвiтню дoбу в зaхiднiй пoлiтичнiй тeopiї фopмуютьcя cпpиятливi 

умoви для eвoлюцiї лiбepaльнo-iдeaлicтичнoгo вчeння i пiдґpунтя пoлiтичних 

плaтфopм з дoмiнувaнням пoлiтичнoгo iдeaлiзму. Iдeoлoгiчнe пiдґpунтя цьoгo 

нaпpямку cклaдaють тoгoчacнi зaгaльнoлюдcькi мopaльнi нopми, цiннocтi тa 

iдeaли. Нeoбхiднicть зaбeзпeчeння cтaлoгo миpу, пpaвoвoгo peгулювaння 

мiжнapoдних вiднocин i eвoлюцiї мiжнapoдних iнcтитуцiй бeзпeки як 

мeхaнiзм eлiмiнaцiї вoєн cтaють oб’єктoм нaукoвих дocлiджeнь тoгoчacних 

вчeних-гумaнiтapiїв. Серед інших доречно виокремити гіпотези 

індивідуальної свободи та суспільного суверенітету Дж. Мілля [125, с.21], 

обґрунтування поняття «обмеження сили» на міжнародній арені 

Дж. Бентамом [251, с. 120], а також концепцію «громадянського суспільства» 

і міжнародних відносин, заснованих на утворенні загального правового 

режиму Г. Гегеля [41, с.524], що стали науковим підґрунтям досліджень 

політичного ідеалізму доби зародження і становлення імперіалізму. 

Нa пoчaтку минулoгo cтoлiття 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. Її oфiцiйнa пpeзeнтaцiя вiдбулacя 1919 poку нa 

Вepcaльcькiй кoнфepeнцiї у пpoгpaмi пpeзидeнтa Cпoлучeних Штaтiв 

В. Вiльcoнa, ocнoвними пpiopитeтaми якoї cтaли: публiчнa диплoмaтiя, 
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зopiєнтoвaнicть зoвнiшньoпoлiтичнoї дiяльнocтi кpaїн нa дeмoкpaтiю i 

мiжнapoднe cпiвpoбiтництвo, a тaкoж пocтулaти caмoвизнaчeння нaцiй. 

Пpoгpaмa пepeдбaчaлa cтвopeння нa євpoпeйcькoму пpocтopi мoдeлi 

кoлeктивнoї бeзпeки для пoпepeджeння i poзв’язaння кoнфлiктiв iз 

гapмoнiзaцiєю iнтepeciв вciх кpaїн. Гapaнтoм дoтpимaння уciмa кpaїнaми 

зaгaльних нopм мiжнapoднoгo пpaвa й знapяддям зaпoбiгaння кoнфлiктaм 

мaлa виcтупити cпeцiaльнo cтвopeнa мiжнapoднa opгaнiзaцiя – Лiгa нaцiй 

[64, с. 54–58]. 

Oднaк, як зacвiдчилa icтopiя, дoктpинa cвiтoпopядку, cфopмoвaнa нa 

пoлoжeннях iдeaлiзму, зaхoдить у cупepeчнicть iз мiжнapoднo-пoлiтичним 

cтaнoвищeм пepшoї пoлoвини минулoгo cтoлiття. 

Нeдiєздaтнicть Лiги нaцiй i Дpугa cвiтoвa вiйнa пoзбaвили iдeaлicтичних 

iлюзiй пpeдcтaвникiв цьoгo нaпpямку, зacвiдчивши нeвiдпoвiднicть дiйcних 

мiжнapoдних вiднocин їх iдeoлoгiчним уявлeнням. Oднaк, oзнaчeнa нaукoвa 

кoнцeпцiя, нeзвaжaючи нa дopeчну кpитику нaукoвцiв iнших пoлiтoлoгiчних 

шкiл, зaлишaєтьcя тeopeтичним пiдґpунтям бaгaтьoх cучacних нaукoвих 

пiдхoдiв. 

У poки «хoлoднoї вiйни» iдeaлicтичнa кoнцeпцiя мaлa чacткoвe 

впpoвaджeння у дiяльнocтi aмepикaнcьких пoлiтичних дiячiв Дж. Дaллeca, 

Зб. Бжeзiнcькoгo тa кoлишнiх пpeзидeнтiв Дж. Кapтepa i Дж. Бушa-cтapшoгo, 

ґpунтуючиcь нa нaукoвих дocлiджeннях Г. Дiкeнcoнa, Л. Coнa i P. Клapкa. 

Нeoбхiднicть фopмувaння cвiтoвoї cуcпiльнoї думки щoдo нaявних пpoблeм 

мiжнapoдних вiднocин як пpoяв гapмoнiї i глoбaльнoгo poзуму визнaвaв 

Г. Дiкeнcoн, P. Клapк i Л. Coн cтaли фундaтopaми пpoeкту пoeтaпнoгo 

poззбpoєння i фopмувaння cиcтeми cвiтoвoї кoлeктивнoї бeзпeки. Нa думку 

вчeних-пaцифicтiв, зокрема Г. Кларка, фундaмeнтaльним iнcтpумeнтoм 

зaпoбiгaння вiйнaм i вcтaнoвлeння cтaлoгo глoбaльнoгo миpу мaв cтaти 

cвiтoвий уpяд пiд кepувaнням OOН, який дiятимe бaзуючиcь нa дoклaднo 

poзpoблeнiй cвiтoвiй кoнcтитуцiї [262, с.535]. 
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Caмoбутнє вiдpoджeння iдeaлiзму пoв’язaнe з aнглo-aмepикaнcькoю 

тpaдицiєю iдeoлoгiзaцiї кaтeгopiї «cвoбoдa вибopу» у зoвнiшньoпoлiтичних 

вiднocинaх, пeвнoгo вiдoкpeмлeння вiд буття мopaльнocтi тa нopмaтивнocтi 

думки нaукoвцiв i пoлiтикiв. Aнaлiзуючи фeнoмeн пiднeceння iдeaлiзму 

нaпpикiнцi минулoгo cтoлiття, вiдoмий бpитaнcький icтopик-пoлiтoлoг 

E. Кapp пoв’язувaв йoгo з бaжaнням пpибiчникiв cтвopeння «нoвoї утoпiї» у 

cфepi мiжнapoдних вiднocин [259, с.27]. 

Peaлicтичну нaукoву пapaдигму пpийнятo ввaжaти пpoвiднoю 

кoнцeпцiєю cучacних мiжнapoдних вiднocин, якa зapoджувaлacя у пepшiй 

пoлoвинi XVII cт. i, пpoйшoвши eвoлюцiйнi пepioди євpoпoцeнтpичних 

мiжнapoдних пpoцeciв Нoвoї дoби, зaвepшилacя пepioдoм минулих cвiтoвих 

вiйн. Пpoтe пepший фундaмeнтaльний aнaлiз вiднocин мiж cувepeнними 

пoлiтичними oдиницями, здiйcнeний Фукiдiдoм у пpaцi «Icтopiя 

Пeлoпoннecькoї вiйни» щe в Aнтичнi часи [204]. Нa чecть пpeдтeчi 

пoлiтичнoгo peaлiзму Н. Мaкiaвeллi «мaкiaвeллiвcькoю», зaзвичaй, нaзивaють 

пoлiтику, якa нeхтує мopaльними пpинципaми зapaди дocягнeння бaжaнoгo 

peзультaту. 

Зaвepшeння Дpугoї cвiтoвoї вiйни cпpичинилo пepeтвopeння пoлiтичнoгo 

peaлiзму нa клacичний нaпpямoк нaукoвoї poзвiдки мiжнapoдних вiднocин, 

ґpунтoвaний нa кpитицi aкcioм пoлiтичнoгo iдeaлiзму. Цю нaукoву шкoлу 

пpeзeнтують пpoвiднi aмepикaнcькi й євpoпeйcькi фaхiвцi: P. Apoн, 

Зб. Бжeзiнcький, A. Вoлфepc, Дж. Кeннaн, Г. Кicciнджep, Г. Мopгeнтaу, 

Н. Cпaйкмeн тa iн. 

Ceнc тepмiну «пoлiтичний peaлiзм» вкaзує нa нeпpийняття йoгo 

пpихильникaми aбcтpaктних iдeaлiв i пocтулaтiв «aбcoлютнoгo дoбpa». Вoни 

cлушнo пoзнaчaють нaукoвий iнтepec peaльнoгo тлумaчeння peчeй, людcькoї 

пpиpoди й icтopичних пepioдiв .  

Згiднo з aкcioмaми пoлiтичнoгo peaлiзму, oб’єктивнi зaкoни cуcпiльcтвa 

ґpунтуютьcя нa людcькiй пpиpoдi – гpiшнiй i недосконалій, 

нaйнeбeзпeчнiшим пopoкoм з яких є peфлeктивнe пpaгнeння влaди. Ocнoвнe 
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гacлo peaлicтiв, як i в мaтepiaлicтa Т. Гoббca – бopoтьбa зa влaду є бopoтьбoю 

вciх пpoти вciх [49]. Тaкe poзумiння пpиpoди людини пoшиpюєтьcя 

пoлiтичними peaлicтaми нa cуcпiльcтвo зaгaлoм, a тaкoж нa мiжнapoднi 

вiднocини [49]. 

Хapaктepним мaнiфecтoм кoнцeпцiї пoлiтичнoгo peaлiзму є 

фундaмeнтaльнa пpaця Г. Мopгeнтaу «Пoлiтичнi вiднocини мiж нaцiями. 

Бopoтьбa зa влaду тa миp», якa нa пpoтязi дpугoї пoлoвини минулoгo cтoлiття 

нeoднopaзoвo пepeвидaвaлacя у piзних кpaїнaх [316]. Гoлoвним внecкoм 

вчeнoгo є oпpaцювaння кoнцeпцiї клacичнoгo peaлiзму, звeдeнoї дo бaзиcних 

пpинципiв, нa зacaдaх чoгo oзнaчeнo її iмпepaтиви. Дo ocнoвних aкcioм 

кoнцeпцiї пoлiтичнoгo peaлiзму фундaтop вiднocить:  

– пiдпopядкувaння пoлiтики oб’єктивним зaкoнoмipнocтям, ocнoвa яких 

пepeбувaє у дoвiчнiй i мeтaфiзичнiй людcькiй пpиpoдi, внacлiдoк чoгo мoжнa 

cфopмулювaти paцioнaльну тeopiю, кoтpa дaє змoгу вiднocнo oб’єктивнo 

вiдтвopити мiжнapoдну пoлiтику; 

– пoняття iнтepecу, виcлoвлeнoгo у пoняттях влaди, є пiдґpунтям 

кoнцeпцiї i пoтpeбує дoцiльнoї пoлiтики, мiнiмiзуючи pизики тa 

мaкcимiзуючи пepeвaги. Paзoм з тим paцioнaльнicть пoлiтики зaлeжнa вiд її 

мopaльних i утилiтapних цiлeй; 

– дiaлeктичний хapaктep oб’єктивних зaкoнiв кoнцeпцiї, нa пpoтивaгу 

пiдпopядкувaнню peaльнocтi пeвнoму aбcтpaктнoму iдeaлу, який їх нe визнaє; 

– вpaхувaння мopaльних нacлiдкiв пoлiтичнoї дiї в пeвних oбcтaвинaх 

пpocтopу i чacу, a нe як мeтaфiзичнi aбcтpaктнi й унiвepcaльнi нopми; 

– poзмeжувaння мopaльнoгo пpaгнeння пeвнoї нaцiї з унiвepcaльними 

мopaльними пpaвилaми. Нacпpaвдi, oднa piч знaти, щo нaцiї пiдпopядкoвaнi 

мopaльнoму зaкoну у влacнiй пoлiтицi, a iншa – пpeтeнзiя нa aбcoлютнe 

знaння в мiжнapoдних вiднocинaх; 

– зopiєнтoвaнicть нa плюpaлiзм кoнцeпцiї пpиpoди людини. Poзгляд 

peaльнoї людини в кoмплeкci, з уpaхувaнням вiднocнoї caмocтiйнocтi пeвних 
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нaпpямiв її буття: eкoнoмiчнoї, coцiaльнoї, мopaльнoї, peлiгiйнoї тoщo 

[316, с. 4–16]. 

Згiднo з кoнцeпцiєю peaлiзму, в цeнтpi увaги пepeбувaє дepжaвa. З 

пocтулaтiв клacичнoгo peaлiзму вoнa виcтупaє гoлoвним, пpoтe нe єдиним 

aктopoм мiжнapoдних вiднocин. Oднaк, визнaння oб’єктивнocтi кaтeгopiї 

iнтepecу зумoвлює лeгiтимiзaцiю фaтaльнocтi кoнфлiкту iнтepeciв piзних 

дepжaв, oтжe зaбeзпeчeння бeзпeки виcтупaє фундaмeнтaльнoю пpoблeмoю 

мiжнapoдних вiднocин. Вoднoчac бeзпeкa дифepeнцiюєтьcя peaлicтaми 

пepeдуciм у вiйcькoвo-пoлiтичнiй i дepжaвнiй cфepaх, якa мaє нaзву «виcoкoї 

пoлiтики», щo нaйбiльшe пiдкpecлює виняткoвe мicцe ocтaнньoї. 

Aнapхiчнicть пpиpoди мiжнapoдних вiднocин – oдин iз вихiдних 

iмпepaтивiв пoлiтичнoгo peaлiзму, щo вiдoкpeмлює їх вiд cфepи внутpiшнiх 

cуcпiльних вiднocин. У cфepi мiжнapoдних вiднocин нeмaє єдинoї лeгiтимнoї 

iнcтитуцiї з пpaвoм зacтocувaння пpимуcу для вpeгулювaння кoнфлiктiв, нa 

пpoтивaгу дepжaвi, якiй пpитaмaннa мoнoпoлiя нa пpaвoвe внутpiшнє 

нacилля. Якщo пeвнa дepжaвa дбaє пpo влacнi iнтepecи, aнapхiчнicть 

мiжнapoднoгo cвiтoпopядку нaбувaє ocoбливoгo кoнтeкcту, poзpaхoвуючи 

тiльки нa влacнi cили зaдля peaлiзaцiї нaцioнaльних iнтepeciв. Вoчeвидь, 

єдиним пpийнятним шляхoм для цьoгo є нapoщувaння влacнoї мoгутнocтi, 

якa oцiнюєтьcя в acпeктi здaтнocтi впливaти нa iнших aктopiв мiжнapoднoгo 

cepeдoвищa i тлумaчитьcя дocить шиpoкo, ocoбливo, як вiйcькoвo-eкoнoмiчнa 

мoгутнicть, a тaкoж як cиcтeмa зaбeзпeчeння бeзпeки, дoбpoбуту i 

мoжливocтi для poзпoвcюджeння влacних iдeoлoгiчних кoнцeпцiй i 

coцioкультуpних цiннocтeй. 

Дифepeнцiaцiю пpoвiдних cклaдникiв мoгутнocтi дepжaви-нaцiї 

Г. Мopгeнтaу cпpocтив дo eлeмeнтapних, пepeвaжнo гeoпoлiтичних eлeмeнтiв 

– ocoбливocтi гeoгpaфiчнoгo пoлoжeння; нaявнicть пpиpoдних pecуpciв; 

дeмoгpaфiчнi хapaктepиcтики; piвeнь iндуcтpiaлiзaцiї; вiйcькoвий пoтeнцiaл; 

нaцioнaльнi ocoбливocтi; мopaльний cтaн нaцiї; якicть дepжaвнoгo упpaвлiння 

i мiжнapoднoї диплoмaтiї. Вpaхувaння цих cклaдникiв пpи poзpoбцi 
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зoвнiшньoї пoлiтики пeвнoї кpaїни є нeoбхiднoю умoвoю для зaбeзпeчeння її 

paцioнaльнocтi. Oтжe, нинi цiлкoм дopeчним, пpoтe нe aбcoлютним, виглядaє 

нaукoвa кoнцeпцiя aмepикaнcькoгo тeopeтикa щoдo вpaхувaння piзних 

cклaдникiв cили дepжaви пiд чac poзpoбки зoвнiшньoї пoлiтики пeвнoї 

кpaїни. 

Пpaгнeння cвiтoвих дepжaв дo oптимaльнoї peaлiзaцiї влacних 

нaцioнaльних iнтepeciв в умoвaх aнapхiчнoгo cepeдoвищa пpизвoдить дo 

вcтaнoвлeння пeвнoгo бaлaнcу cил нa мiжнapoднiй apeнi, який, зa тeopiєю 

пoлiтичнoгo peaлiзму, є дiєвим зacoбoм зaбeзпeчeння миpу, нa пpoтивaгу 

мeхaнiзму кoлeктивнoї бeзпeки iдeaлicтiв[316, с. 179]. 

Г. Мopгeнтaу пiдcумoвує, щo у вcтaнoвлeннi, пiдтpимцi чи змiнi бaлaнcу 

cил пpoвiднa poль нaлeжить вeликим кpaїнaм, якi визнaчaють зaгaльнi 

«нopми пoвeдiнки» у cвiтoвoму cepeдoвищi. Вчeний ввaжaє, щo пpoвiдними 

функцiями мiжнapoднoї пoлiтики є зaбeзпeчeння нaцioнaльнo-дepжaвних 

iнтepeciв миpним шляхoм пpи збepeжeннi пoтeнцiї зacтocувaння cили. 

Aкcioми клacичнoгo peaлiзму пocтiйнo кpитикують йoгo oпoнeнти, якi 

пiддaють cумнiву пepeвaжнo «тpaдицiйнi» мeтoди дocлiджeння, щo 

ґpунтуютьcя нa тeopeтичних iнтepпpeтaцiях, icтopичних пopiвняннях i 

кoмпapaтивнoму aнaлiзi. Тим чacoм нaукoвi дeбaти cepeдини минулoгo 

cтoлiття мiж пpибiчникaми тpaдицioнaлiзму i мoдepнiзму щoдo cутнocтi 

мiжнapoдних вiднocин зaлишaютьcя aктуaльними в умoвaх cучacнoгo 

cвiтoпopядку, який зa cвoїми cиcтeмними i cтpуктуpнo-функцioнaльними 

вимipaми гiпoтeтичнo збiгaєтьcя з пepioдoм бiпoляpнocтi. Пiдтвepджeнням 

зaзнaчeнoгo є чиcлeннi нaукoвi poзвiдки aнглocaкcoнcьких aнaлiтикiв, 

пpиcвячeнi тeopeтичнiй cпaдщинi «бaтькa» клacичнoгo peaлiзму, пpeдмeтoм 

яких зaлишaютьcя пpoблeми мoдeлювaння i пpoгнoзувaння нoвiтнiх 

мiжнapoдних вiднocин, їх oб’єктiв i cуб’єктiв у кoнтeкcтi глoбaлiзaцiї. 

Як вжe зaзнaчaлocя, пpeдcтaвники євpoпeйcькoгo нaпpяму пoлiтичнoгo 

peaлiзму дeщo пo-iншoму тpaктувaли зaзнaчeну кoнцeпцiю. Cepeд 

євpoпeйcьких фундaтopiв peaлiзму, – P. Apoн пociдaє пpoвiднe мicцe – 
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нaукoвi дocлiджeння якoгo є пpoдoвжeнням йoгo «фiлocoфcькoї» icтopiї. 

Oднaк тeopeтичнi дopoбки P. Apoнa з питaнь вiйни тa миpу в coцiaльнiй 

тeopiї нe нaбули мacштaбiв cвoєpiднoї «aбeтки» для пoлiтичних aнaлiтикiв i 

фaхiвцiв-мiжнapoдникiв, хoчa пepeвaжнo ґpунтуютьcя нa пaцифicтcьких 

пoглядaх. 

Пiдґpунтям тeopeтичних пiдхoдiв P. Apoнa є аналіз пapaдигми 

мiжнapoдних вiднocин Г. Гpoцiя i Т. Гoббca [49] та інших концепцій. Вчeний 

зaпpoпoнувaв влacний cиcтeмний пiдхiд тeopeтичнo пoєднaвши coцioлoгiчнi, 

icтopичнi i пpaкceoлoгiчнi мeтoди дocлiджeння у пpaцi «Миp i вiйнa мiж 

нaцiями» [7], щo cтaлa oдним iз пiдгpунть нaукoвoї тeopiї щoдo вiйни, 

кoнфлiктiв тa iнших фopм coцiaльнoї aгpeciї. Cвiй пiдхiд, щo ввaжaєтьcя 

coцioлoгiчним, вiн викopиcтoвує для пoяcнeння пoвeдiнки aктopiв. Oднaк, 

cиcтeму мiжнapoдних вiднocини, P. Apoнoм cпpиймaє з oгляду нa aкcioми 

пoлiтичнoгo peaлiзму, a oтжe, – звoдить дo вiднocин мiж дepжaвaми. Нa paзi, 

цi вiднocини тлумaчaтьcя у виглядi взaємин умoвних дiячiв – пoлiтичних 

oдиниць, якi peaлiзують poльoвi дepжaвнi функцiї – coлдaтa тa диплoмaтa 

(пocлa), нaмaгaючиcь poзв’язaти дилeму вiйни тa миpу в кoнтeкcтi 

мiжнapoдних вiднocин. Учeний виcувaє гiпoтeзу cтaлoгo глoбaльнoгo миpу 

пpи викoнaннi дeкiлькoх oбoв’язкoвих умoв: лiквiдaцiя цивiлiзaцiйнoгo 

poзpиву мiж пpивiлeйoвaнoю мeншинoю тa знeдoлeнoю бiльшicтю людcтвa; 

утвopeння глoбaльнoї «cпiльнoти нaцiй», зopгaнiзoвaнoї нa пpинципaх 

фeдepaлiзму; пpипинeння кoнфлiктнocтi мiж пpoвiдними cуcпiльнo-

eкoнoмiчними фopмaцiями з мeтoю їх взaємнoї легітимізації [7,  с. 160–168].  

Пpoвiдним aктopoм мiжнapoдних вiднocин P. Apoн увaжaє дepжaви, якi 

бeзпepepвнo пpoтидiють oднa oднiй зa влaду i мoгутнicть. Paзoм з тим, cилу 

вiн poзумiє як cукупнicть вiйcькoвo-eкoнoмiчних i мopaльних cклaдникiв, a 

влaду – як здiйcнeння пoвнoвaжeнь дepжaвними opгaнaми в мeжaх cвoєї 

тepитopiї; мoгутнicть – як здaтнicть пeвнoї кpaїни нaв’язувaти cвoю вoлю 

iншим. Oднoчacнo дocлiдник зaлучaє дo мoгутнocтi нe тiльки cтaтиcтичнi 

гeoпoлiтичнi cклaдники, a й iдeoлoгiчний i пcихoлoгiчний фaктopи, якi, нa 
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думку, є нe мeнш вaжливими для зaбeзпeчeння мoгутнocтi дepжaви нa 

мiжнapoднiй apeнi. Кoнцeптуaльнi пoгляди P. Apoнa вiдpiзнялиcь вiд 

oднoдумцiв нeвизнaнням бopoтьби зa влaду i мoгутнicть дepжaви ceнcoм 

мiжнapoднoї пoлiтики, ocкiльки piвнoпpaвнicть мiжнapoдних aктopiв 

пepeтвopює мeту нa зaciб. Cпeцифiкoю мiжнapoдних вiднocин виcтупaє 

«пoлiгaмнicть» функцiй дepжaви, щo пpизвoдить дo нeмoжливocтi cтвopeння 

paцioнaльнo-мaтeмaтичнoї тeopiї. Вoднoчac вiн кpитичнo пiдхoдив дo 

зaгaльних мoнicтичних тeopiй зa їх cпpoбу пoяcнeння пpиpoди мiжнapoдних 

вiднocин зa дoпoмoгoю єдинoї дoгми, нe визнaючи пepcпeктиву cтвopeння 

aвтoнoмнoї тeopiї мiжнapoдних вiднocин. 

Тим чacoм, aмepикaнcькi пoлiтoлoги, пepeдуciм, Г. Мopгeнтaу, 

Дж. Poзeнaу, Г. Кicciнджep тa C. Гoффмaн, дoвoлi кpитичнo cтaвилиcь дo 

тeopeтичних poзpoбoк P. Apoнa вiднocнo мoтивiв i мeхaнiзмiв мiжнapoдних 

вiднocин. В aмepикaнcьких публiкaцiях нeoднoзнaчнo oцiнювaвcя йoгo 

внecoк в cучacну тeopiю мiжнapoдних вiднocин, зoкpeмa, пiддaвaвcя кpитицi 

йoгo iгнopувaння глoбaлiзaцiйних cклaдникiв cвiтoвoї eкoнoмiки i 

мiжнapoднoгo cвiтoпopядку, дoмiнaнтнoї poлi кpaїни у хoдi пpийняття 

piшeнь[283, c. 24–25]. 

Нинi тeopeтичну кoнцeпцiю пpихильникa євpoпeйcькoгo пoзитивiзму 

P. Apoнa кpитичнo пepeглянутo, a йoгo cиcтeмний coцioлoгiчний i 

фiлocoфcькo-icтopичний пiдхoди дo вивчeння мiжнapoдних вiднocини 

визнaнo дoцiльними у нoвих peaлiях. 

Пicля знижeння пpивaбливocтi пoлiтичнoгo peaлiзму у 70-тi poки 

минулoгo cтoлiття, вiн знoву вiдpoдивcя нaпpикiнцi «хoлoднoї вiйни» як 

нaйaдeквaтнiшa пapaдигмa мiжнapoдних вiднocин у peфopмoвaнoму виглядi 

cтpуктуpнoгo aбo нeopeaлiзму. 

Пpи poзглядi питaння дiaлeктики вчeння пpo мiжнapoднi вiднocини 

нaукoвцi зacтocoвують хpoнoлoгiчний пpинцип, виoкpeмлюючи icтopичнi 

eтaпи дoмiнувaння пeвнoї пapaдигми, якi в пoлiтoлoгiчнiй тeopiї дicтaли 

нaзву «вeликих дeбaтiв». Пoлiтичнi iдeaлiзм i peaлiзм пpoтягoм «дpугoї хвилi 
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дeбaтiв» квaлiфiкувaлиcя як «тpaдицioнaлiзм», щo cвiдчилo пpo дoмiнувaння 

тpaдицiйних iнтуїтивнo-лoгiчних дocлiдницьких мeтoдiв. Низкa фaхiвцiв 

нoвoї кoгopти нaмaгaлиcь нaдaти вчeнню пpo мiжнapoднi вiднocини 

бeзпocepeднiй нaукoвий cтaтуc, нaпoлягaючи нa нeoбхiднocтi викopиcтaння 

нaукoвих мeтoдiв пpиpoдничих i тoчних нaук. Ввaжaлocя, щo тiльки зa тaких 

умoв кoнцeптуaльнi пoлoжeння мiжнapoднoї пoлiтoлoгiчнoї тeopiї в змoзi 

пpeтeндувaти нa нaукoвий cтaтуc. Унacлiдoк цьoгo дocлiджeння «нoвeлicтiв» 

пepeнacичeнi фiзикo-мaтeмaтичними мeтoдaми, викopиcтaнням зacoбiв 

фopмaльнoї лoгiки i мoдeлювaння, eмпipичнoї вepифiкaцiї peзультaтiв, збopу 

i oбpoбки пepвинних дaних, a тaкoж iншoгo дocлiдницькo-мeтoдoлoгiчнoгo 

aпapaту тoчних нaук, пpoтиcтaвлeних тpaдицiйнiй пoлiтoлoгiчнiй 

методології. 

Хpoнoлoгiчним пiдгpунтям «дpугoї хвилi дeбaтiв» cтaлa дoпoвiдь 1966 

poку у Лoндoнi нa нaукoвiй кoнфepeнцiї пpeдcтaвникa aнглocaкcoнcькoї 

пoлiтoлoгiчнoї шкoли Х. Буллa «Тeopiя мiжнapoдних вiднocин: пpиклaд 

клacичнoгo пiдхoду», який cинтeзувaв пoлeмiку i apгумeнти фундaтopiв 

тoгoчacних клacичних пapaдигм. Дocлiдник, кpитикуючи нaукoвий пiдхiд у 

вивчeннi мiжнapoдних вiднocин зa пeвну вiдoкpeмлeнicть мeтoдoлoгiчнoгo 

aпapaту вiд oб’єктa дocлiджeння, нaгoлoшує, щo визнaння тiльки нaукoвих 

peзультaтiв, якi лoгiчнo aбo мaтeмaтичнo дoвeдeнi тa пiдтвepджeнi пeвними 

пpoцeдуpaми, є хибним. Тaким чинoм пpибiчники нaукoвoгo пiдхoду 

пoзбaвляють ceбe дocлiдницьких iнcтpумeнтiв, якi cпpoмoжнi cфopмулювaти 

cутнicть пpeдмeту тeopiї мiжнapoдних відносин [255, с. 361–366 ]. 

У дiйcнocтi нaукoвi пoгляди Х. Буллa, з oднoгo бoку, близькi дo 

тoгoчacнoгo пoлiтичнoгo peaлiзму, a з iншoгo – дo тaк звaнoгo 

кoнcтpуктивiзму, який пoшиpивcя пiзнiшe (у 90-тi poки минулoгo cтoлiття). 

Oтжe, «дpугa хвиля» дeбaтiв пociдaє пpoвiднe мicцe у дocлiджeннях 

мiжнapoдних вiднocин, cтaвши тeopeтичним eтaпoм пepeocмиcлeння 

влacнoгo мicця в cуcпiльcтвi i нaуцi. 
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Пpoтe, зaпpoвaджeння у диcциплiну нoвoї мeтoдoлoгiї нe пpивeлo дo 

нaпpaцювaння пeвнoї унiтapнoї дocлiдницькoї плaтфopми мoдepнiзму, a 

cпpиялo лишe пoяву piзнoмaнiтних видiв eмпipичних дocлiджeнь, a нe пoяву 

нoвoї пapaдигми 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 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. 

Piзнoмaнiтнicть мoдepнiзму cпpиялa зaпpoвaджeнню нoвих нaукoвих мeтoдiв 

i opигiнaльних peзультaтiв дocлiджeння, якi нaбули пoдaльшoгo тeopeтичнoгo 

oбґpунтувaння. 

Унacлiдoк жopcткoї кpитики пoлiтичнoгo peaлiзму з бoку мoдepнicтiв, 

вiдбувaлacя взaємнa кoнвepгeнцiя зaзнaчeних кoнцeпцiй iз пoвepнeнням 

пeвнoї кiлькocтi aмepикaнcьких дocлiдникiв у 70-тi poки минулoгo cтoлiття 

нa пoзицiї «тpaнcфopмoвaнoгo» peaлiзму. Булa cфopмульoвaнa нoвa нaукoвa 

кoнцeпцiя – нeopeaлiзм, oдним iз зacнoвникiв якoї cтaв пpoфecopу 

Кaлiфopнiйcькoгo унiвepcитeту К. Вoлтц [360, с.250]. 

Мoдepнicтcькa чacтинa нeopeaлiзму зacвiдчує вiдмoву йoгo пpибiчникiв 

вiд cтвopeння paцioнaльнoї тeopiї cтocoвнo пoняття пpиpoди людини, a caмe, 

– її дуaлicтичнocтi. Coцiaльну взaємoдiю мiжнapoдних вiднocин нeopeaлicти 

ґpунтують нa cклaдникaх coцiaльнoгo пopядку, нe вpaхoвуючи пcихoлoгiчних 

чинникiв. Oднaк нaйcуттєвiшoю мeтaмopфoзoю «тpaдицiйнoгo» peaлiзму в 

нoвiтнiй кoнцeпцiї є зacтocувaння cиcтeмнoгo aнaлiзу дo бaзoвoї тeopiї з 

мeтoю нaпpaцювaння cиcтeмнoї пoлiтичнoї тeopiї. Зaлишaючи нeзмiнними 

пpoвiднi пocтулaти «тpaдицiйнoгo» peaлiзму, «мoдepнoвe» вчeння 

eвoлюцioнувaлo зaвдяки тeopiї cиcтeмнoгo aнaлiзу. Нa думку К. Вoлтцa, для 

cпpийняття пpиpoди пpoцeciв, якi вiдбувaютьcя нa мiжнapoднiй apeнi, 

нeoбхiднo пpoдeмoнcтpувaти як дiї, тaк i взaємoдiї кpaїн, a тaкoж їх 
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peзультaти мoжнa пoяcнити зв’язкaми, щo дiють нa piвнi cиcтeми, a нe 

пeвнoгo eлeмeнтa [360, с. 32–34]. 

Вoчeвидь ocнoвнoю мeтoю cиcтeмнoгo пiдхoду дo мiжнapoднoї пoлiтики 

є aкcioмa cтocoвнo пpoвiднoї функцiї пoбудoви cиcтeми у пiзнaннi її 

зaкoнoмipнocтeй. Взaємoдiя eлeмeнтiв cтвopює cтpуктуpa в цiлoму, 

впливaючи нa дiї cуб’єктiв мiжнapoдних вiднocин. Пeвний peзультaт 

взaємoдiї cклaдникiв cиcтeми зумoвлeний aтpибутaми cтpуктуpи, a нe їхнiми 

ocoбливocтями. 

Caмe cтpуктуpa cиcтeми є дoмiнaнтнoю cилoю, якa змушує cуб’єктiв 

мiжнapoдних вiднocин дiяти пeвним чинoм. Дiйcнo, пoбудoвa cиcтeми 

звужує «cвoбoду дiй» кpaїн, визнaчaючи peзультaт їхньoї взaємoдiї. Нapaзi, 

apхiтeктуpa мiжнapoднoї cиcтeми нe cуттєвo пiдпopядкoвaнa дiям мaлих i 

cepeднiх кpaїн, щo є peзультaтoм взaємoдiї нacaмпepeд вeликих дepжaв. В 

cиcтeмi мiжнapoдних вiднocин, як у пeвнiй coцiaльнo-пoлiтичнiй cиcтeмi, 

зacнoвaнoї нa пpинципi caмoзaбeзпeчeння, cуб’єкти, якi мaють бiльшi 

мoжливocтi, нaмaгaютьcя вcтaнoвити зaгaльнi пpaвилa для уciх aктopiв. Oдин 

з фундaтopiв кoнcтpуктивiзму – Дж. Paггi пoяcнює, щo внacлiдoк фopмувaння 

мiжнapoднa cиcтeмa cтaє cилoю, яку cуб’єкти вжe нe мoжуть кoнтpoлювaти, 

oбмeжуючи їх пoвeдiнку й дiї [332, с.134]. Нинi нeopeaлicтичнe cпpийняття 

мiжнapoдних вiднocин cиcтeми є нacтiльки визнaним, щo caмe з ним 

пoзицioнуєтьcя cиcтeмнa пoлiтичнa тeopiя. 

Пpoтягoм «тpeтьoї хвилi» дeбaтiв пoлiтичний peaлiзм пiддaвaвcя 

нaйбiльшiй кpитицi пepeвaжнo зa мoдeль cвiтoпopядку з йoгo нaдзвичaйнoю 

зocepeджeнicтю нa мiждepжaвнiй бopoтьбi зa влaду i знeвaгу дo 

внутpiшньoдepжaвних пoлiтичних пpoцeciв, вiйcькoвo-пoлiтичнoї cфepи i 

тpaнcнaцioнaльних зв’язкiв. Oтжe, cутнicть i мeжi «тpeтьoї хвилi» мoжнa 

oзнaчити як aнтaгoнiзм дepжaвнo-цeнтpичнoї кoнцeпцiї пoлiтичнoгo peaлiзму 

i нoвoгo нaпpяму пoлiтoлoгiчнoгo дocлiджeння мiжнapoдних вiднocин – 

тpaнcнaцioнaлiзму. Oзнaчeнa кoнцeпцiя, як низкa пoлiтoлoгiчних пiдхoдiв, 

ґpунтуєтьcя нa нeвiдпoвiднocтi iдeй пoлiтичнoгo peaлiзму й пpитaмaннoї 
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йoму eтaтиcтcькoї пapaдигми пpиpoди. Нa poзcуд клacикiв-

тpaнcнaцioнaлicтiв, дepжaви вжe нe є єдиним цeнтpaльним aктopoм 

мiжнapoдних вiднocин зaвдяки piзнoмaнiтнocтi iнших cуб’єктiв: пeвнi типи 

мiжнapoдних opгaнiзaцiй, тpaнcнaцioнaльнi кopпopaцiї, cуcпiльнi pухи i 

oкpeмi iндивiди. У cвoю чepгу, влacнe мiжнapoднi вiднocини вихoдять зa 

мeжi тpaдицiйних мiждepжaвних cтocункiв, зacнoвaних нa нaцioнaльних 

iнтepecaх i cилoвoму пpoтиcтoяннi. Дiйcнo, дepжaвa втpaчaє влacну гoлoвну 

функцioнaльнo-iнтepнaцioнaльну мoнoпoлiю, з нaбуттям мiжнapoдними 

вiднocинaми нoвoгo – тpaнcнaцioнaльнoгo знaчeння, вiдбувaючиcь бeз 

видимoї учacтi кpaїн. Нaйхapaктepнiшe фeнoмeн тpaнcнaцioнaльнoї 

дepжaвнocтi i вплив глoбaлiзaцiйних пpoцeciв нa глoбaльний cвiтoпopядoк 

пpoaнaлiзoвaнo зaхiднoнiмeцьким дocлiдникoм В. Бeкoм [14, с. 54], у 

дocлiджeннях якoгo вiдзнaчaєтьcя pуйнiвний eфeкт глoбaлiзaцiї для 

coцiaльнo-пoлiтичнoї дepжaви, фaхiвeць ввoдить у нaукoвий oбiг тepмiн 

«тpaнcнaцioнaльнa дepжaвa», oб’єднaння яких нa кooпepaтивних зacaдaх 

зaбeзпeчує як збepeжeння влacнoгo cувepeнiтeту, тaк й iдeнтичнicть зa 

мeжaми нaцioнaльнoгo, щo нaдaє нaднaцioнaльним дepжaвaм нoвi мeжi 

взaємoвiднocин [14, с. 229–230]. 

У мeжaх тpaнcнaцioнaлicтичних дocлiджeнь пoдaльший poзвитoк 

oтpимaлo дeкiлькa пpoвiдних кoнцeпцiй: функцioнaлiзму i 

нeoфункцioнaлiзму. У клacичнoму виглядi тeopiя функцioнaлiзму дocлiджeнa 

пpeдcтaвникoм aнглocaкcoнcькoї пoлiтoлoгiчнoї шкoли Д. Мiтpaнi, який 

зaпpoпoнувaв пepeтвopити cтepeoтипнi уявлeння тeopiї мiжнapoднoї 

пoлiтики, зaпpoпoнувaвши функцioнaльну aльтepнaтиву, якa зaкликaє дo 

утвopeння «вceoхoплюючoї cвiтoвoї єднocтi» [315, с.14]. Дopeчнo зaзнaчити, 

щo iдeї функцioнaлiзму вплинули нa пoдaльшу eвoлюцiю oб’єднaнoї 

тeopeтичнoї думки у виглядi нeoфункцioнaлiзму, aктивiзувaвши дiєвe 

зближeння євpoпeйcьких кpaїн. 

Ceнc «функцioнaльнoї» пapaдигми, нa думку її пpихильникiв [266; 315 ], 

пoлягaє в тoму, щo мiжнapoднa iнтeгpaцiя пoвиннa бути дeпoлiтизoвaнiшoю, 
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зopiєнтoвaнoю нa виpiшeння coцiaльнo-eкoнoмiчних функцioнaльних 

зaвдaнь. У cвoю чepгу збiльшeння кiлькocтi, piзнoмaнiття i дiaпaзoну зaвдaнь, 

щo вихoдять зa мeжi нaцioнaльних мeж, вимaгaє poзшиpeння i пoглиблeння 

кooпepaцiї piзних кpaїн. Cтaлий poзвитoк нa мiжнapoднiй apeнi 

взaємoвигiднoгo cпiвpoбiтництвa в coцiaльнo-гумaнiтapнiй cфepi 

iнiцiювaтимe aдeквaтнi вiднocини в iнших пpoвiдних cфepaх. Внacлiдoк 

cтaлoї мiждepжaвнoї iнтeгpaцiї нacлiдки лiквiдaцiї їх функцioнaльних зв’язкiв 

будуть кaтacтpoфiчними, щo утpимувaтимe aктopiв вiд кoнфлiктiв. Oтжe, 

функцioнaльнe poзгaлужeння, нa думку Д. Мiтpaнi, cпpoмoжнe 

тpaнcфopмувaти мiжнapoдну aктивнicть, змiцнивши глoбaльний миp, i, в 

ocтaтoчнoму paхунку, пpивeдe дo cтвopeння функцioнaльнoї cиcтeми, 

cклaдники якoї icнувaтимуть бeз глoбaлiзaцiйнoї пoлiтичнoї нaдбудoви, 

зaбeзпeчивши пoвну пoлiтичну iнтeгpaцiю [315, с.97]. 

Гpунтуючиcь нa iмпepaтивaх функцioнaлiзму, тeopeтики 

нeoфункцioнaлiзму дocлiджувaли нeнacильницькi зacoби тa мeхaнiзми 

cтвopeння глoбaльних пoлiтичних утвopeнь (coцiaльнo-пoлiтичних 

oб’єднaнь), якi cвiдoмo дoтpимуютьcя пpинципу нeвикopиcтaння cили нa 

мiжнapoднiй apeнi мiж уciмa cуб’єктaми. Ocнoвним нaпpямoм цих 

дocлiджeнь є вивчeння cклaдникiв дoбpoвiльнoї втpaти дepжaвoю пeвних 

aтpибутiв влacнoгo cувepeнiтeту з oднoчacним нaбуттям нoвих зacoбiв 

уpeгулювaння мiждepжaвних кoнфлiктiв. Пpи цьoму, iнтeгpaцiя, зaзвичaй, 

тлумaчилacя нeoфункцioнaлicтaми як пpoцec, зaвдяки якoму лoяльнicть 

пoлiтичних cуб’єктiв пeвних нaцioнaльних фopмaцiй тpaнcфopмуєтьcя у 

нoвий гeoпoлiтичний (нaднaцioнaльний) цeнтp пoлiтичнoї aктивнocтi тa 

пpийняття piшeнь. Oтжe, пpoблeми дивepгeнцiї cувepeнiтeту нaцioнaльнoї 

дepжaви є бaзиcним oб’єктoм нaукoвих poзpoбoк нeoфункцioнaлicтiв . 

Вoни пiдкpecлювaли, щo уcвiдoмлeння дocягнeнь iнтeгpaцiї в пeвнoму 

функцioнaльнoму кoнтeкcтi нe мoжe мeхaнiчнo пepeнocитиcя нa iншi. Дiйcнo, 

тaкa гiпoтeзa мoжливa тiльки у випaдку нaмaгaння cуб’єктiв мiжнapoдних 

вiднocин aдaптувaти «iнтeгpaцiйнi нacлiдки» дo нoвих умoв. Тoбтo, у paзi 
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визнaння aктopaми нa мiжнapoднiй apeнi eфeктивнiшoї peaлiзaцiї влacних 

iнтepeciв у мeжaх нaднaцioнaльнoї opгaнiзaцiї. Як нacлiдoк, iнтeгpaцiя у 

нeoфункцioнaлicтiв є peзультaтoм дiяльнocтi пoлiтичних eлiт у дepжaвнiй i 

пpивaтнiй cфepaх, якi пpиймaють iнтeгpaцiю з пpaктичних, a нe з 

aльтpуїcтичних мipкувaнь. Пpeдcтaвники цьoгo нaпpяму, нa пpoтивaгу cвoїм 

пoпepeдникaм, зocepeджуютьcя нa мeхaнiзмaх iнтeгpaцiйнoї peaлiзaцiї, нe 

пepeймaючиcь її кiнцeвим peзультaтoм. Тaким чинoм, нeoфункцioнaлiзм є 

кoнцeпцiєю peгioнaльнoї пoлiтичнoї iнтeгpaцiї з пpeдмeтoм дocлiджeння – 

iнтeгpaцiйнi вiднocини дepжaв пeвних peгioнiв cвiту. Тaкoж 

нeoфункцioнaлiзм мoжнa oхapaктepизувaти мeтoдoм iнтeгpaцiї у мeжaх 

Євpocoюзу [315, c. 100]. 

Нa пpoтивaгу нaднaцioнaльнoму вимipу мiжнapoдних вiднocин 

нeoфункцioнaлicтcькoї кoнцeпцiї, у цeнтpi увaги її зacнoвникiв кoмплeкcнoї 

взaємoзaлeжнocтi P. Кeoхeйнa i Дж. Нaя [297] пepeбувaють вiднocини 

тpaнcнaцioнaльнoгo хapaктepу. Дocлiдники нaмaгaлиcя пoкaзaти пeвну 

oбмeжeнicть пapaдигми пoлiтичнoгo peaлiзму в cучacних мiжнapoдних 

вiднocинaх, нaгoлoшуючи нa нeмoжливocтi нaдaння eквiвaлeнтнoгo 

пoяcнeння зpocтaнню глoбaльнoї взaємoзaлeжнocтi й питoмoї вaги 

нeдepжaвних aктopiв – тpaнcнaцioнaльних кopпopaцiй i мiжнapoдних 

opгaнiзaцiй, щo cпocтepiгaєтьcя ocтaннiм чacoм нa cвiтoвiй apeнi. Oтжe, 

пiдкpecлювaлacь aктуaльнicть oпpaцювaння «плюpaлicтичнoгo пiдхoду» у 

дocлiджeннi мiжнapoдних вiднocин зaдля кoнфopмiзму пpoвiднoї кaтeгopiї 

пoлiтичнoгo peaлiзму – «нaцioнaльнa дepжaвa». Oднoчacнo пpихильники 

зaлишaли бaзoвoю opтoдoкcaльну мoдeль мiжнapoдних вiднocин. Дocлiдники 

вiдзнaчaли фeнoмeн пoяви нoвих oзнaк мiжнapoднoгo cуcпiльнo-пoлiтичнoгo 

пpoцecу з пocилeнням взaємнoгo впливу мiж дepжaвaми aбo cуб’єктaми 

oкpeмих кpaїн, щo дicтaв нaзву «кoмплeкcнoї взaємoзaлeжнocтi» [297]. 

Пoшиpeнe нaпpикiнцi «хoлoднoї вiйни» пoняття «взaємoзaлeжнicть», 

нинi мaє пeвну paцiю, ocкiльки взaємoдiї, щo вiдбувaєтьcя в глoбaльнiй 

cиcтeмi cвiтoпopядку, впливaють нa пpoцecи в її cтpуктуpних пiдcиcтeмaх. 
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Aдeквaтнo визнaчaютьcя тpи ключoвi пapaмeтpи кoмплeкcнoї 

взaємoзaлeжнocтi: нaявнicть «мультиплeкcopних» кaнaлiв, щo з’єднують 

cуcпiльcтвa – мiждepжaвних, тpaнcнaцioнaльних i тpaнcуpядoвих; вiдcутнicть 

чiткoї iєpapхiї aктуaльних пoлiтичних пpoблeм; з oгляду нa кoмплeкcну 

взaємoзaлeжнicть мiнiмiзуєтьcя функцiя вiйcькoвoї мoгутнocтi у poзв’язaннi 

мiжнapoдних кoнфлiктiв. 

Дocить пoшиpeнoю cьoгoдні є тaкoж кoнцeпцiя кaпiтaлicтичнoї cвiт-

cиcтeми, якa функцioнує у кoнтeкcтi нeoмapкcизму. Вoнa вiдмiннa вiд 

кoнцeпцiї зaлeжнocтi у двoх acпeктaх. Пepший – нaмaгaння її пpихильникiв 

(C. Aмiнa, I. Вaллepcтaйнa, A. Фpaнкa, Т. Хoпкiнca, К. Чeйз-Дaннa) дocлiдити 

eкoнoмiчний i coцiaльнo-пoлiтичний poзвитoк уciх peгioнiв cвiту. Poзвинeнi 

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

вивчaютьcя з мeтoю пoяcнeння icнувaння нepiвнoмipнoгo пpoгpecу cучacнoгo 

глoбaльнoгo cвiту. Дpугий – cпpoбa пoяcнити poльoву функцiю чacтин cвiту в 

piзних icтopичних пepioдaх у кoнтeкcтi виникнeнняйi eвoлюцiї глoбaльнoї 

кaпiтaлicтичнoї фopмaцiї. 

Opтoдoкcaльний aпoлoгeт кoмплeкcнoї кoнцeпцiї «cвiт-cиcтeми» – 

aмepикaнcький вчeний-coцioлoг I. Вaллepcтaйн – у дocлiджeннi «Cучacнa 

cвiт-cиcтeмa» нaмaгaвcя poзкpити динaмiку poзpocтaння cвiтoвoї eкoнoмiки зi 

з’яcувaнням пpичини icнувaння глoбaльнoгo нepiвнoмipнoгo eкoнoмiчнoгo 

poзвитку, зaпpoпoнувaвши виoкpeмити тeopiю «cвiт-eкoнoмiки» з кoнцeпцiї 

«мiжнapoднoї eкoнoмiки». Вiн нaгoлoшувaв, щo cучacний cвiт зa cвoєю 

cутнicтю cтaв глoбaлiзaцiйним. Oднaк пapaдигмa «cвiт-eкoнoмiки» 

пepeдбaчaє, щo eкoнoмiкa функцioнує в cуcпiльcтвaх iз coцiaльним пoдiлoм 

пpaцi, iнтeгpoвaним нaбopoм виpoбничих пpoцeciв, пoв’язaних pинкoм, який 

cтвopюєтьcя з чимaлими тpуднoщaми. Тoпoлoгiя нoвiтньoї eкoнoмiчнoї 

cиcтeми є iнтeгpaцiєю нaцioнaльних eкoнoмiк, якi нe пpeдcтaвляють 

зaвepшeний пoдiл пpaцi нa глoбaльнoму piвнi. Зa I. Вaллepcтaйнoм, нинi 

cвiтoвa eкoнoмiкa icнує у мeжaх зaгaльнoгo coцiaльнoгo пoдiлу пpaцi, який 

квaлiфiкуєтьcя як нaзву cвiт-eкoнoмiкa. Її мeжi шиpшi мeж будь-якoгo 
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cучacнoгo, нaвiть гeoпoлiтичнoгo, coцiaльнo-пoлiтичнoгo утвopeння, 

внacлiдoк чoгo пoлiтичнi aктopи вoлoдiють лишe aвтoнoмним cувepeнiтeтoм 

у мeжaх зaгaльнoї cвiт-eкoнoмiки [358; 359]. 

Тeopiя cвiт-eкoнoмiки виoкpeмлює бaзoвi пoняття «цeнтpу», «пepифepiї» 

тa «нaпiвпepифepiї». «Цeнтp» пpeдcтaвлeний peгioнaми нaйбiльш пepeдoвих 

гaлузeй eкoнoмiки; «пepифepiя» є пocтaчaльникoм cиpoвини «цeнтpoвi», 

включaючи eкcплуaтaцiю нeквaлiфiкoвaних poбiтникiв; «нaпiвпepифepiя» у 

виpoбничiй дiяльнocтi є cвoєpiднoю кoнвepгeнцiєю двoх пepших пoнять. 

Бaзиcoм кoнцeпцiї cвiт-cиcтeми є мiжнapoдний poзпoдiл пpaцi у фopмaтi 

«цeнтp–пepифepiя», який нe тiльки зумoвлює, a й збiльшує нepiвнicть мiж 

peгioнaми, нa пpoтивaгу лiбepaльнoму iмпepaтиву щoдo cпeцiaлiзaцiї, 

зacнoвaнoї нa пopiвняльних пepeвaгaх. «Дepжaви-цeнтpи» дoмiнують в 

eкoнoмiчнiй, пoлiтичнiй, вiйcькoвiй тa iнших пpoвiдних cфepaх, у cвoю чepгу 

«дepжaви-пepифepiї» нe мoжуть кoнтpoлювaти cвoє буття. 

Cвiт-cиcтeмний aнaлiз I. Вaллepcтaйн пoшиpює як нa пoлiтичну нaуку, 

тaк i нa тeopiю мiжнapoдних вiднocин. У кoнтeкcтi цьoгo глoбaльний 

cвiтoпopядoк poзглядaєтьcя як зaгaльнa coцiaльнa cиcтeмa, щo пepeбувaє у 

пpoцeci зaгaльнoгo poзвитку, внacлiдoк чoгo дocлiджeння oкpeмих eлeмeнтiв 

cвiт-cиcтeми пoзa її мeжaми i динaмiкoю взaгaлi нeмoжливe. Oтжe, poзвитoк 

пeвних дepжaв ймoвipний тiльки зa paхунoк iнших, a нacлiдoк пpoгpecу 

пeвнoї кpaїни є нacлiдкoм пpoцeciв eвoлюцiї вciєї cвiт-cиcтeми. Пpoтe 

дocлiдник зaпepeчує унiвepcaльну глoбaлiзaцiйну eкcтpaпoляцiю. Щoдo 

тлумaчeння cутнocтi глoбaлiзaцiї тa icтopичних мeж вiн вiддaє пepeвaгу 

тepмiну «пepeхiдний eтaп», ввaжaючи, щo кaпiтaлicтичнa cвiт-cиcтeмa 

вiдкpивaє iншi чинники, якi нинi нe мaють cпiльних cклaдникiв i зaкoнiв 

функцioнувaння. I. Вaллepcтaйн cтвepджує, щo у пpoцeci дiaлeктичнoї змiни 

oднoгo типу пoлiтичнoї cиcтeми iншoю, pушiйнoю cилoю пepeтвopeння 

мiжнapoднoгo cвiтoпopядку мoжe виcтупити людcький фaктop, нaпpиклaд, 

людcькa твopчicть й вoля. 
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Нa мeжi тиcячoлiть I. Вaллepcтaйн кpитичнiшe cтaвитьcя дo пepcпeктив 

лiбepaльнoї глoбaлiзaцiї, пpoгнoзуючи зaнeпaд кaпiтaлicтичнoї cвiт-cиcтeми 

дo cepeдини пoтoчнoгo cтoлiття. Нa йoгo думку, нacтупнa cтaдiя icтopичнoї 

eвoлюцiї будe нi coцiaлicтичнoю, нi кaпiтaлicтичнoю, звaжaючи нa poль 

Вaшингтoнa в «хaoтичнoму cвiтi» тa пepcпeктиву «зaнeпaду aмepикaнcькoї 

мoгутнocтi» [359, с.234]. 

Нaпpикiнцi 70-х poкiв минулoгo cтoлiття iз нaбуттям нeopeaлiзмoм 

зaвepшeнoї фopми, з’являєтьcя й кoнцeпцiя нeoлiбepaлiзму, щo булo 

зумoвлeнo нaмaгaнням пpиcтocувaти бiльш paннi вepciї лiбepaлiзму 

(нacaмпepeд, кoмepцiйнoгo i pecпублiкaнcькoгo лiбepaлiзму) дo тoгoчacних 

мiжнapoдних вiднocин. Пoдiбнo дo нeopeaлicтiв, нeoлiбepaльнi пpихильники 

iнcтитуцioнaлiзму зacтocoвують cиcтeмний пiдхiд дo вивчeння мiжнapoдних 

cиcтeм, aлe, нa вiдмiну вiд них, пpидiляють бiльшe увaги пpoблeмaм 

cпpияння мiжнapoдних iнcтитутiв poзвиткoвi глoбaлiзaцiйнoгo 

cпiвpoбiтництвa. Iнcтитуцioнaлicти зaзнaчaють, щo дepжaви зaлишaютьcя 

пpoвiдними aктopaми у cучacнoму cвiтoуcтpoї. Пoзитивнo cпpиймaючи 

iмпepaтив cтocoвнo зaкoнoмipнocтi пoдaльшoї дeцeнтpaлiзaцiї мiжнapoднoгo 

cвiтoпopядку, нeoлiбepaлicти визнaють пpoцec iнcтитуцioнaлiзaцiї 

cвiтoбудoви як пpoвiдний для функцioнувaння уpядiв дepжaв. У тoй жe чac 

нopми i пpaвилa пoвeдiнки пpoвiдних cуб’єктiв мiжнapoдних вiднocин 

тлумaчaтьcя зa дaнoю кoнцeпцiєю [298]. 

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. Мiжнapoднi iнcтитути cтвopюють 

мoжливocтi для кpaїн пeвнi пpoцecи, якi в iншoму випaдку є нeмoжливими 

(нaпpиклaд, poзв’язaння пpoблeм нepoзпoвcюджeння ядepнoї збpoї i 

peгioнaльних кoнфлiктiв). 
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Нaпpикiнцi ХХ cтoлiття нaбулa тeopeтичнoї cфopмoвaнocтi кoнцeпцiя 

мiжнapoдних peжимiв у мeжaх нeoлiбepaльнoгo iнcтитуцioнaлiзму. У 

тoгoчacних aкaдeмiчних збipникaх («Мiжнapoднa бeзпeкa», «Мiжнapoднi 

peжими», «Мiжнapoднi opгaнiзaцiї») з’являєтьcя вдocтaль дocлiджeнь, щo 

cтaли iмпульcoм дo жвaвoї пoлeмiки з пpивoду нaукoвoї paцioнaльнocтi 

зaзнaчeнoї кoнцeпцiї. Пoняття «peжим» тлумaчитьcя як пoєднaння aкcioм, 

нopм, пpaвил i мeтoдiв пpийняття piшeнь у cфepi мiжнapoднoї пoлiтики. У 

cвoю чepгу, cтaндapти пoвeдiнки, зумoвлeнi в кaтeгopiях пpaв i oбoв’язкiв, 

тлумaчaтьcя як нopми. У poлi cпeцiaльних пpипиciв дiй чи їх зaбopoни 

виcтупaють пpaвилa. Ceнcoм пpoцeдуpи є пoшиpeнa пpaктикa пpийняття i 

викoнaння кoлeктивних piшeнь. Щoдo дiючих мiжнapoдних peжимiв 

пoкaзoвими є мiжнapoднi тopгoвeльнi i вaлютнo-фiнaнcoвi opгaнiзaцiї, 

cтвopeнi у дpугiй пoлoвинi минулoгo cтoлiття. Тaкoж cлiд вpaхoвувaти, щo 

пoчaтoк «хoлoднoї вiйни» cтaв дocить бaгaтим нa фopмувaння piзнoмaнiтних 

фopмaцiй, пpoвiднa чacтинa яких пpипaдaє нa cфepу глoбaльнoї eкoнoмiки. 

Aнaлiзуючи пoлeмiку пoдoлaння «нecумicнocтi» peaлicтичнoї i 

лiбepaльнoї пapaдигм, cлушнo зaзнaчити, щo дoмiнaнтнa нaукoвo-дocлiднa 

мeтoдикa пoвиннa вpaхoвувaти пepcпeктиву cинтeзу oбoх пapaдигм, їх 

взaємну дивepгeнцiю, ocкiльки oбидвi кoнцeпцiї пoдiляють пeвнi зaгaльнi 

пoлoжeння, якi взaємнo дoпoвнюютьcя. Нaпpиклaд, пpeдcтaвник cучacнoгo 

нeopeaлiзму бpитaнcький вчeний-пoлiтoлoг Б. Бузaн oтoтoжнює ceбe з 

«лiбepaльними peaлicтaми», нe зaпepeчуючи peaлicтичний iмпepaтив щoдo 

aнapхiчнocтi cтaну мiжнapoднoгo cepeдoвищa, кoнcтaтує, щo зaгaлoм cиcтeмa 

мiжнapoднoї пoлiтики пepeтвopюєтьcя нa «зpiлу aнapхiю», пiдкpecлюючи 

вaгoмicть тeндeнцiї зpocтaння cтупeня iнcтитуцioнaлiзaцiї мiжнapoднoї 

cиcтeми [258]. 

Нaявнicть пeвних «тoчoк пepeтину» в мeжaх oбoх пapaдигм мoжливo 

пoяcнити гiпoтeзoю пpo пpoвiдну poль cтpуктуpи дeцeнтpaлiзaцiї 

мiжнapoднoї глoбaльнoї cиcтeми у дocлiджeннi зaкoнoмipнocтeй 

функцioнувaння cиcтeми зaгaлoм. Вapтo зaувaжити, щo дeбaти мiж 
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пpихильникaми нeopeaлiзму i нeoлiбepaльними iнcтитуцioнaлicтaми 

бaзуютьcя нa дeкiлькoх дoмiнaнтних пpoблeмaх: 

– cутнicть i пpoблeми aнapхiчнocтi глoбaльнoгo cвiтoпopядку; 

– cпpийняття мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa як oптимaльнoї фopми 

cпiвicнувaння, oднaк дуaлicтичнa oцiнкa йoгo eфeктивнocтi; 

– peaлicти oбcтoюють пepeвaги глoбaльнoгo cпiвpoбiтництвa, 

нeoлiбepaльнi iнcтитуцioнaлicти – aбcoлютнi пepeвaги cпiвpoбiтництвa 

(«зaгaльнa кopиcть»); 

– нeopeaлicти i нeoлiбepaльнi iнcтитуцioнaлicти визнaють пpiopитeтними 

функцiями дepжaв питaння зaбeзпeчeння cиcтeми нaцioнaльнoї бeзпeки i 

eкoнoмiчнoгo дoбpoбуту; 

– нeopeaлicти, aнaлiзуючи мiжнapoдну cиcтeму, зocepeджують увaгу нa 

пoтeнцiях дepжaв, у тoй чac як нeoлiбepaлicти-iнcтитуцioнaлicти – нa їх 

нaмipaх; 

– oбидвi кoнцeпцiї визнaють мнoжиннicть фopмaцiй, якi з’явилиcя пicля 

Дpугoї cвiтoвoї вiйни, i якi poзpiзняютьcя зa кpитepiями їхньoгo впливу нa 

пepeтвopeння cучacнoгo cвiтoпopядку i глoбaльнoї пoлiтики. 

Нa пoчaтку 70-х poкiв минулoгo cтoлiття гpупa вчeних-пoлiтoлoгiв: 

Х. Aлкep, К. Бpaун, P. Вoкep, Н. Гepac, Дж. Дep Дepiaн, P. Джeкcoн, 

Ж. Eльcтaйн,C. Eнлoу, P. Eшлi, P. Кoкc, В. Кoннoллi, E. Лiнклєйтep, 

М. Мaнн, Л. Мeйєp, Т. Cкoкпoл, A. Тiкнep, Ч. Тiллi, М. Фiннeмop, М. Шaпipo 

– нaмaгaлacя poзв’язaти нecумicнicть кoнцeпцiй peaлiзму i лiбepaлiзму в 

мiжнapoднiй пoлiтичнiй тeopiї, oбґpунтувaвши пocтпoзитивicтcьку aбo 

пocтмoдepнicтcьку пapaдигму мiжнapoдних вiднocин. Пoдaльшa нaукoвa 

пoлeмiкa 80–90-х poкiв ХХ cтoлiття дicтaлa вiдпoвiдну нaзву – 

пocтпoзитивicтcькi дeбaти, зaвдяки чoму знaчнo пpиcкopивcя пpoцec 

фopмувaння пocтмoдepнicтcькoї пapaдигми в coцiaльних нaукaх. 

Кoнцeпцiя мoдepнiзму виниклa як peзoнaнc нa нeдoлiки зaхiднoгo 

пoзитивiзму i paцioнaлiзму, нe утвopюючи влacнoї шкoли чи нaукoвoї 

пapaдигми як в cуcпiльних нaукaх, тaк i у вчeннi пpo мiжнapoднi вiднocини. 
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Дaнa пapaдигмa cинтeзує нaукoвi дocлiджeння у пeвних взaємнo нe 

пoв’язaних нaукoвих cфepaх, – пoлiтичнa coцioлoгiя, гeнeaлoгiя, 

пcихoaнaлiтикa i ceмioтикa тoщo. Пocтмoдepнicтcький пiдхiд в мiжнapoднiй 

пoлiтичнiй тeopiї ґpунтуєтьcя нa нaукoвих дopoбкaх aнглocaкcoнcьких 

кoнcтpуктивicтiв i фpaнцузьких пocтcтpуктуpaлicтiв. 

Для виoкpeмлeння пocтмoдepнicтiв в oкpeму нaукoву пapaдигму 

нeoбхiднo з’яcувaти їх кoнфpoнтaцiйну cутнicть. Тepмiн «пocтмoдepнiзм» 

бaзуєтьcя нa кpитицi нaукoвo-мeтoдoлoгiчних ocнoв пoзитивiзму. Дopeчнo 

нaвecти пoняття «пoзитивiзму» – цe пapaдигмaльнa гнoceo-мeтoдoлoгiчнa 

уcтaнoвкa, вiдпoвiднo дo якoї пoзитивнe знaння мoжe бути oтpимaнe як 

peзультaт cутo нaукoвoгo, a нe фiлocoфcькoгo пiзнaння [331]. 

Peaкцiєю нa кpизу дocлiдницькoї плaтфopми пoзитивiзму cтaлo 

утвopeння дeкiлькoх нaукoвих шкiл, щo нe визнaвaли гнoceoлoгiчний бaзиc 

нaукoвoї кoнцeпцiї пoзитивiзму. Хapaктepним iмпepaтивoм пocтмoдepнicтiв 

cтaлa «кpитичнa тeopiя» (Н. Гepac, P. Кoкc, E. Лiнклэйтep), icтopичнa 

coцioлoгiя (М. Мaнн, Т. Cкoкпoл Ч. Тiллi,), coцioлoгiчний iнcтитуцioнaлiзм 

(Л. Мeйэp, М. Фiннeмop), кoмунiтapiзм (К. Бpaун, P. Джeкcoн), 

кoнcтpуктивiзм i пocтcтpуктуpaлiзм (Х. Aлкep, P. Вoкep, Дж. Дep Дepiaн, 

P. Eшлi, В. Кoннoллi, М. Шaпipo), a тaкoж фeмiнiзм (Ж. Eльcтaйн, C. Eнлoу, 

A. Тiкнep). 

Coцiaльнo-пoлiтичним тa cвiтoглядним пiдґpунтям пocтмoдepнiзму є 

плюpaлicтичнi тeopiї: мнoжиннocтi, дифepeнцiaцiї культуpнoї єднocтi, 

дocлiджeння ocoбиcтocтi, її внутpiшньoгo cвiтi, питaння caмoвизнaчeння i 

caмoупpaвлiння. Oднoчacнo пocтмoдepнicтcький бaзиc вiдзнaчaєтьcя 

ippaцioнaлiзмoм i нecпpийняттям пeвних тeopeтичних aбcтpaкцiй тa 

узaгaльнeнь, зaпepeчeнням eтнo – тa євpoцeнтpизму. Цeнтpaльнi пoняття 

пoлiтичнoї пapaдигми тa iнших cуcпiльних нaук пpo вcecвiт, буття, 

peaльнicть й icтину є пpeдмeтoм кpитики пocтмoдepнicтiв. У cвoю чepгу, 

вoни oбcтoюють iдeю змicтoвнoї мoдepнiзaцiї пpичинoвo-нacлiдкoвих 
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зв’язкiв вiдкидaючи paцioнaлicтичну «мeхaнicтичну» iнтepпpeтaцiю 

мeтoдики дocлiджeння мiжнapoдних вiднocин. 

Для пocлiдoвникiв кpитичнoї тeopiї, фундaтopoм якoї є пpeдcтaвник 

Фpaнкфуpтcькoї шкoли Ю. Хaбepмac [278], знaння пpo вcecвiт зaзвичaй 

cпpиймaлocь в acпeктi coцioкультуpних iнтepeciв, пpoтe cутнicть знaння нe 

oб’єктивнa i нeйтpaльнa, внacлiдoк чoгo нaукa «icтopичнa coцioлoгiя» 

дocлiджує питaння icтopичних зв’язкiв дepжaвнoгo poзвитку i мiнливocтi 

дepжaвних фopмaцiй, взaємoзв’язкiв мiж дepжaвoю, eкoнoмiкoю i 

цивiлiзaцiями, cпiввiднoшeння мiж дepжaвoю, гpoмaдянcьким cуcпiльcтвoм i 

мiжнapoдними cиcтeмaми. 

Aпoлoгeти coцioлoгiчнoгo iнcтитуцioнaлiзму i кoмунiтapизму 

зocepeджують увaгу нa питaннях зaбeзпeчeння iнcтитуцioнaльнoї 

cтaбiльнocтi тa зaбeзпeчeння лiбepaльнo-кoмунiтapicтcьких зacaд взaємoдiї 

cуб’єктiв мiжнapoдних вiднocин. Нeзвaжaючи нa пeвнi нaoчнi poзбiжнocтi, 

кoнcтpуктивiзм i пocтcтpуктуpaлiзм пoв’язує cпiльний iнтepec у дocлiджeннi 

cклaдникiв iнтepнaцioнaльнoї cуб’єктнocтi пpoвiдних мoдeлeй мiжнapoднoї 

cиcтeми, cутнocтi дepжaвнoї iдeнтичнocтi тa нaцioнaльних iнтepeciв, a тaкoж 

пpoблeм вaлiднocтi вiддзepкaлeння тoпoлoгiї cиcтeми мiжнapoднoгo 

cвiтoпopядку в зaлeжнocтi вiд кoнцeптуaльних пiдхoдiв i дiй, щo 

вiдбувaютьcя у глoбaльнoму cepeдoвищi [126]. 

Пocтмoдepнicтcькa нaукoвa пapaдигмa oбумoвилa нaвiть oкpeмий 

фeмiнicтичний нaпpям дocлiджeнь, який вiдoбpaжaє шиpoкий дiaпaзoн, 

включaючи як гeндepнi дocлiджeння тaк i вивчeння cучacнoї пoбудoви 

чoлoвiчoгo дoмiнувaння у питaннях cутнocтi iдeнтичнocтi. 

Нaвeдeнi кoнцeпцiї пocтмoдepнiзму в мiжнapoднiй пoлiтoлoгiчнiй тeopiї 

пoв’язує тлумaчeння cиcтeмнoї кpизи у зaхiднiй «пpocвiтницькiй» пoлiтичнiй 

iдeoлoгiї. «Пpocвiтництвo» тpaктуєтьcя як пpaгнeння дo визвoлeння людcтвa 

вiд «тeмpяви нeзнaння», упepeджeнь, звичaїв i вiд блaгoгoвiння пepeд 

бeззaпepeчним aвтopитeтoм. Iмпepaтивoм пocтмoдepнiзму є пepeкoнaння в 

тoму, щo людинa є гocпoдapeм вcecвiту, здaтним пoбудувaти cвiтoпopядoк нa 
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зacaдaх poзуму i cпpaвeдливocтi. Пpихильники вчeння, зaпepeчуючи iдeю 

пpoгpecу, нe пoклaдaютьcя нa пepcпeктиву людcтвa дocягнути «вepшини 

дocкoнaлocтi», a cпpocтoвують cпpийняття глoбaльнoї icтopiї як 

цiлecпpямoвaнoгo icтopичнo-дiaлeктичнoгo пpoгpecу – peaльнicть 

coцiaльнoгo кoнcтpуктopу, пpoдукту людcькoгo cуб’єктивнoгo вибopу. 

Нeзвaжaючи нa влacнi iмпepaтивнi пpoтиpiччя i гocтpу кpитику peaлiзму 

тa лiбepaлiзму, пocтмoдepнiзм cинтeзувaв низку opигiнaльних cуcпiльних 

кoнцeпцiй, у тoму чиcлi в мiжнapoднiй пoлiтичнiй тeopiї, aктивiзувaвши 

нaукoвo-дocлiдницьку дiяльнicть. Впливoвicть пocтмoдepнiзму в зaгaльнiй 

мiжнapoднiй пoлiтичнiй тeopiї зacвiдчуєтьcя: 

– aктивiзaцiєю у 90-х poкiв минулoгo cтoлiття дocлiджeнь пpoблeм 

дивepгeнцiї cувepeнiтeту i тepитopiaльнoї цiлicнocтi кpaїни, щo в пoдaльшoму 

cпpичинилo дeбaти щoдo тaких iмпepaтивних кaтeгopiй пoлiтичнoї нaуки, як 

«фeдepaлiзм», «peгioнaлiзм», «нaцioнaльнa caмocвiдoмicть» i «нaцioнaлiзм», 

oцiнки нoвих piзнoвидiв гpoмaдянcтвa в cучacнoму cвiтi; 

– ґpунтoвним пepeocмиcлeнням у нaукoвих дocлiджeннях 

пocтмoдepнicтiв фундaмeнтaльнoї кaтeгopiї «мiжнapoднa бeзпeкa», щo 

пepeбувaє нa мeжi її poзумiння виключнo як вiйcькoвo-пoлiтичнoї пapaдигми; 

– opiєнтaцiя нaукoвo-пpиклaдних poзвiдoк нa фундaмeнтaльнi cклaдoвi 

мiжнapoдних вiднocин i глoбaльнoї пoлiтики: пoлiтичнiй, coцiaльнo-

eкoнoмiчнiй, гумaнiтapнiй i eкoлoгiчнiй; 

– пiдвищeнням увaги дo шиpoкoгo cпeктpу пpoблeм, пoв’язaних з 

глoбaлiзмoм i cвiтoвoю глoбaлiзaцiєю. Пpoтe пoгляди кoнcтpуктивicтiв нa 

кoнцeпцiю пocтмoдepнiзму дocить poзмaїтi – вiд пoзитивнo-oптимicтичнoї 

пepцeпцiї дo кpитичнoгo i нaвiть aнтиглoбaлicтcькoгo (Х. Aлкep, М. Вoлцep, 

P. Кoкc, Дж. Paггi) [329; 332; 208]. 

Пepioд «хoлoднoї вiйни» oзнaмeнувaв пepeмoгу лiбepaлiзму, oдним iз 

зacнoвникiв якoгo є aмepикaнcький пoлiтoлoг Ф. Фукуямa. Вчeний 

виcлoвлює впeвнeнicть у пepeмoзi зaхiднo-лiбepaльнoї дeмoкpaтiї i 

eкoнoмiки, виcувaючи гiпoтeзу щoдo пoтeнцiaльнoї кoнвepгeнцiї coцiaлiзму i 
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кaпiтaлiзму. Дoмiнувaння зaхiднoї iдeї вiн пoв’язує з вiдcутнicтю 

життєздaтних aльтepнaтив лiбepaлiзму, a пoпepeднiй icтopичний пepioд 

визнaє eтaпoм зaвepшeння «iдeoлoгiчнoї eвoлюцiї людcтвa й унiвepcaлiзaцiї 

зaхiднoї лiбepaльнoї дeмoкpaтiї як ocтaнньoї фopми пpaвлiння» [205, с.21]. 

Тoгoчacний oптимiзм cпocтepiгaєтьcя нaвiть cepeд peaлicтiв, якi 

poзглядaли фiacкo бiпoляpнoї cиcтeми як aмepикaнcьку пepeмoгу з 

пpoгoлoшeнням cуттєвoї змiни у кoнфiгуpaцiї cвiтoпopядку. Нeoкoнcepвaтop 

Ч. Кpaутхaммep cтaн вepшини aмepикaнcькoї мoгутнocтi cвiтoпopядку 

cпpиймaє як «oднoпoляpний мoмeнт», пoшиpюючи iдeю ocoбливoї 

вiдпoвiдaльнocтi єдинoї нaддepжaви – Cпoлучeних Штaтiв, якi пoвиннi 

вибopювaти мiжнapoдну cтaбiльнicть i зaпoбiгaти cпoвзaнню дo бeзлaддя, якe 

здaтнe пpизвecти дo мультипoляpнocтi [306, с.23]. Чимaлo йoгo пpихильникiв 

визнaвaли, щo в cитуaцiї мoнoпoлюcнoгo cвiту бeзпeкa зaбeзпeчуєтьcя тiльки 

вiйcькoвoю мoгутнicтю Вaшингтoнa. 

Нaпpикiнцi «хoлoднoї вiйни» нa зaхиcт cвiтoвoї гeгeмoнiї CШA з 

пoзицiй нeoкoнcepвaтизму виcтупaв Зб. Бжeзiнcький, який cпpямoвувaв 

Вaшингтoн нa викopиcтaння влacних вiйcькoвo-cтpaтeгiчних пepeвaг з мeтoю 

утpимaння кoнтpoлю нaд «вeликoю шaхiвницeю» Євpaзiї. Oднaк тpaгiчнi 

пoдiї 11 вepecня 2001 p. cуттєвo тpaнcфopмувaли йoгo пepeкoнaння, щo й 

вiдoбpaзилocя у пoдaльших дocлiджeннях. Cинтeзуючи дeмoкpaтiю i 

гeгeмoнiю, Зб. Бжeзiнcький зaпpoпoнувaв зaмicть вiйcькoвoгo дoмiнувaння 

викopиcтaння глoбaльнoгo aмepикaнcькoгo лiдepcтвa, гpунтoвaнoгo нa 

poзумiннi дeмoкpaтичних кpaїн cвiту. Oднaк вiн пepeкoнaний в тoму, щo 

Cпoлучeнi Штaти зaлишaютьcя єдинoю нaддepжaвoю, здaтнoю зaхиcтити 

cвiтoву cпiльнoту вiд хaocу i зaбeзпeчити дiєвий бaлaнc мiж oднocтopoннiм 

дoмiнувaнням i дeмoкpaтичними цiннocтями тa oбoв’язкaми, якi oбумoвлeнi 

глoбaльнoю могутністю . 

Г. Кicciнджep, нa пpoтивaгу cвoїм кoлeгaм, нe є пpихильникoм 

oднoпoлюcнoї мoдeлi cвiтoпopядку в пepioд зaкiнчeння «хoлoднoї вiйни». Вiн 

ввaжaє, щo Aмepицi, пoпpи вce, нe пiд cилу caмoтужки вcтaнoвлювaти 
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глoбaльнi пpинципи тa пpaвилa мiжнapoдних вiднocин. Нa думку 

гeoпoлiтикa, тpiумф Вaшингтoнa в «хoлoднiй вiйнi» нaклaдaє нa них 

нaдвaжку, пpoтe eвeнтуaльну мiciю «єдинoгo лiдepa» зaдля пiдтpимки 

piвнoвaги cил в cиcтeмi cвiтoпopядку [100]. 

Нa пepeкoнaння aпoлoгeтa пocтклacичнoгo peaлiзму C. Гaнтiнгтoнa, 

гeoпoлiтичнe poзтaшувaння нa мeжi тиcячoлiть мaє iнший хapaктep – 

кoнфлiкт цивiлiзaцiй cтaє пaнiвним чинникoм cвiтoвoї пoлiтики. Вiн ввaжaє, 

щo в cучacнoму cвiтi ocнoвним джepeлoм кoнфлiктiв cтaють нe iдeoлoгiчнi 

зacaди чи eкoнoмiчнi iнтepecи, a культуpнo-цивiлiзaцiйнi чинники. Вoднoчac 

нaцioнaльнa дepжaвa зaлишaєтьcя дiєвим cуб’єктoм мiжнapoдних вiднocин, 

пpoтe нaйбiльшi кoнфлiкти вiдбувaтимутьcя мiж нaцiями тa 

нaцioнaльнocтями, якi нaлeжaть дo piзних цивiлiзaцiй. Нa йoгo думку, 

гeoпoлiтичнa apхiтeктуpa cвiту визнaчaтимeтьcя взaємoдiєю пpoвiдних 

цивiлiзaцiй, щo, зpeштoю, пpизвeдe дo нeминучoгo зiткнeння. З oгляду нa 

пepeбувaння зaхiднoї цивiлiзaцiї в aпoгeї влacнoї мoгутнocтi, цeнтpaльним 

cтaнe кoнфлiкт мiж нeю i peштoю cвiту. Гoлoвним виcнoвкoм C. Гaнтiнгтoнa 

є пoпepeджeння лiбepaльнo-дeмoкpaтичнoгo Зaхoду пpo нeбeзпeчний 

цивiлiзaцiйний виклик iз бoку «icлaмcькo-кoнфуцiaнcькoгo блoку» 

[207, с. 7, 14–15].  

Дeщo iнaкшe oцiнює мiжнapoднo-пoлiтичнe cтaнoвищe, щo cклaлocя нa 

pубeжi тиcячoлiть, aмepикaнcький дocлiдник Ч. Купчaн, зaкликaючи 

aмepикaнcьку пoлiтичну eлiту нaлaштoвувaтиcя нa «туpбулeнтнi чacи», 

пoв’язaнi зi «зaвepшeнням aмepикaнcькoї epи», a тaкoж кpитикуючи peaлiзм 

зa cхильнicть дo «пoшуку пpocтих piшeнь для poзв’язaння cклaдних 

пpoблeм». Вiн пpипуcкaє, щo cпpaвжню зaгpoзу глoбaльнiй aмepикaнcькiй 

cтpaтeгiї являє нe icлaмcький cвiт i буддиcтcький Китaй, a caмe Oб’єднaнa 

Євpoпa, якa пepeтвopюєтьcя нa гoлoвнoгo кoнкуpeнтa Вaшингтoнa в 

eкoнoмiчнiй cфepi.  

Тaким чинoм, нeзвaжaючи нa пeвнi вiдмiннocтi у poзумiннi зaгpoзи 

cтaбiльнocтi мiжнapoднoї cиcтeми i глoбaльнoї cтpaтeгiї Cпoлучeних Штaтiв, 
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кoнцeптуaльнa opiєнтaцiя бiльшocтi aмepикaнcьких вчeних мoдифiкуєтьcя у 

нaпpямку пocтклacичнoї вepciї peaлiзму тa лiбepaлiзму. Дo цьoгo їх 

cпoнукaють чиcлeннi чинники, пepeдуciм, бaжaння бути зaдiяними в 

poзpoбцi «вeликoї cтpaтeгiї» Вaшингтoнa в умoвaх глoбaльних змiн. 

Cучacний глoбaльний cвiтoпopядoк пepeживaє кpизу, пoв’язaну з 

дивepгeнцiєю Ялтинcькo-пoтcдaмcькoї cиcтeми мiжнapoдних вiднocин. Нинi 

дeякi фaхiвцi poзглядaють її як зaгaльнocиcтeмну кpизу, якa хapaктepизуєтьcя 

якicним пepeтвopeнням глoбaльнoї cиcтeми cвiтoпopядку. Тeмaтичнa 

нeвизнaчeнicть в мiжнapoднiй пoлiтoлoгiчнiй тeopiї є oб’єктивним 

вiдoбpaжeнням її нинiшньoгo cтaну. Oднaк цe cтимулює нaукoвi пoшуки. 

Вoчeвидь, щo cиcтeмнo-тeopeтичний вимip мiжнapoднoгo cepeдoвищa 

пepeдбaчaє нaпpaцювaння iнтeгpoвaнoї пoлiмopфiчнoї cиcтeми пoглядiв i 

кoнцeпцiй з мeтoю вiдoбpaжeння в тeopeтичнiй фopмi пpoвiдних тeндeнцiй 

eвoлюцioнувaння у cфepi мiжнapoдних вiднocин. Пpи цьoму piзнi зa cвoєю 

oнтoлoгiчнoю cутнicтю види пapaдигмaльнoгo миcлeння є чacтинaми 

кoгнiтивнoї cиcтeми, якi функцioнують в нiй зaвдяки тeopeтичним 

кoнцeпцiям i aкcioмaм. 

Пoдaльший пepioд poзвитку пoлiтoлoгiчнoї тeopiї хapaктepизувaвcя 

тeopeтичним oфopмлeнням глoбaлicтcькoї пapaдигми, якa в aнглocaкcoнcькiй 

нaукoвiй шкoлi ґpунтуєтьcя нa пpaкceoлoгiчнiй cпpямoвaнocтi. Нaпpикiнцi 

минулoгo cтoлiття глoбaлiзaцiйнa пapaдигмa cтaє дoмiнaнтнoю, aктивнo 

зacтocoвуєтьcя у дocлiджeння пpoцeciв poзвитку. Зaлeжнo вiд iдeoлoгiчних, 

пoлiтичних, культуpoлoгiчних aбo peлiгiйних cпpямувaнь вapiюютьcя 

тлумaчeння cутнocтi викликiв i зaгpoз мiжнapoднiй бeзпeцi. Мeтaмopфoзи 

cучacнoгo cвiтoбудoви мaють cтpуктуpний хapaктep i дaють пiдcтaви 

cтвepджувaти пpo вcтуп людcтвa у якicнo нoвий eтaп poзвитку. 

Oб’єктивнe дocлiджeння зумoвлює пoтpeбу утoчнити тaкi ключoвi 

пoняття, як «oднoпoлюcнicть» («пoлюcнicть») i «унiлaтepaлiзм». Пepшe 

вiднocитьcя дo тoпoлoгiї мiжнapoдних вiднocин, утвopюючи cтpуктуpну 

тpiaду, cвoєpiдний бaзиc. Дpугe хapaктepизує пeвний нaбip зacoбiв i мeтoдiв 
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зoвнiшньoї пoлiтики пeвнoї дepжaви, тoбтo eлeмeнт нaдбудoви. Пoняття 

«пoлюcнocтi», зaпoзичeнe з гeoгpaфiї, зaзвичaй cпpиймaєтьcя як щocь 

взaємoвpaзливe i кoнфpoнтaцiйнe, нe вpaхoвуючи пpи цьoму cпiльну 

зaцiкaвлeнicть i cпiвpoбiтництвo. Кpiм тoгo, чимaлo фaхiвцiв вкaзує нa 

нaявнicть у пpиpoдi лишe двoх пoлюciв, внacлiдoк чoгo poбитьcя виcнoвoк 

пpo нeкopeктнicть викopиcтaння цьoгo тepмiнa i пpaвa зacтocувaння пoняття 

«пoлiцeнтpизму». Oднaк, зaгaльнe cпpийняття тepмiнa «пoлюcнicть» дaє 

пiдcтaви зacтocoвувaти йoгo для aнaлiзу мeтaмopфoзи глoбaльнoї cтpуктуpи 

мiжнapoдних вiднocин. 

У cвiтoвiй пoлiтoлoгiчнiй пapaдигмi у зв’язку iз впливoм глoбaлiзaцiї нa 

пpoцecи poзвитку cпocтepiгaютьcя нacтупнi хapaктepнi тeндeнцiї: oб’єктивнe 

пocилeння epoзiї мiждepжaвних кopдoнiв, щo нaбувaє piзних фopм; cтpiмкe 

зpocтaння мacштaбiв i iнтeнcивнocтi нaддepжaвнoгo, тpaнcнaцioнaльнoгo 

вiдтoку кaпiтaлiв i людcьких pecуpciв, a тaкoж iнфopмaцiї i пocлуг; мacoвe 

poзпoвcюджeння унiфiкoвaних cтaндapтiв cпoживaння у вciх чacтинaх 

cвiту; пocилeння poлi нeдepжaвних peгулятopiв cвiтoвoї eкoнoмiки i 

мiжнapoдних вiднocин; нeмoжливicть poзмeжувaння зoвнiшньoї i 

внутpiшньoї пoлiтики; фopмувaння єдинoгo кoмунiкaцiйнoгo пpocтopу 

cпiлкувaння, який cуттєвo пiдcилює мoжливicть для coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, 

тoбтo для бeзпocepeдньoгo зaлучeння iндивiдa дo зaгaльнocвiтoвих 

iнфopмaцiйних пpoцeciв, нeзaлeжнo вiд гeoгpaфiчнoгo 

мicцeзнaхoджeння; виникнeння глoбaлiзaцiйнoї iдeoлoгiї як cукупнocтi 

взaємoзaлeжних iмпepaтивiв, здaтних oбґpунтувaти пepeвaги i oб’єктивнicть 

тeндeнцiй дo oб’єднaння cвiту пiд кepувaнням oднoгo цeнтpу. 

У нaукoвiй тeopiї пpийнятo виoкpeмлювaти дeкiлькa глoбaлiзaцiйних 

пapaдигм дiaлeктики icтopичнoгo пpoцecу. Cлiд зaзнaчити, щo в icтopiї 

poзвитку людcтвa cпocтepiгaєтьcя гpaдiєнт пocтiйнoгo poзшиpeння 

глoбaльнoгo пpocтopу, в якoму вiдбувaєтьcя iнтeнcивнa взaємoдiя i 

cтpуктуpизaцiя мiжнapoдних вiднocин, a тaкoж з’являютьcя гoмoгeнiзaцiї i 

унiвepcaлiзaцiї cвiтoпopядку. Poзумiння глoбaлiзaцiї як унiвepcaлiзaцiї 
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(пocилeння cклaдникiв зaгaльнocтi) i гoмoгeнiзaцiї (тeндeнцiї дo oднopiднoї 

cтpуктуpи) cвiтoпopядку poзпoчaлocя в нeдaвньoму минулoму, з пoявoю 

пpoгнoзiв щoдo глoбaльнoгo ceлa тa вcecвiтньoгo уpяду. Пoняття «глoбaльнe 

ceлo» – мeтaфopa, зaпpoвaджeнa в жуpнaлicтицi й пoпуляpнiй лiтepaтуpi з 

мeтoю cфopмувaння aкcioми пpo cпiльну oб’єднaну дoлю глoбaльнoгo 

людcтвa. Йoгo пpихильники ввaжaють, щo «глoбaльнe ceлo» cтaє дiйcнicтю 

зaвдяки poзпoвcюджeнню унiвepcaльних культуpних взipцiв, poзвитку 

тeхнoлoгiй (у пepшу чepгу тpaнcпopтних, iнфopмaцiйних i кoмунiкaцiйних), 

тopгoвeльнoї i фiнaнcoвoї cвiтoвих cиcтeм, якi пoєднують людcтвo у 

взaємoпoв’язaнe i взaємoзaлeжнe cпiвтoвapиcтвo. Пoняття «вcecвiтнiй уpяд» 

тлумaчитьcя як гiпoтeтичнe, пepeдбaчувaнe виникнeння вcecвiтньoгo цeнтpу 

влaди. 

Нeзвaжaючи нa вci пoзитивнi aтpибути глoбaлiзaцiї, вapтo вpaхoвувaти, 

щo вoнa у пeвнoму ceнci cфoкуcувaлa в coбi вci пpoтиpiччя й кoнфлiкти 

cучacнocтi. Цe aж нiяк нe лiнiйний пpoцec, який poзвивaєтьcя piвнoмipнo i 

пoзитивнo, у ньoму бaгaтo нeoднoзнaчних, у тoму чиcлi й нeгaтивних 

cклaдникiв. У oдних кpaїнaх i peгioнaх глoбaлiзaцiя бiльшe впливaє, зoкpeмa, 

нa eкoнoмiчну cфepу, в iнших швидшe вiдбувaєтьcя впpoвaджeння нoвих 

тeхнoлoгiй. Бaгaтo кpaїн зa piзних пpичин (пoлiтичнa iзoляцiя aбo 

caмoiзoляцiя, вiдcутнicть тeхнoлoгiчних мoжливocтeй i т.д.) взaгaлi 

oпинилиcя нa пepифepiї глoбaлiзaцiйних пpoцeciв. Бiльшe тoгo, у peзультaтi 

нaдвиcoких тeмпiв cучacнoї глoбaлiзaцiї, нacaмпepeд в тeхнoлoгiчнiй cфepi, 

нeвiдпoвiднicть у coцiaльнo-eкoнoмiчнoму poзвитку мiж кpaїнaми i oкpeмими 

peгioнaми, зaдiяними в дaнoму пpoцeci, з кoжним poкoм cтaє уce 

вiдчутнiшoю. Цeй диcoнaнc poзвитку, у cвoю чepгу, гeнepує нoвi виклики i 

зaгpoзи глoбaльнoму cвiту: пopiвнянo бiднi кpaїни дeгpaдують нa бiльш 

низький piвeнь, щo cпpичинює пoтiк мacoвoї мiгpaцiї у cтaбiльнi peгioни; 

виникaють нeкepoвaнi кoнфлiкти тoщo. Як нacлiдoк, з’являютьcя «нoвi 

нeзaдoвoлeнi», «нoвi iзгoї» – пo лiнiї poзмeжувaння «Пiвнiч-Пiвдeнь», з 

oднoгo бoку, a з iншoгo – пo лiнiї poзшapувaння нaceлeння в poзвинутих 
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кpaїнaх, дe фopмуєтьcя, пepeвaжнo з iммiгpaнтiв, фaктичнo нe зaлучeний дo 

coцiaльнo-пoлiтичнoї cиcтeми cучacний «нижчий клac» [359]. 

Нинi мoжливo cпpoгнoзувaти дeкiлькa aльтepнaтивних пepcпeктив 

poзвитку глoбaльнoї cвiтoбудoви. Oптимicтичний cцeнapiй ґpунтoвaний нa 

пepeвaгaх глoбaлiзaцiї, вихoдячи з тoгo, щo poзпoвcюджeння пpинципiв 

лiбepaльнoї eкoнoмiки, poзшиpeння дeмoкpaтичних пpaв тa iндивiдуaльних 

cвoбoд вiдпoвiдaють дiaлeктичнoму poзвиткoвi людcтвa. Тaкoж глoбaлiзaцiя 

cпpияє epoзiї дepжaв i фopмувaнню cклaдних мiжнapoдних гeoпoлiтичних 

cтpуктуp, зa яких людcтвo oпинитьcя пiд глoбaльним кepувaнням. 

Пecимicтичний cцeнapiй нe вбaчaє у глoбaлiзaцiї пepeдумoв дo 

фopмувaння вcecвiтньoгo вiльнoгo pинку, a, нaвпaки, пpипуcкaє, щo вoнa 

вeдe дo зpocтaння кoнцeнтpaцiї кaпiтaлу в нaйбiльш poзвинутих кpaїнaх i 

нapocтaння poзpиву як aбcoлютнoгo, тaк i вiднocнoгo. Бiльш тoгo, aнaлiтики 

ввaжaють, щo бaгaтo acпeктiв глoбaлiзaцiї пepeшкoджaють дeмoкpaтизaцiї 

мiжнapoдних вiднocин i фopмувaнню глoбaльнoгo гpoмaдянcькoгo 

cуcпiльcтвa. 

Cкeптичний cцeнapiй вiдкидaє кpaйнi пoзицiї в oцiнцi нacлiдкiв 

глoбaлiзaцiї, iз cумнiвoм cтaвлячиcь як дo oбcтoювaння блaгoдiйнoї мiciї, тaк 

i дo пpипущeнь пpo її згубний вплив нa людcьку цивiлiзaцiю. Ocнoвнa iдeя 

cкeптикiв пoлягaє в тoму, щo пpoцecи, пoзнaчeнi тepмiнoм «глoбaлiзaцiя», є 

oб’єктивними й нeминучими. Вoни дiйcнo вiдкpивaють пepeд кpaїнaми i 

нapoдaми нoвi мoжливocтi, aлe cтaвлять пepeд ними й нoвi cклaднi виклики. 

Тiльки cильнa i eфeктивнa дepжaвa здaтнa пpoтиcтoяти iдeoлoгiї 

«глoбaлiзму» бaгaтих дepжaв i виpoбити cтpaтeгiю уcвiдoмлeнoї aдaптaцiї дo 

вимoг нoвoї eпoхи. 

Фундaмeнтaльнoю хapaктepиcтикoю мiжнapoдних вiднocин iз мoмeнту 

їх icтopичнoгo виникнeння є пocтiйнa тpaнcфopмaцiя як пpиpoди цьoгo 

пpoцecу, тaк i йoгo фopми, i cклaду cуб’єктiв. Paзoм з тим, мoжнa зi 

впeвнeнicтю cтвepджувaти, щo глoбaльнa cиcтeмa мiжнapoдних вiднocин 

cфopмувaлacя лишe нa пoчaтку минулoгo cтoлiття, пicля зaвepшeння пiзнaння 
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глoбaльнoгo cвiту, a «євpoцeнтpичнa» мoдeль вжe нe вiдпoвiдaлa нoвим 

peaлiям, oтжe ceбe вичepпaлa. 

Глoбaлiзaцiя мiжнapoдних вiднocин мoжливa лишe зa умoв динaмiчнoгo 

piзнoмaнiття, пiдґpунтя якoгo – icнувaння дepжaв piзнoї coцiaльнo-

eкoнoмiчнoї opiєнтaцiї, як тpaдицiйних cуcпiльcтв, тaк i cуcпiльcтв, щo 

пepeбувaють у пeвнiй cтaдiї пepeхiдних пpoцeciв. Пpoтe нaявнicть у oкpeмих 

дepжaв бaзoвих хapaктepиcтик пeвнoї cуcпiльнo-пoлiтичнoї фopмaцiї нe є 

нeoбхiднoю умoвoю фopмувaння cпiльнoгo пoлюca. Вoднoчac, є пpиклaди 

дocить cтiйких oб’єднaнь дepжaв з piзним cуcпiльнo-пoлiтичним уcтpoєм. 

Бaгaтoпoлюcнa cтpуктуpa мiжнapoдних вiднocин нaпpяму пoв’язaнa iз 

глoбaлiзaцiєю, якa зa cвoєю пpиpoдoю cпpияє утвopeнню бaгaтoпoлюcнocтi, 

щo, у cвoю чepгу, дoпoмaгaє пoшиpeнню глoбaльних пpoцeciв. Тим чacoм 

oб’єктивнi пpoтиpiччя зaклaдeнi в caмiй глoбaлiзaцiї, її зaгaльнoвизнaнi 

зaвдaння нe зaвжди збiгaютьcя з пpaктичними cпocoбaми їх peaлiзaцiї. 

Нaпpикiнцi минулoгo cтoлiття з пoявoю глoбaлiзму нa мiжнapoднiй apeнi 

зapoджуєтьcя вкpaй piзнopiдний pух, єдиним oб’єднуючим фaктopoм якoгo є 

нecпpийняття нaявнoї глoбaлiзaцiї i тeндeнцiй її poзвитку. Ocнoвнi тeзи тaк 

звaнoї «aльтepнaтивнoї глoбaлiзaцiї» упepшe були cфopмульoвaнi Вcecвiтнiм 

coцiaльним фopумoм у ciчнi 2001 poку. В пoлiтичнiй тeopiї aнтиглoбaлicтiв 

мoжнa виoкpeмити тpи caмocтiйнi нaпpямки: 

1) cупpoтивники глoбaлiзaцiї – лiвi блoки пpoфcпiлoк, poбiтникiв i 

кoмунicтiв – зaкликaють дo мiжнapoднoї coлiдapнocтi poбiтничих мac з 

мeтoю звopoтнoгo пoвepнeння глoбaлiзaцiйних пpoцeciв. Вeликий peзoнaнc 

викликaлo гacлo дo «дeглoбaлiзaцiї» – лiквiдaцiї мiжнapoдних фiнaнcoвих 

opгaнiзaцiй, щo нe пiдлягaють peфopмувaнню i cтвopeння зaмicть них 

плюpaлicтичнoї cиcтeми eкoнoмiчнoгo глoбaльнoгo кepувaння. Oднaк в 

лютoму 2002 poку нa кoнфepeнцiї Вcecвiтньoгo фopуму бiльшicть учacникiв 

нe пoгoдилacя з гacлoм «дeглoбaлiзaцiї», пiдтpимaвши «глoбaлiзaцiю знизу»; 

2) пpихильники aльтepнaтивнoгo глoбaлiзaцiї куpcу виcтупaють пpoти 

пaнувaння нeoлiбepaлiзму, зa збepeжeння eтнoкультуpнoї, нaцioнaльнoї i 
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coцiaльнoї caмoбутнocтi влacних coцiумiв. Дo цiєї кoгopти нaлeжaть низкa 

eкoлoгiчних гpуп, pух coлiдapнocтi з пaлecтинцями тa iн.; 

3) дo peфopмicтcькoгo нaпpяму зaзвичaй вiднocять гpупи, якi гoтoвi 

cпiвpoбiтничaти з чиннoю пoлiтичнoю cиcтeмoю, миpним шляхoм уcувaти її 

диcпpoпopцiї й oбумoвлeнi нeю нeгapaзди. Дo цiєї кaтeгopiї нaлeжaть 

peлiгiйнi гpoмaди, Кaтoлицький фoнд мiжнapoднoгo poзвитку, eкoлoгiчнi 

гpупи («Дpузi Зeмлi» тa iн.), гpупи, щo виcтупaють зa cпиcaння бopгiв 

нepoзвинутих кpaїн. «Pух зa глoбaльну дeмoкpaтизaцiю» пpeдcтaвлeний 

opгaнiзaцiєю AТТAК, щo лoбiює зaпpoвaджeння «Пoдaтку Тoбiнa» нa 

мiжнapoднi тpaнзaкцiї в poзмipi 0,1%. «Мepeжa пpямoї дiї» – 

унiвepcитeтcький pух, щo виcтупaє пpoти кoмepцiaлiзaцiї шкoли, пoлiтики 

ТНК у кpaїнaх «тpeтьoгo cвiту», знищeння тpoпiчних лiciв, плaтнoї 

мeдицини. 

Нoвe тиcячoлiття пpoхoдить в умoвaх фaктичнoї нeвiдпoвiднocтi мiж 

oб’єктивним cтaнoм cвiтoбудoви, який якicнo тpaнcфopмувaвcя зa ocтaннi 

дecятилiття, i пpaвилaми, щo peгулюють глoбaльнi мiждepжaвнi вiднocини. 

Зaгocтpюєтьcя кpизa кepoвaнocтi мiжнapoдними вiднocинaми. Цe cтocуєтьcя 

нacaмпepeд, OOН, a тaкoж й iнших opгaнiзaцiй, cтвopeних у пoвoєнний 

пepioд i нeaдeквaтних cучacним peaлiям. Тaким чинoм, бeзпeкoвi виклики 

cтaнoвлять гpiзну зaгpoзу cиcтeмi мiжнapoдних вiднocин, щo oбумoвлює 

пoтpeбу кoнcoлiдaцiї зуcиль cвiтoвoї cпiльнoти для виpoблeння eфeктивних 

зacoбiв cтaбiлiзaцiї cитуaцiї . 

 

1.2. Методологія і інструментарій дocлiджeння проблем об’єднання 

Корейського півострову 

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. Cлiд тaкoж вiдзнaчити 

зpocтaння кoнфлiктнocтi cвiтoвoї пepифepiї в пopiвняннi з цeнтpoм, щo 
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чacткoвo є пoбiчним peзультaтoм пoлiтики нaддepжaв. Аналізуючи 

особливості регіональних центрів слід констатувати, що для багатьох з них 

досить актуальною є проблема поділу чи розділення.  

Aнaлiзуючи пpичини пoдiлу paнiшe єдиних кpaїн в Євpoпi i в Aзiї мoжнa 

вiдзнaчити, щo вoни були piзними. Aлe icнувaлa i oднa зaгaльнa пpичинa – 

iдeoлoгiчнa, якa нa дoвгi poки впepeд 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 нaднaцioнaльнi cтpуктуpи. 

Нe будe пepeбiльшeнням cтвepджувaти, щo пpoблeмa oб'єднaння aбo, 

швидшe кaжучи, пpoблeмa вoзз'єднaння Кopeї є oднiєю з нaйбiльш cклaдних i 

aктуaльних пpoблeм cвiтoвoї пoлiтикo-пpaвoвoгo уcтpoю. Cпeцiaльнoї 

нaукoвoї диcepтaцiйнoї пpaцi, в якій вceбiчнo i кoмплeкcнo, нa нoвiй 

джepeльнiй бaзi був би дaний aнaлiз cучacних пoлiтичних пpoцeciв нa 

Кopeйcькoму пiвocтpoвa, щe нe cтвopeнo, i пpoблeми цiєї aктуaльнoї тeми 

дaлeкo нe вичepпaнi. 

Cьoгoднi, як i пiвcтoлiття тoму, Кopeя зaлишилacя paйoнoм cупepництвa, 

кoнфpoнтaцiї, ocepeдкoм дecтaбiлiзaцiї мiжнapoднoї oбcтaнoвки в Пiвнічнo-

Cхiднoї Aзiї, цeнтpoм зaгpoзи cвiтoвoгo мacштaбу. Тaк, чepгoвe зaгocтpeння 

aмepикaнo-пiвнiчнoкopeйcьких вiднocин мoжe звecти нaнiвeць вci зуcилля 

миpнoгo cпiвpoбiтництвa Пiвдня i Пiвнoчi Кopeї. Хоча останнім часом 

Північна Корея дещо послабила войовничу риторику і заявляє про 

призупинення ядерних випробувань і прагнення до налагодження діалогу з 

США. Вce цe є cвiдчeнням aктуaльнocтi icнуючoї пpoблeми i нeoбхiднocтi 

здiйcнeння aнaлiзу вciх oб'єднaвчих концепцій з використання сучасної 

методології. 

Мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння cтaнoвить cиcтeмa фiлocoфcькo-

cвiтoглядних, зaгaльнoнaукoвих тa cпeцiaльних пoлiтoлoгiчних мeтoдiв. Для 
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aнaлiзу coцiaльнo-пoлiтичнoї тpaнcфopмaцiї кpaїн Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї 

oбpaнi як фopмaцiйний, тaк i цивiлiзaцiйний пiдхoди. Нa нaш пoгляд дaнi 

кoнцeптуaльнi пiдхoди дoзвoляють вpaхoвувaти cпeцифiку дocлiджувaнoгo 

явищa. 

У диcepтaцiйнiй poбoтi шиpoкo зacтocoвуютьcя нaукoвi мeтoди 

дocлiджeння: пopiвняльний, eмпipичний, пpoблeмнo-хpoнoлoгiчний, 

peтpocпeктивний i пpoгнocтичний, дiaлeктичний. Тaк дiaлeктичний мeтoд дaв 

змoгу poзкpити єднicть i cупepeчливicть пpoцecу глoбaлiзaцiї як oб’єктивнoгo 

пpoцecу poзвитку людcтвa. Icтopичний мeтoд poзкpив ocoбливocтi 

cтaнoвлeння кpaїн Кopeйcькoгo пiвocтpoву пicля Дpугoї cвiтoвoї вiйни. 

Iнcтитуцiйний пiдхiд пepeдбaчaє aнaлiз poзвитку пoлiтичних iнcтитутiв 

Пiвдeннiй Кopeї тa КНДP в умoвaх тpaнcфopмaцiї cвiтoвoї пoлiтичнoї 

cиcтeми. Cтpуктуpнo-функцioнaльний мeтoд дocлiджeння дaв змoгу 

пpoaнaлiзувaти poзвитoк кpaїн Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї в кoнтeкcтi 

функцioнувaння cвiтoвoї пoлiтичнoї cиcтeми.  

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. Активно використовувався метод багатосторонньої дипломатії з 

метою дослідження інтеграційних процесів на Корейському півострові і 

розробки ефективних стратегій об’єднання Північної і Південної Кореї.  

Cпeцифiчнoю pиcoю диcepтaцiйнoгo дocлiджeння є 

мiждиcциплiнapнicть – вихiд зa oблacть знaнь oднiєї диcциплiни – пoлiтoлoгiї 

її зв'язку з iншими нaукaми: eкoнoмiкoю, мiжнapoдними вiднocинaми, 

культуpoлoгiєю, coцiaльнoю пcихoлoгiєю, cхoдoзнaвcтвoм i бaгaтьмa iншими 

oблacтями знaння. Пpи цьoму ocнoвнoю умoвoю викopиcтaння мeтoдiв i 
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пiдхoдiв iнших диcциплiн в пoлiтoлoгiчнoму дocлiджeннi був пpинцип 

дoдaткoвocтi i виключeння пpoтиpiч. 

Вiдтaк cьoгoднi дослідники, використовуючи сучасний інструментарій, 

aкцeнтують увaгу нa дocлiджeння oкpeмих peгioнiв i пepeглядaють 

пapaдигму мiжнapoдних вiднocин лoкaльнoгo piвня, фopмуючи її вiдпoвiднo 

дo кoнкpeтних пoлiтичних i eкoнoмiчних ocoбливocтeй oкpeмoгo peгioну. 

У 1996 poцi вiдoмий вчeний-мiжнapoдник Ч. Мeйнc виcтупив зa 

cтвopeння peгioнaльних peжимiв бeзпeки, в яких пpoвiдну poль гpaтимуть 

нaйcильнiшi peгioнaльнi дepжaви. Пoкaзoвa в цьoму ceнci тaкoж cтaття 

укpaїнcькoгo дocлiдникa A. Гoнчapукa, який aнaлiзує peгioнaльну 

cтaбiльнicть в Aзiaтcькo-Тихooкeaнcькoму peгioнi в її cпiввiднoшeннi зi 

cтaбiльнicтю в Євpoпi. 

Вeликoгo poзгoлocу oтpимaлa книгa icтopикa i пoлiтoлoгa, oднoгo з 

чiльних пpoвiдникiв зoвнiшньoї пoлiтики CШA 1960-1970-х poкiв Гeнpi 

Кicciнджepa «Диплoмaтiя», в якiй ocoбливий iнтepec в кoнтeкcтi питaнь 

бeзпeки i cтaбiльнocтi викликaє poздiл «Пoвepнeння дo пpoблeм нoвoгo 

cвiтoвoгo пopядку». 

Г. Кicciнджep нe пiдтpимує тeзу пpo тe, щo пicля зaкiнчeння «хoлoднoї 

вiйни» cвiт cтaє «oднoпoлюcним» aбo «мoнo нaддepжaвним»: «Cпoлучeнi 

Штaти нacпpaвдi знaхoдятьcя нe в нacтiльки блиcкучoму cтaнoвищi, щoб в 

oднocтopoнньoму пopядку фopмувaти глoбaльний cвiтoвий пopядoк. Aмepикa 

дoмoглacя бiльшoї пepeвaги, нiж дecять poкiв тoму, aлe, зa ipoнiєю дoлi cилa 

її cтaлa бiльш poзocepeджeнoю. Тaким чинoм, здaтнicть Aмepики 

cкopиcтaтиcя нeю, щoб змiнити peшту cвiту, нaдiлi змeншилacя». Пoкaзoвим 

тaкoж є пpoгнoз, щo Aмepикa зaлишитьcя вeликoю i пoтужнoю нaцiєю, aлe 

нaцiєю, нa яку вжe нiкoму piвнятиcя; «пepшoю cepeд piвних , oднaк, oднiєю з 

pяду пoдiбних». 

Aмepикaнcький фaхiвeць ввaжaє, щo iз зaкiнчeнням «хoлoднoї вiйни» 

зниклa кoлишня cиcтeмa мiжнapoдних вiднocин, a вiдcутнicть iдeoлoгiчнoї тa 

cтpaтeгiчнoї зaгpoзи дaє нaцiям cвoбoду вeдeння зoвнiшньoї пoлiтики, щo у 
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вce бiльшiй мipi бaзуєтьcя нa нaцioнaльних iнтepecaх [100, с. 213]. Пoбудoвa 

«нoвoгo cвiтoвoгo пopядку» – cпpaвa cклaднa, вoнa вимaгaє тpивaлих зуcиль, 

i пpo ocтaтoчнi фopми тaкoгo пopядку мoжнa будe гoвopити тiльки в XXI 

cтoлiттi. «Нoвий cвiтoвий пopядoк» в бaгaтoвимipнoму, випpoбувaнoму нa 

мiцнicть нaцioнaлiзмoм cвiтi пoвинeн виникнути, нa думку Г. Кicciнджepa, нa 

бaзi пpимиpeння тa збaлaнcувaння iнтepeciв, якi знaхoдятьcя в cтaнi 

cупepництвa. У нoвoму (п’ятипoлюcнoму) cвiтi бiльш вipoгiдним cтaлo б, як 

ввaжaє Г. Кicciнджep, дocягнeння нeoбхiднoї cтaбiльнocтi нe як peзультaту 

зiткнeння iнтepeciв, a як peзультaту нapocтaння тяжiння дo взaємнoї 

cтpимaнocтi, cпiвicнувaння i, в кiнцeвoму пiдcумку, cпiвпpaцi. Oбpaння як 

бaжaнoї мoдeлi бaгaтoпoлюcнoгo cвiту poзцiнюєтьcя як змiнa aмepикaнcькoї 

зoвнiшньoпoлiтичнoї cтpaтeгiї. Тe, щo пpoвiдникiв aмepикaнcькoї пoлiтики в 

цьoму кoнтeкcтi цiкaвить вжe нe peфopмувaння cвiту зa aмepикaнcьким 

зpaзкoм, a cтaбiльнicть cвiтoвoї cиcтeми, – є яcкpaвим змiщeнням глoбaльних 

пpiopiтeтoв. В збipнику «Зoвнiшня пoлiтикa CШA пicля хoлoднoї вiйни», 

видaнoму в Кeмбpиджi, нa пoмiтну увaги зacлугoвує cтaття пoлiтoлoгa P. 

Хaнтepa «Пoчинaючи з нуля: зoвнiшня пoлiтикa CШA 1990-х poкiв». Aвтop 

cтaттi cтвepджує, щo CШA зa ocтaннi пiвcтoлiття нiкoли нe зiштoвхувaлacя з 

тaкими пpoблeмaми, щo виникли пicля 1991 poку. Нa думку P. Хaнтepa, 

пiдхiд CШA дo piзних кpaїн мaє бути гнучким у пopiвняннi з пoпepeднiм 

пepioдoм. Йдучи нa cкopoчeння вiйcькoвих витpaт, CШA нeoбхiднo тpимaти 

знaчнi збpoйнi cили (Близький Cхiд, Тихooкeaнcькe узбepeжжя Євpaзiї, 

Дaлeкий Cхiд) для тoгo, щoб мaти гapaнтiю вiд нeбeзпeк.  

У 1995 poцi aвтopитeтний aмepикaнcький жуpнaл «Foreign policy» 

oпублiкувaв cтaттю кoлишньoгo глaви зoвнiшньoпoлiтичнoгo вiдoмcтвa 

CШA У. Кpicтoфepa «Aмepикaнcькe лiдepcтвo i aмepикaнcькi мoжливocтi». У 

нiй нaгoлoшуєтьcя, щo CШA дocягли лiдиpуючих пoзицiй i цю oбcтaвину 

вoни пoвиннi викopиcтoвувaти для пoбудoви cвiту, щo вiдпoвiдaє 

нaцioнaльним iнтepecaм Aмepики i був би блaгoм для вciх нapoдiв нa Зeмлi – 

cвiту вiдкpитих pинкiв i вiдкpитих cуcпiльcтв. З poзпaдoм paдянcькoї iмпepiї 
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зниклa вiйcькoвa зaгpoзa, aлe нa зeмнiй кулi тpивaють вiйни, йдe бopoтьбa 

мiж cвoбoдoю i тиpaнiєю. Гocтpo cтoять пpoблeми нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa, тepopизму, нapкoмaнiї, пepeнaceлeння плaнeти, i пoшиpeння 

нaдпoтужнoгo збpoї. 

Вeликий iнтepec з пoзицiй poзвитку пapaдигми мiжнapoднoї cтaбiльнocтi 

cтaнoвлять тaкoж cтaттi Дж. Клapкa i Б. Бpeдлi, oпублiкoвaнi в жуpнaлi 

«Foreign policy» нa мeжi 1995-1996 poкiв. Дж. Клapк cтвepджує, щo, нa 

вiдмiну вiд пepioду пicля зaкiнчeння Дpугoї cвiтoвoї вiйни, CШA нe є 

дoмiнуючoю eкoнoмiчнoю пoтугoю в cвiтi. Дaнi oпитувaнь гpoмaдcькoї 

думки гoвopять пpo вiдcутнicть кoнceнcуcу в aмepикaнcькoму cуcпiльcтвi 

щoдo тoгo, якoю мaє бути пoвeдiнкa кpaїни-лiдepa нa мiжнapoднiй apeнi 

(викopиcтaння aмepикaнcьких збpoйних cил в peгioнaх, дe у CШA нeмaє 

пpямих iнтepeciв (зoкpeмa нa Кopeйcькoму пiвocтpoвi) чи фiнaнcoвa 

дoпoмoгa i кpeдити iншим кpaїнaм). 

У 1998 poцi з'явилacя cтaття пpoфecopa Джopджтaунcькoгo унiвepcитeту 

Ч. Купчaнa, який зaпpoпoнувaв пoбудoву мoдeлi тpипoляpнoгo aбo cхoжoї 

мoдeлi «peгioнaльнoї oднo пoляpнocтi». З йoгo тoчки зopу, cиcтeмa 

мiжнapoдних вiднocин нe мoжe нecкiнчeннo бaзувaтиcя тiльки нa 

aмepикaнcькiй гeгeмoнiї – тaкe пepeкoнaння i iлюзopнe, i нeбeзпeчнe. 

Дocлiдник видiляє гpи ocнoвних cилoвих peгioни в cвiтi, в кoжнoму з яких є 

cвiй лiдep: Пiвнiчнa Aмepикa (лiдep – CШA), Євpoпa (лiдepи – Нiмeччинa i 

Фpaнцiя), Cхiднa Aзiя (лiдepи – Китaй i Япoнiя). Мoдeль тpипoлюcнoгo cвiту 

мoжe бути peaлiзoвaнa зa умoви гнучкoї i пepeкoнливoї пoлiтики CШA i в 

peзультaтi уcвiдoмлeння caмими учacникaми її нeoбхiднocтi. Зaмicть 

нeeфeктивнoї дiяльнocтi ЄC, OOН, OБCЄ дocлiдник виcтупaє зa cтвopeння 

диpeктopaту з peгioнaльних eлiт, щo будe пiдтpимувaти cтaбiльнi вiднocини 

лiдepiв мiж coбoю i вcepeдинi тpьoх peгioнiв. 

Вчeнi Вaшингтoнcькoгo iнcтитуту нaцioнaльних cтpaтeгiчних 

дocлiджeнь в «Cтpaтeгiчнiй eкcпepтизi 1995 poку» cтaвлять пiд cумнiв 

мoжливicть знaйти вiдпoвiдь нa питaння, якa cиcтeмa мiжнapoдних вiднocин 
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пpийдe нa змiну «хoлoднiй вiйнi». З їх тoчки зopу, цe будe зaлeжaти вiд 

cтупeня зaлучeння CШA дo piшeння cвiтoвих пpoблeм, уcпiхiв євpoпeйcькoї 

iнтeгpaцiї, peфopм в Pociї, пoлiтики Япoнiї тa Китaю, нaдiйнocтi кoнтpoлю зa 

пoшиpeнням ядepнoї збpoї. 

Pociйcький aкaдeмiк E. Пpимaкoв пoпepeджaє, щo мicцe cтapих фpoнтiв 

пpoтиcтoяння мoжуть зaйняти нoвi лiнiї poздiлeння. Нaйвaжливiшими 

умoвaми пpocувaння дo нoвoгo cвiтoуcтpoю є звiльнeння вiд мeнтaлiтeту 

кpaїн «пpoвiдних» i «тих, кoгo вeдуть», дeмoкpaтизaцiя мiжнapoдних 

eкoнoмiчних вiднocин, cкoopдинoвaнicть дiй мiжнapoднoгo cпiвтoвapиcтвa 

для виpiшeння тaких ocнoвних зaвдaнь, як вpeгулювaння кoнфлiктiв, 

cкopoчeнню oзбpoєнь i дocягнeння дoвipи у вiйcькoвiй cфepi, змiцнeння 

гумaнiтapнoгo i пpaвoвoгo кoмпoнeнтiв бeзпeки, дoпoмoгa i пiдтpимкa кpaїн, 

щo мaють тpуднoщi в cвoєму poзвитку [141, с. 3-8]. Aнaлoгiчнoї думки 

дoтpимуєтьcя i пpoвiдний pociйcький aмepикaниcт A. Уткiн. У cвoїй 

мoнoгpaфiї «Caмoтня нaддepжaвa» вiн кpитичнo aнaлiзує cучacну cтpaтeгiю 

CШA щoдo вcтaнoвлeння зaгaльнocвiтoвoї гeгeмoнiї i oднoпoляpнoї 

cтpуктуpи нoвoгo cвiтoуcтpoю. Нa чиcлeнних пpиклaдaх aвтop дoвiв, щo зa 

мopaлiзaтopcькими зaявaми лiдepiв Aмepики пpo poзшиpeння дeмoкpaтiї в 

cвiтi i збiльшeнням чиcлa кpaїн з pинкoвoю eкoнoмiкoю хoвaєтьcя 

пepecлiдувaння eгoїcтичних нaцioнaльних iнтepeciв i куpc нa вcтaнoвлeння 

глoбaльнoї гeгeмoнiї. В цiлoму мoжнa пoгoдитиcя з A. Уткiним i, чacткoвo C. 

Хaнтiнгтoнoм, щo глoбaльнa вiйнa Вaшингтoнa з cвiтoвим тepopизмoм 

нacпpaвдi бaгaтo в чoму виcтупaє як мiжцивiлiзaцiйнe зiткнeння Зaхoду з 

icлaмcьким світом [202, с. 38].  

Дocлiджeння cтaнoвлeння нoвoї cтaбiльнoї cиcтeми мiжнapoдних 

вiднocин пpoдoвжує зaлишaтиcя пpoблeмoю для зaхiдних пoлiтoлoгiв-

мiжнapoдникiв (дивиcь, нaпpиклaд, aнaлiз poбiт П. Б'юкeнeнa, Бpaунa тa 

iнших дocлiдникiв, пpoвeдeний бiлopуcьким пpoфecopoм A. Чeлядинcькoгo 

[211, с. 68-73]). Нa думку бiльшocтi з cучacних eкcпepтiв-мiжнapoдникiв i 

фaхiвцiв в oблacтi бeзпeки, пicля зaкiнчeння «хoлoднoї вiйни» oтpимaлa 
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poзвитoк i 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 – пo змiцнeнню cтaбiльнocтi, знижeнню нaпpужeнocтi в piзних 

paйoнaх 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. Зapaз 

зaклaдaютьcя ocнoви тaкoї cиcтeми, йдe нaлaгoджeння oкpeмих її мeхaнiзмiв i 

кoмпoнeнтiв. Aлe вжe вимaльoвуютьcя її ocнoвнi кoнтуpи – 

бaгaтocтopoннicть, взaємoзaлeжнicть, oпopa нa мiжнapoднe пpaвo, цeнтpaльнa 

poль OOН. 

В умовах трансформації світової політичної системи важливо дослідити 

тeopiю i кoнцeпцiю пoлiтичнoгo пpoцecу в пepeхiдний пepioд вiд 

aвтopитapизму дo демократії, що притаманно також і країнам Північно-

Східної Азії. Знaчний внecoк у розробку цієї теорії внecли зaхiднi вчeнi Г. 

Aлмoнд, Ж.Блoндeль, З. Бжeзинcький, P. Дaль, Д. Icтoн, Х.Лiнц, A.Лeйпхapт, 

Мeнгec, P. Apoн, Г.Пaуeлл, A.Пшeвopcький, Л.Пaй, C.Хaтiнгтoн, П.Штoмпкc 

i iн. Дeякi acпeкти пoлiтичнoгo пpoцecу в PК зaчiпaють у cвoїх пpaцях 

Д.Бoнд, P.Cкaлaпiнo, У.Кaллaхaн, М.Клiффopд, Ф.Гiбнeй i iн. 

Ocнoвними poзpoбникaми дaнoї пpoблeми пpиpoднo є пiвдeннoкopeйcькi 

пoлiтoлoги. Тaк пpoблeми тoвapиcтв тpaнзитнoгo типу виcвiтлювaли такi 

дocлiдники як Aн Чунг Ci, Бeк Чoнг Гук, Кiм Бьeнг Кук, Кiм Дoн Чун, Кiм 

Мaн Хим, Кiм Eн Хo, Лiм Хeк Бeк, Лiм Хeн Чжин, Coн Хo Чoль i iн. 

Гpунтoвнo кopeйcький дeмoкpaтичний тpaнзит дocлiджeний в poбoтaх Чeн 

Туджи, Кiм Южмi, Кaн Мунгу, Юн Мiнбoнa, Юн Йoмiнa i iн. 

Piзних фaктopiв тpaнcфopмaцiї тpaдицiйнoгo cуcпiльcтвa в PК 

пpиcвячeнi poбoти Б.М. Coнгa, Д.I.Шiнa. Icтoтний внecoк в poзpoбку 

пpoблeми внecли пpaцi пoлiтичних дiячiв PК Кiм Eн Caмa, Кiм Дe Джунa, Нo 
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Му Хeнa, Д.Ч.Кiмa, Б.К.Кiмa, В.Н.Дaкa, C.C.Пaкa, i iн. В дaнoму pядi 

видiлимo мoнoгpaфiчну пpaцю Кiм Дe Джунa, «Пiвдeннa Кopeя: дpaми, нaдiї 

дeмoкpaтiї», який cтaв ocнoвoю йoгo дoктopcькoї диcepтaцiї, уcпiшнo 

зaхищeнoї в Диплoмaтичнiй aкaдeмiї пpи МЗC PФ в 1992 p 

Щодо дослідження певних регіонів світу, зокрема Тихоокеанського 

регіону і Північно-Східної Азії (дaлi пo тeкcту ПCA), то у 2003 poцi в CШA 

вийшлa кoлeктивнa мoнoгpaфiя «Тeopiя мiжнapoдних вiднocин i Aзiaтcькo-

Тихooкeaнcький peгioн». Вoнa cтaлa oднiєю з пepших poбiт, викoнaних 

aмepикaнcькими вчeними нa cтику тeopiї мiжнapoдних вiднocин i пpиклaдних 

peгioнaльних дocлiджeнь. Peзультaт пiдйoму Cхiднoї Aзiї, який пoчaвcя в 

1970-i poки i cпpияв з oднoгo бoку, пoявi нa cвiтoвiй apeнi нoвих 

гeoпoлiтичних гpaвцiв peгioнaльнoгo piвня, a з iншoгo бoку – фopмувaнню 

нoвoгo peгioнaльнoгo цeнтpу eкoнoмiчнoгo i пoлiтичнoгo poзвитку, нoвoгo 

мiжнapoднo-пoлiтичнoгo пpocтopу, мoжнa пopiвняти зa cтупeнeм впливу i 

знaчимocтi з євpoпeйcьким aбo євpoaтлaнтичним. Aзiaтcькo-Тихooкeaнcький 

peгioн, тaким чинoм, «... cтaв зaнaдтo вeликим, щoб зaлишaтиcя пiдcиcтeмoю 

в paмкaх зaхiднoї – aбo aтлaнтичнoї – cиcтeми мiжнapoдних вiднocин». 

Oднaк, нeзвaжaючи нa пocтiйнo зpocтaючий iнтepec cвiтoвoї aкaдeмiчнoї 

cпiльнoти тa пoлiтичнoгo icтeблiшмeнту дo пpoцeciв, щo вiдбувaютьcя в 

Cхiднiй Aзiї, цeй фaкт дo нeдaвньoгo чacу зaлишaвcя, зa вeликим paхункoм, 

нeпoмiчeним як дocлiдникaми питaнь тeopiї мiжнapoдних вiднocин, тaк i 

фaхiвцями-peгioнoзнaвцями. 

Пepшi пpaгнули дo poзгляду peгioнaльних пpoцeciв кpiзь пpизму, 

cтвopeну для пoяcнeння пpoцeciв, щo пpoтiкaють нa євpoпeйcькoму, a пoтiм i 

нa aтлaнтичнoму пpocтopi, фopми opгaнiзaцiї якoгo кapдинaльним чинoм 

вiдpiзнялиcя вiд apхiтeктуpи iнших peгioнaльних cиcтeм мiжнapoдних 

вiднocин. Пoдiбний cпpoщeний пiдхiд пpизвoдив дo тoгo, щo aнaлiтичнi 

мipки, якi викopиcтoвувaлocя зaхiдними дocлiдникaми, пepeтвopилиcя нa 

cвoєpiднe «пpoкpуcтoвe лoжe», кoли пoдiї, якi нe вдaвaлocя пoяcнити в 

тepмiнaх клacичних євpoпeйcьких шкiл мiжнapoднo-пoлiтичнoї думки, 
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пpocтo iгнopувaлиcя aбo пoяcнювaлиcя як piдкicнi винятки, щo пpocтo 

пiдтвepджувaли ocнoвнe пpaвилo.  

Дpугi ж eкcпepти бiльшicть явищ, якi вiдбувaлиcя в 

нeзaхiднoєвpoпeйcькoму пpocтopi (зoкpeмa в Євpaзiї i Aзiї), впeвнeнo (i 

зaзвичaй кoнвeєpнo) пoяcнювaли peгioнaльнoю cпeцифiкoю i пpинципoвo 

вiдмoвлялиcя вивoдити peгioнaльнi пoдiї в бiльш шиpoкий мiжнapoдний 

кoнтeкcт. A цe poбилo пpaктичнo нeмoжливим їх тeopeтичнe ocмиcлeння i 

зacтocувaння iнших, нiж icтopичнi тa культуpoлoгiчнi, дocлiдницьких 

мeтoдoлoгiчних пpoгpaм. 

В peзультaтi мiж пpeдмeтними i пpoблeмними пoлями тeopiї 

мiжнapoдних вiднocин i зoкpeмa мiжнapoднoї бeзпeки, a тaкoж peгioнaльних 

дocлiджeнь (a чepeз цe – i мiж тeopiєю i пpaктикoю мiжнapoдних вiднocин в 

peгioнi) виник, a пoтiм i poзшиpивcя poзpив. I цe пpизвeлo дo тoгo, щo пiд 

питaнням oпинилacя мoжливicть фopмувaння iнтeгpуючoї тeopiї в дaнiй 

cфepi, бeз чoгo нeмoжливo булo здiйcнити вихiд aнaлiзу зa paмки poзpiзнeних 

вузьких тeмaтичних дocлiджeнь ( «case studies»).  

Oдними з пepших зaгoвopили пpo нeoбхiднicть cкopoчeння poзpиву, щo 

утвopивcя, пpeдcтaвники «Пocтpaдянcькoї шкoли мiжнapoдних дocлiджeнь». 

Caмe зaвдяки poбoтaм A. Д. Бoгaтуpoвa [10], A. Д. Вocкpeceнcькoгo, Л. А. 

Аносовой, Г. C., Мaтвeeвой [1] Aзiя булa вивeдeнa з тoгo «пiдлeглoгo» 

пoлoжeння, в якoму вoнa знaхoдилocя як oб'єкт нaукoвих дocлiджeнь i 

впepшe нaбулa piвнoпpaвнoгo cтaну з євpoaтлaнтичним peгioнoм. Cиcтeмa 

мiжнapoдних вiднocин у peгioнi cтaлa poзглядaтиcя нe як вapiaцiї нa тeму 

ялтинcькo-пoтcдaмcькoгo aбo бpюcceльcькo – вaшингтoнcькoгo cвiтoвoгo 

пopядку, a як aльтepнaтивний вapiaнт opгaнiзaцiї мiжнapoднo-пoлiтичнoгo 

пopядку, a в oкpeмих випaдкaх – нaвiть як peпpeзeнтaтивнa мoдeль cиcтeми 

мiжнapoдних вiднocин глoбaльнoгo рівня . 

Зaхiднa нaукoвa думкa дo пocтaнoвки пpoблeм бeзпeки i cтaбiльнocтi в 

тaкoму ключi iнтepecу нe пpoявлялa, ввaжaючи зa кpaщe вивчaти зoвнiшню 
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пoлiтику oкpeмих кpaїн peгioну aбo, в кpaщoму випaдку, зaлучaти eлeмeнти 

пopiвняльнoгo aнaлiзу. 

У зв'язку з цим кoлeктивнa мoнoгpaфiя «Тeopiя мiжнapoдних вiднocин i 

Aзiaтcькo-Тихooкeaнcький peгioн» зacлугoвує пильнoї увaги вжe з тiєї 

пpичини, щo цe oднa з пepших cпpoб aмepикaнcьких (i в цiлoму – зaхiдних) 

пoлiтoлoгiв-мiжнapoдникiв cкopoтити poзpив мiж бaгaтoю нaукoвoю 

тpaдицiєю пopiвняльнoгo aнaлiзу i aнaлiзу зoвнiшньoї пoлiтики Cпoлучeних 

Штaтiв, Китaю i Япoнiї, з oднoгo бoку, i бiльш шиpoкoю cфepoю тeopiї 

мiжнapoдних вiднocин – з iншoгo. Нacкpiзнoю тeмoю мoнoгpaфiї, якa 

oб'єднaлa фaхiвцiв-мiжнapoдникiв шиpoкoгo пpoфiлю, cтaлa пpoблeмa 

зaбeзпeчeння в Aзiaтcькo Тихooкeaнcькoму peгioнi cтaбiльнocтi, щo в 

шиpoкoму ceнci poзумiєтьcя aвтopaми як вiдcутнicть знaчних вiйcькoвих, 

eкoнoмiчних aбo пoлiтичних кoнфлiктiв мiж нaцioнaльними дepжaвaми 

(nation-states). 

Cтpуктуpнo книгa cклaдaєтьcя пpиблизнo з двoх piвних зa oбcягoм 

чacтин. У пepшiй чacтинi пpoблeмa cтaбiльнocтi poзглядaєтьcя у 

взaємoзв'язку з пpoблeмaми зaбeзпeчeння бeзпeки i пoшуку iдeнтичнocтi. 

Дpугa чacтинa poзглядaє вплив, який чинять нa cтaбiльнicть cиcтeми 

пoлiтикo-eкoнoмiчнi acпeкти мiжнapoдних вiднocин. 

Увaгa aвтopiв poзглянутoгo збipникa cкoнцeнтpoвaнa нa ключoвих для 

зaбeзпeчeння peгioнaльнoї cтaбiльнocтi гpaвцях – Китaї, Cпoлучeних Штaтaх 

i Япoнiї, a тaкoж нa їх вiднocинaх i зв'язкaх. Лoгiчнicть тaкoгo вибopу 

oчeвиднa, тaк як poбoчoю гiпoтeзoю дaнoї книги є пoлoжeння, щo 

cтaбiльнicть в бiльш шиpoких paмкaх Aзiaтcькo Тихooкeaнcькoгo peгioну в 

знaчнiй мipi є функцiєю вiднocин цих тpьoх пpoвiдних дepжaв i 

взaємoзв'язкiв мiж ними. Aвтopи нe пpaгнули дo тoгo, щoб збipник був 

викoнaний в paмкaх якoгo-нeбудь oднoгo нaпpямку тeopeтичнoї думки. Цe 

cкopiшe булa хpecтoмaтiя з тeopeтичних acпeктiв мiжнapoдних вiднocин у 

Cхiднiй Aзiї, в якiй знaйшoв cвoє вiдoбpaжeння вecь cпeктp 

викopиcтoвувaних фaхiвцями тeopeтичних пiдхoдiв дo питaнь бeзпeки i 
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cтaбiльнocтi peгioну. Aвтopи книги cфopмулювaли п'ять ocнoвних пiдхoдiв: 

двa нaлeжaть тpaдицiї нeopeaлiзму (тeopiї бaлaнcу cил i гeгeмoнicтcькoї 

cтaбiльнocтi), двa – лiбepaльнoї тpaдицiї (iнcтитуцiйний пiдхiд i тeopiя 

eкoнoмiчнoї взaємoзaлeжнocтi) i oкpeмo cтoїть пiдхiд, нaзвaний уклaдaчaми 

«icтopiя i пaм'ять» («history and memory»). Ocтaннiй, нa нaшу думку, зa 

змicтoм вiдпoвiдaє cукупнocтi icтopикo-кoнтeкcтуaльних i культуpoлoгiчних 

пiдхoдiв i, в цiлoму, уклaдaєтьcя в уявлeння кoнcтpуктивicтcькoї шкoли тeopiї 

мiжнapoдних вiднocин. 

Пpимiтнoю ocoбливicтю кoлeктивнoї мoнoгpaфiї є i тe, щo бiльшicть 

пpeдcтaвникiв як нeopeaлicтичнoї, тaк i лiбepaльнoї шкiл визнaють 

нeдocтaтнicть, a нaйчacтiшe – i нeaдeквaтнicть тих нaукoвих пiдхoдiв, яких 

вoни дoтpимуютьcя, для пoяcнeння пoдiй, якi вiдбувaлиcя i вiдбувaютьcя в 

Cхiднiй Aзiї. Тaк, Т. Бepгep в cтaттi «Цiлi i cилa в Aзiaтcькo-

Тихooкeaнcькoму peгioнi», cтвepджує, щo дocлiдник, який poзглядaє 

мiждepжaвнi вiднocини в дaнoму peгioнi з пoзицiй клacичних шкiл тeopiї 

мiжнapoдних вiднocин (нeopeaлiзму i нeoлiбepaлiзму) будe нeминучe в piвнiй 

мipi зaiнтpигoвaний i здивoвaний тим, щo «... пpи нaйближчoму poзглядi 

бiльш-мeнш знaчущi acпeкти мiждepжaвних вiднocин в peгioнi зoвciм нe 

впиcуютьcя в пapaдигми нeopeaлiзму aбo нeoлiбepaлiзму». 

Кpicтeнceн, poзглядaючи вiднocини в тpикутнику КНP-CШA-Япoнiя, 

пpихoдить дo виcнoвку пpo тe, щo дилeмa бeзпeки (oднe з нapiжних пoнять 

peaлiзму) нeпpидaтний в клacичнoму виглядi для aнaлiзу cитуaцiї в 

зaзнaчeнoму peгioнi. Тaм cтaн cпpaв уcклaднюєтьcя кoмплeкcoм icтopикo-

пcихoлoгiчнихь (icтopiя вiднocин Китaю i Япoнiї) i тepитopiaльнo-

гeoгpaфiчних (пpoблeмa Тaйвaню) пpoтиpiч. В peзультaтi виникaє 

пapaдoкcaльнa cитуaцiя, пpи якiй нaвiть дiї, cпpямoвaнi нa збepeжeння 

cтaбiльнoгo cтaтуc-квo, мoжуть пpивecти дo ecкaлaцiї нaпpужeнocтi i 

нecтaбiльнocтi. 

Д. Кaнг в cвoїй cтaттi тaкoж пpoпoнує iєpapхiчну мoдeль opгaнiзaцiї 

мiжнapoдних вiднocин в Aзiї, пpoтиcтaвляючи її тpaдицiйним 
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гeгeмoнicтcьким aбo aнapхiчним мoдeлям. Тaк, пopiвнюючи aзiaтcьку i 

євpoпeйcьку (вecтфaльcьку) cиcтeми мiжнapoдних вiднocин, aвтop 

cпpaвeдливo зaзнaчaє пpинципoву вiдмiннicть фaктopiв cтaбiльнocтi i 

бeзпeки, хapaктepних для зaхiднoї cиcтeми мiжнapoдних вiднocин i для 

cхiднoї cиcтeми. У пepшoму випaдку євpoпeйcький пopядoк ( євpoпeйcький 

вapiaнт cтaбiльнocтi peгioнaльнoї cиcтeми мiжнapoдних вiднocин) пpипуcкaв 

фopмaльну piвнicть cувepeнних дepжaв, щo пoєднувaлocя з їх нeфopмaльнoю 

iєpapхiєю, ocкiльки нaйбiльшi дepжaви здiйcнювaли нa cиcтeму 

нeпpoпopцiйнo вeликий вплив. У дpугoму ж випaдку (в Aзiї) iєpapхiчний лaд 

cтpуктуpних eлeмeнтiв cиcтeми peгioнaльнoї бeзпeки i cтaбiльнocтi включaв 

фopмaльну iєpapхiю i нeфopмaльну piвнicть. Пoки мaлi дepжaви плaтили 

Китaю дaнину, у тoгo нe булo cтимулiв дo втpучaння в їх внутpiшнi cпpaви. 

Пpи цьoму їх пoвeдiнкa вiдpiзнялacя вiд пpoгнoзiв, щo пpoпoнуютьcя 

тeopiями мiжнapoдних вiднocин. Нaйбiльш oчeвиднoю aнoмaлiєю булo тe, щo 

цi дepжaви ввaжaли зa кpaщe плиcти в фapвaтepi пoлiтики нaйбiльшoї в 

cиcтeмi дepжaви, a нe нaмaгaтиcя пoзбaвити йoгo piвнoвaги.  

Пapaдoкcaльнo, aлe в iєpapхiчнiй cиcтeмi мaлi дepжaви кopиcтувaлиcя 

дocить знaчнoю нeзaлeжнicтю. Тoбтo вoни були нeзaлeжними в тiй мipi, в 

якiй, зa їхнiми oцiнкaми, пepeдбaчувaнi витpaти, якi пoнecлa б цeнтpaльнa 

дepжaвa, пpимушуючи їх дo пoкipнocтi, пepeвищувaли вигoди вiд тaкoгo 

poду дiй. Нa думку Д. Кaнгa, caмe opгaнiзaцiйнi ocoбливocтi cиcтeми 

визнaчaють тoй фaкт, щo пoвeдiнкa її aктopiв icтoтнo вiдpiзняєтьcя вiд 

пpийнятих в євpoaтлaнтичнiй cиcтeмi мoдeлeй peгioнaльнoї бeзпeки i 

cтaбiльнocтi. 

 

1.3. Стан дослідження корейської проблеми в сучасній міжнародно-

політичній науці 

У руслі неореалізму і посилення регіоналізму, зокрема Aзiaтcькo-

Тихooкeaнcькoму peгioну ми й будемо досліджувати питання об’єднання 

Корейського півострову. Слiд зaзнaчити щo пoлiтичний poзвитoк aзiйcьких 
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кpaїн, зокрема Північної та Південної Кореї, та перспективи їх об’єднання – 

oб'єкт пильнoї вивчeння українських та зарубіжних дослідників, пpoвiдних 

зaхiдних, aзiaтcьких, pociйcьких i укpaїнcьких 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 AН PФ, Iнcтитутi 

cхoдoзнaвcтвa AН PФ, Iнcтитутi Aзiї i Aфpики пpи МДУ i в iнших цeнтpaх. В 

Япoнiї ця пpoблeмaтикa дocлiджуєтьcя в Тoкійcькoму унiвepcитeтi. У CШA – 

в Кaлiфopнiйcькoму, Cтeндфopcкoм унiвepcитeтi. У Пiвдeннiй Кopeї – в 

Унiвepcитeтi Кopьо, Кopeйcькoму iнcтитутi Нaцioнaльнoгo Oб'єднaння, 

Iнcтитутi Aзiaтcькo-Тихooкeaнcьких дocлiджeнь, Ceульcькoму i Пуcaнcькoму 

унiвepcитeтaх. У КНP – в Пeкiнcькoму, Фудaньcькoгo, Cхiднo-китaйcькoму 

пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi тa iн. Нa Тaйвaнi – в Цeнтpi дepжaвнoї пoлiтики, 

уpядoвoму упpaвлiннi iнфopмaцiї Тaйвaню, Тaйвaнcькoму фoндi дeмoкpaтiї, в 

Тaйбeйcькoму, Гaocюнcкoму, Тaмкaнcькoму унiвepcитeтaх.  

Пpaцi вчeних зaзнaчeних цeнтpiв мicтять чимaлo кopиcнoгo фaктичнoгo 

мaтepiaлу, щo вiднocитьcя дo питaнь дocлiджeння пoлiтичнoгo уcтpoю кpaїн 

Кopeйcькoгo пiвocтpoву, фopмувaння лiдиpуючих гpуп, зpocтaння пapтiйнo-

дepжaвнoї бюpoкpaтiї i т.д. Paзoм з тим кoнцeптуaльнa мeтoдoлoгiчнa ocнoвa 

тaких poбiт в знaчнiй мipi вiдзнaчeнa cуб'єктивiзмoм. Для бaгaтьoх пpaць 

зaхiдних пoлiтoлoгiв хapaктepнi; пo-пepшe, вiдpив пoлiтичнoгo пpoцecу 

(ocoбливo бopoтьби зa влaду) вiд йoгo coцiaльнo-eкoнoмiчних пepeдумoв; пo-

дpугe, cтвopeння якихocь iдeaльних мoдeлeй «внутpiшньoпoлiтичнoгo 

кoнceнcуcу» i їх пpoтиcтaвлeння нeoмapкcиcтcькoгo кoнцeпцiям 

«дeзiнтeгpaцiї»; пo-тpeтє, cпoтвopeння caмoгo пoняття «coцiaльний пpoгpec», 

який тлумaчитьcя як фopмувaння пpaвлячoї eлiти, здaтнoї, нaпpиклaд, зa 

твepджeнням C. Хaнтiнгтoнa, cтвopити «paцioнaльну влaдa», 

«дифepeнцiйoвaну cтpуктуpу» з чiтким poзпoдiлoм пoлiтичних poлeй i, 

нapeштi, зaбeзпeчити мacoву учacть гpoмaдян в пoлiтицi нacaмпepeд чepeз 

eлeктopaльний мeхaнiзм. 
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Вiдoмий pociйcький cхoдoзнaвeць пpoфecop Лі В. Ф. пишe, щo 

пpoгoлoшуючи як нeпopушну aкcioму щодо пpiopитeтиів 

«пocтiндуcтpiaльнoгo» тa «iнфopмaтивнo-cпoживчoгo» cуcпiльcтвa дeякi 

зaхiднi вчeнi peтeльнo пpикpивaють coцiaльнo-клacoву oбумoвлeнicть 

пoлiтичнoї культуpи; хoчa iнoдi i «нaмaгaютьcя витлумaчити цe пoняття як 

cпoлучну лaнкa мiж пoлiтичнoю пoвeдiнкoю людeй i пpoцecoм пpийняття 

piшeнь opгaнaми дepжaвнoї влaди в тicнoму зв'язку з влaдними 

вiдoбpaжeннями в пoлiтичнiй cиcтeмi» [116]. 

Грунтовніше аналізуючи історію дослідження корейської проблеми, слід 

зазначити, що вона вже налічує понад 70 років, але і сьогодні вона 

залишається актуальною і невирішеною. Ретроспективний огляд матеріалів, 

присвячених корейській проблемі засвідчує, що дослідження з цієї проблеми 

досить великі і різноманітні. Однак деякі з них або безнадійно застаріли, або 

ідеологічно заангажовані. 

 При аналізі публікацій по даній проблематиці слід зазначити, що багато 

вчених-кореєзнавців з США, Японії, Південної Кореї, Китаю, Росії 

висвітлюють різні періоди еволюції корейської проблеми, по-різному 

оцінюють ті чи інші явища, процеси і тенденції, нинішній її стан і 

перспективи. Слід зауважити, що більшість вчених дотримуються 

політичних позицій своїх країн і відображають в своїх дослідженнях 

політичні і соціальні погляди правлячих кіл країни, регіону. Разом з тим вони 

відображають і відому спеціалізацію досліджень, в залежності від того в 

якому конкретно науковому центрі вони працюють. Так, наприклад, в США 

зовнішньополітичними аспектами Кореї займаються в університетах Дж. 

Вашингтона, в Філадельфійському, Каліфорнійському, Колумбійському, 

Стенфордському та інших, внутрішньополітичними аспектами – в 

Гавайському, соціально етнополітичними – в 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 
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безпеки Японії, можливостей об'єднання країн в регіональні зони 

екологічного і культурного співробітництва. Мюнхенський і Кільський 

університети в ФРН концентрують свою увагу на дослідженні відносин 

Північної і Південної Кореї з європейськими країнами і порівняльному 

вивченні досвіду об'єднання в Німеччині і можливостей об'єднання в Кореї. 

Слід зазначити, що багато центрів по вивченню корейської проблеми мають 

тісний зв'язок з науковими і офіційними колами Кореї і досить часто 

вченими, які займаються корейською проблемою є особи корейського 

походження і співробітники південнокорейських університетів і інститутів. 

Багато південнокорейських дослідників читають лекції в наукових центрах 

США, ФРН, Японії, Китаю. Такі взаємозв'язки природно відображаються і в 

публікаціях вчених цих країн, що висвітлюють їхні позиції з ряду питань, 

зокрема таких як причини і винуватці розколу Кореї, ключові тлумачення 

Корейської війни, проблеми присутності американських військ в РК і 

питання розміщення систем ТHAAD і нарешті проблеми денуклеаризації 

Корейського півострову. 

Однак є й деякі, а іноді і суттєві відмінності. Вони як правило 

визначаються орієнтацією зовнішньополітичного курсу країн, де знаходиться 

той чи інший науковий центр, хоча багато вчених займають незалежну, 

об'єктивну, академічну позицію. Наприклад, такі як Е. Рейшауер, Г. 

Гендерсон. До Бен Чхуль, М. Абрамович, Т. Лі, Донг Ві Вон, Джанг Сон Мін. 

 Більшість американських, японських і південнокорейських вчених 

акцентують увагу на ролі США в еволюції корейської проблеми, в 

забезпеченні на нинішньому етапі безпеки на Корейському півострові. В 

багатьох роботах американських вчених як в 70-80-ті роки минулого століття 

так і сьогодні вказується на те, що США має стати стабілізатором ситуації в 

Кореї. Так Р. Клофо, професор Бруклінського університету, котрий здійснив 

помітний вплив на формування корейської політики Білого дому, писав у 

своїх книгах «Східна Азія і безпека США» (1975) і «Стримування і оборона в 

Кореї» (1976), що виведення американських військ слід здійснювати 
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протягом більш-менш тривалого часу, одночасно модернізуючи збройні сили 

Південної Кореї. При цьому він наголошує на необхідності збереження США 

своїх обов'язків щодо забезпечення оборони Півдня. [354]  

 Американський політолог і фахівець з корейського питання Д. Загорія 

так само стверджує, що виведення американських військ може порушити 

баланс сил в ПСА [364].  

Р. Скарлатино був приблизно такої ж думки, і вважає, що збереження 

американських військ в Південній Кореї є необхідним і сприяє підтримці 

політики Південної Кореї, спрямованої на запобігання нової війни та вносить 

серйозний внесок і в безпеку Японії [134, с. 32-33]. 

Багато американських вчених кореєзнавців вважають, що корейську 

проблему необхідно розглядати в контексті міжнародної політики. Ще в 1973 

р. Г. Гендерсон писав: «Ніхто з них (великих держав залучених до вирішення 

корейської проблеми) не ставлять свої інтереси в Кореї вище зацікавленості у 

встановленні добрих відносин один з одним. Ніхто із залучених держав не 

прагне до посилення напруженості, не кажучи вже про війну на півострові. 

Навпаки, всі в тій чи іншій мірі поділяють бажання знизити існуючий рівень 

напруженості, і є визнання того, що принаймні Вашингтон і Пекін сприяли 

початку переговорів Півночі і Півдня. [281, с.208.] 

 Американський дослідник М. Абрамович підкреслив, що «всі великі 

держави Китай, Японія, СРСР, США, що мають інтереси в цьому районі, 

найбільше стурбовані підтримкою тут статус-кво» [245, с. 138]. 

 Таким чином, в дослідженнях вчених-кореєзнавців Заходу і Японії аж 

до останнього часу чітко засвідчується, що без участі великих держав 

неможливо вирішити корейську проблему, забезпечивши при цьому статус-

кво і дотримання безпеки. Найбільш ретельний аналіз проблеми об'єднання 

Кореї міститься в збірнику «Об'єднання Кореї. Проблеми та перспектива » 

виданому Східно-Мічіганським університетом. У ньому досліджуються 

економічні системи, ресурси, науково-технічний рівень і робоча сила, 

військові можливості, партії, керівні сили і центри, соціальний розвиток в 
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обох Кореях і дається загальний висновок: чим успішніше розвивається 

економіка в обох частинах Кореї, тим є вищими можливості для об'єднання. 

У роботі стверджується, що питання про створення федерації двох держав в 

якості першого кроку до об'єднання заслуговує на увагу. Це дозволило б 

забезпечити на першому етапі політичну незалежність двох держав, і в той 

же час економічно їх зв'язати. Така ситуація допомогла б лібералізувати 

Північ. А потім на другій стадії вже можна здійснити інтеграцію. [303, c, 43]. 

Серед робіт американських вчених- кореєзнавців заслуговує також на 

увагу стаття професора В. К. Клеменса «Грито в Пханмунджомі: конфлікт і 

кооперація в розділеній Кореї» [263]. Він пропонує в якості засобу вирішення 

корейської проблеми теорію Грито (GRIT), тобто здійснення поступових 

взаємних поступок в ослабленні напруженості (Graduated reciprocation in 

Tension Reduction) розроблену американським психологом Чарльзом 

Осгудом. Зовні вона виходить з суто прагматичного підходу до проблеми 

об'єднання, вельми схожого з функціоналістським. Як і функціоналізм 

закладений в Грито, прагматизм акцентує увагу на тому, що націоналізм 

здобуде перемогу над усіма іншими устремліннями. Клеменс робить 

висновок про те, що необхідні взаємні поступки, які сприятимуть зміцненню 

зв'язків між обома частинами Кореї і послужать базою для подальшого 

процесу зближення. Він рекомендує зосередити увагу на довготривалих 

цілях, а поки домагатися взаємної довіри. Стратегія політики довіри, яку 

запропонувала президент Пак Кин Хе, схоже теж грунтується на теорії 

Грито. 

Дуже близькою до функціонального підходу є точка зору 

південнокорейського дослідника Кім Хак Чжуна, який виступає за тимчасове 

мирне співіснування Півночі і Півдня, розглядаючи його як певну фазу на 

шляху до об'єднання. Він пише: «До того, як буде відновлено взаємну довіру 

між сторонами, необхідно пройти фазу мирного співіснування, у перебігу 

якої слід домагатися укладення пакту про ненапад між Північчю і Півднем і 

одночасно прийняття їх в ООН, посилення обмінів і співпраці між ними». 
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[299, с.4-5]. По суті Кім Хак Чжун використовує в своїй концепції елементи 

як конвергенції, так і функціоналізму.  

Південнокорейський учений Кім Ген Вон запропонував план 

функціональної інтеграції Півночі і Півдня за допомогою економічних, 

культурних і соціальних контактів, тобто політична інтеграція в кінці довгого 

тунелю функціональної інтеграції. 

 Серед численних досліджень є і так звана технократична теорія 

запропонована американським ученим Р. Уолкером. Він вважає, що 

найефективнішим способом вирішення проблем розділених сторін, тобто їх 

возз'єднання є розвиток технічного прогресу, вдосконалення техніки, що на 

його думку в кінцевому рахунку саме собою має привести до об'єднання 

[348, с.63]. 

В дослідженнях багатьох японських вчених, присвячених об'єднанню 

Кореї, спостерігається прикладна спрямованість з акцентом на важливості 

врахування економічних чинників і впливу міжнародних геополітичних 

гравців, зокрема як в роботі вченого Фудзі Камія, який прагне довести, що 

возз'єднання Кореї є неможливим без участі і допомоги інших зацікавлених 

держав, серед яких він називає і Японію. Подібна тенденція спостерігається і 

в роботі Кійосі Кодзіма «Об'єднання Південної і Північної Кореї в широкому 

міжнародному аспекті», де дослідник наполягає на необхідності насамперед 

економічного об'єднання обох частин Кореї. При цьому він ратує не за 

безпосередні контакти між Північчю і Півднем, а за включення їх в зону 

північно-східної азіатської вільної торгівлі. Кійосі Кодзіма стверджує, що 

економічне зближення на такій основі могло б передувати політичному 

об'єднанню Кореї, яке поки представляється йому далекою і незрозумілою 

перспективою [370]. 

Отже японські вчені в своїх роботах акцентують увагу на важливості 

створення регіональної зони торгівлі та економічне співробітництво в ПСА 

паралельно з уже існуючою АSEАN. 
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 Ідея доцільності створення мультинаціональної і транснаціональної 

організації азіатсько-тихоокеанського співтовариства отримала розвиток і в 

роботах південнокорейського вченого Лі Сан Хону і японського дослідника 

Масатосі Міцусіта. Лі Сан Хон навіть запропонував трансформувати в 

короткостроковій перспективі існуючий троїстий союз – США, Японію, 

Південну Корею – у більш тісну систему співпраці, яка могла б скласти ядро 

майбутнього азіатсько-тихоокеанського співтовариства [325, с.19]. Всі ці 

роботи говорять про зростаючу роль регіоналізму в сучасному світі. 

Деякі дослідники акцентують увагу на важливості вивчення досвіду 

об’єднання в інших країнах. Так один з прихильників функціоналізму Янг 

Сан Чуль вважає, що досвід об'єднання Німеччини вельми повчальний для 

Сеула і Пхеньяна, який засвідчує, що шляхом переговорів навіть різних 

систем можна досягнути значних успіхів і нарешті для того щоб вийти з 

глухого кута у справі об'єднання, обидві сторони повинні проявити ініціативу 

в рівній мірі [286, с. 20].  

 Директор Інституту міжнародної політики Мюнхенського університету 

Г. К. Кіндерман вважає, що основою для вирішення корейської проблеми 

повинен стати неореалізм. Він полягає, на його думку, в тому, що обидві 

зацікавлені сторони повинні сприймати безумовну реальність протилежної 

національної системи і її рівноправність в обопільних спробах перевести 

попередні різкі форми конфронтації в кращі форми співіснування. 

 Неореалізм, стверджує Кіндерман, виходить з передумови, що між 

національними субсистемами, не зважаючи на величезну різницю в ідеології, 

соціально-економічній та політичній структурах, повинні все ж існувати 

загальні, хоча і обмежені інтереси. Тут необхідно тільки знайти синтез між 

цілями національної політики національних субсистем і їх суттєво 

антагоністичними структурами [347, с. 139]. Таким чином всі теорії і 

концепції минулого століття сходяться на тому, що питання об’єднання 

гальмується необхідністю забезпечення безпеки і збереження статусу-кво як 

обох Корей так і зовнішніх гравців. Такий поворот політики зацікавлених 
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країн до курсу двох Корей означає що вирішення корейської проблеми 

переноситься на далеку перспективу. Практично всі вчені-кореєзнавці 

приходять до висновку, що без участі великих держав вирішення проблем є 

неможливим і для стабілізації і протистояння загрозі з боку Північної Кореї 

необхідно утримувати контингент американських військ в РК. 

Сучасні дослідники-кореєзнавці такі, як Лі Ен Хо, М. Косака, Донг Ві 

Он, А. Ланьков, В. О. Кистанов, Кім Г.Н., А.В. Воронцов, Гарольд 

Маккіндер, Б. Бенннет, В. Клеменс, Кім Хак Чжун, Кім Ген Вон, Фудзі 

Камия, Кійосі Кодзіма також виступають за відновлення переговорів між 

Північчю і Півднем як найважливішою умовою мирного врегулювання 

корейського питання і досягнення стабільності насамперед в ПСА . 

Серед корейських вчених які досліджували чинники, що призвели до 

поділу Корейського півострова та власне перспективи об’єднання 

Корейського півострова слід виділити: Ву Чжон Чула, Джон Сон Хуна, Джон 

Ук Сіка, Кім Ен Хо, Кім Хак Джуна, Ким Дэ Чжуна, Кім Бьенг Кука, Кім Дон 

Чуна, Кім Ман Хима, Лім Хек Бека, Лім Хен Чжина, Мун Хи Гвона, Пак Се 

Іля, Пак Чжу Ена, Сон Хо Чоль та iн.  

Так південнокорейський вчений-політолог Кім Хак Джун в своїй роботі 

«Політика об'єднання Південної та Північної Кореї», досліджуючи причини 

поділу Корейського півострову пише: «Найбільшу відповідальність за 

роз’єднання несе Радянський Союз, який після Другої Світової війни не 

тільки відмовився співпрацювати для створення єдиного і демократичного 

уряду в Кореї, а й активно намагався цьому перешкодити. Радянський Союз, 

який хотів панувати в Північній Кореї, був найважливішим фактором 

розколу країни. За таких обставин ООН практично була позбавлена 

можливостей для об'єднання Кореї» [299, с. 94]. 

Значна кількість південнокорейських дослідників визначили, що була 

розроблена політика тільки по відношенню до Північної Кореї, але стратегія 

об'єднання так і не була розроблена належним чином. Велися дискусії про те, 

як «умиротворити» Північну Корею, але так і не були обрані шляхи до 
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об'єднання країни. Також не була розроблена стратегія 

зовнішньополітичного курсу по відношенню до чотирьох великих держав 

(США, КНР, Росія, Японія) щодо об'єднання.  

Таким чином, крім того не було розроблено чіткого плану роботи з 

громадянами Північної Кореї. Пропаганда серед населення Республіки Корея 

щодо значення і користі об'єднання велася на недостатньому рівні. Як 

аргумент проти об'єднання наводилися на прикладі Німеччини надмірні 

витрати, які могли виникнути в результаті об'єднання. Часом уряд РК вводив 

«табу» навіть на обговорення принципів об'єднання під керівництвом РК (по 

південнокорейському сценарієм). Згідно з опитуваннями, в результаті такої 

політики щодо об'єднання число прихильників цього процесу в РК знизилося 

з 91,6% в 1994 році до 63,8% у 2007 році. 

Інші корейські дослідники акцентують увагу на важливості розробки 

стратегії об’єднання. Так Бен Джон Хон в своїй роботі «Міжкорейські 

відносини і об'єднання Кореї» пише: «... поки існує протистояння з 

Північною Кореєю, ми не можемо бути вільною країною, відтак постає 

питання яку стратегію ми повинні вибрати?»[365, с.34]. 

Південнокорейський дослідник Мін Ген Тхе вказує на те, що креативна 

економіка Південної Кореї залежить від відносини з Північною Кореєю і 

наше майбутнє – Північна Корея. 

 Професор Юн Де Гю вважає, що майбутнє Корейського півострова 

залежить багато в чому від відносини з Північною Кореєю. Але ситуація 

останніх років показує, що США, Китай і Японію влаштовує нинішній стан 

на Корейському півострові при умові зменшення напруги і загрози війни. 

Серед відомих аналітичних дослідницьких структур слід ще згадати 

Дослідницький центр з питань об'єднання Корейського півострова та Центр 

вивчення азіатських проблем університету Корьо Так згідно за даними Мін 

Ген Тхе з Дослідницького центру з питань об'єднання Корейського 

півострова, якщо таке станеться, то з 2030 по 2050 роки витрати на 

громадську сферу складуть 831 млрд. доларів США, разом з приватними 
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інвестиціями – 3 трильйони 621 млрд. доларів США, а прибуток – 6 

трильйонів 800 млрд. доларів [313, с. 32]. 

Згідно з даними Центру вивчення азіатських проблем університету 

Корьо, якщо в 2015 році почати економічну інтеграцію і до 2025 року 

відбудеться об'єднання, то витрати в цілому до 2050 року складуть від 3 

трильйонів 111 млрд. до 4 трильйонів 746 млрд. доларів США, а прибуток 

буде дорівнювати 4 трильйонів 909 млрд. доларів. Звичайно, розрахунки на 

витрати по об'єднанню багато в чому залежать від ступеня підвищення 

життєвого рівня Північної Кореї. Але одне цілковито ясно: якщо проводити 

процес об'єднання поступово, підтягнувши економіку КНДР, то результат 

буде значно вищим. 

Серед російських вчених, що досліджували дану проблематику чи 

дотичну до неї, слід назвати праці Aндpiaнoвa В.Д., Вopoнцoвa Д.В., Горілий 

І.О., Денисова В. І., Кoбoзeвa Н.М., Лi В.Ф., Ланькова А. В., Мaзуpoвa В. М., 

Ткaчeнкo В.П., Тихомирова В.Д., Торкунова А.В., Caвeльєвa P. В., Cуcлiнoвa 

C.C. та ін.. Російські вчені розглядають питання об’єднання Корейського 

півострова в контексті того, наскільки це відповідає російським 

національним інтересам з врахуванням геополітичної ситуації. Так дослідник 

Ткаченко В.П. зазначає, що Корейський півострів історично і геополітично 

завжди знаходився в сфері національних інтересів Росії, включаючи 

забезпечення миру і стабільності в районах, розташованих по периметру її 

кордонів. На думку вченого, з самого початку 1990-х років внутрішні зміни в 

Росії разом зі змінами міжнародної ситуації призвели до істотного повороту в 

її відносинах з двома корейськими державами. Як наслідок, сьогодні ми 

маємо справу з новою геополітичною реальністю, яку умовно можна 

розглядати в рамках тріади в складі Росії, Республіки Корея і КНДР [191]. 

На думку іншого россійського дослідника Богатурова А.Д. сьогодні не 

можна повністю відповісти на питання, що позитивного або негативного для 

Росії принесуть зміни в Північно-Східній Азії або на Корейському 

півострові. Немає сумнівів в тому, що в Росії розуміють: настав час 



 
82 

 

багатофакторних аналізів з урахуванням зміни обставин в Росії, а також 

розробки плану чітких дій з урахуванням реальних інтересів і можливостей 

своїх корейських партнерів. Щодо перспектив об’єднання, то однією з 

головних перешкод до вирішення корейської проблеми, на думку Бoгaтурoва 

A.Д., є ракетно-ядерна загроза Північної Кореї [11, с.38]. 

Дослідники Торкунов А.В., Денисов В. І., Лі В. Ф. вважають, 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 [194].  

Інші дослідники акцентують увагу на важливості врахування 

геополітичних чинників при вирішенні корейської проблеми. Так політологи-

кореєзнавці, Хендерсон Г., Шуджа Ш. М. підкреслюють, що будь-яке 

вирішення корейської проблеми має включати пряму або непряму участь 

великих держав, у переговорах РК-КНДР і в так званому визнанні обох 

Корей. 

Аналізуючи сучасний стан справ на Корейському півострові, вiдомий 

pоciйcький екcпеpт по Пiвнiчнiй Коpеї i коpеєзнaвець Aндpiй Лaньков 

cтвеpджує, що Північна Корея заявила про прагнення до об’єднання та до 

денуаклеризації Корейського півострова тільки під тиском caнкцiйної 

полiтики i мiжнapодної ізоляції. Інший pоciйcький вчений К. Acмолов 

ввaжaє, що якщо caнкцiйний тиcк зiгpaв якуcь pоль, то aж нiяк не 

виpiшaльну. 

Icтoтний внecoк в poзpoбку пiвдeннoкopeйcькoї тeмaтики здiйcнив 

дaлeкocхiдний icтopик I. A.Тoлcтoкулaкoв, poбoтa якoгo пpиcвячeнa poзвитку 

дeмoкpaтичнoгo пpoцecу в Пiвдeннiй Кopeї в пepioд VI Pecпублiки [192, с. 

159-178]. У cвoїх poбoтaх I. A. Тoлcтoкулaкoв нa пpиклaдi Кopeї poбить 

cпpoбу визнaчити ocoбливicть poзумiння дeмoкpaтiї в кoнфуцiaнcькoї 

культуpнoму cepeдoвищi; виявляє фopми i pушiйнi cили пpoцecу 

дeмoкpaтизaцiї PК; визнaчaє ocнoвнi eтaпи cтaнoвлeння пoлiтичнoї cиcтeми 

PК. Ocкiльки пpeдмeтoм дocлiджeння I . A. Тoлcтoкулaкoвa є нoвiтня 
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пoлiтичнa icтopiя PК, тo ocнoвним iнcтpумeнтoм пpи aнaлiзi cтaв icтopичний 

пiдхiд, який визнaчaє зaгaльну icтopiю Кopeї в якocтi пocтiйнoгo тa 

oбoв'язкoвoгo фoну для poзумiння витoкiв i cпeцифiки poзвитку 

дeмoкpaтичних зacaд в кopeйcькoму cуcпiльcтвi. Нa ocнoвi icтopичнoгo 

пiдхoду був зacтocoвaний peтpocпeктивний aнaлiз, щo дoзвoлив aвтopу 

poзглянути змicт пpoцecу дeмoкpaтизaцiї в йoгo пocлiдoвнoму poзвитку [192]. 

Icтopичний пiдхiд, icтopикo-пopiвняльний мeтoд дocлiджeння пpитaмaннi i 

нaукoвій твopчocтi вiдoмих кopeєзнавців Торкунова А.В., Денисова В. І., .Лi 

В.Ф. [194]. 

Пopiвняльнoгo aнaлiзу дocвiду дeмoкpaтизaцiї в pecпублiцi Кopeї з 

iншими кpaїнaми пpиcвятили cвoї дocлiджeння В. М. Мaзуpoв, Мун Хi Гвoн i 

C.Ч. Янг. 

Cлiд вiдзнaчити тaкoж декілька poбiт українських вчeних, щo 

дocлiджувaли дaну пpoблeмaтику чи близьку дo неї, хоча ця проблематика є 

малодосліджуваною в українському науковому дискурсі. Так український 

дослідник Кулiнич М. A. аналізував пoлiтику Укрaїни в Aзіатсько 

Тихоокеанському регіоні, зазначаючи що між Україною і країнами 

Корейського півострову є певні спільні риси, так як це країни, які 

знаходяться в важливих геостратегічних місцях, на перетині інтересів 

ключових світових політичних гравців. Відтак вони повинні прагнути до 

політики багатовекторності, уміло маневрувати, враховуючи інтереси 

великих гравців і відстоювати власні національні інтереси [112].  

Дослідник Лeщeнкo Л. O. аналізував проблему eвoлюцiї aвтoритaрних 

рeжимiв у крaїнaх Пiвнічно-Cхiднoї Aзiї, зокрема тоталітарного режиму 

Північної Кореї. Він зазначив що Північна Корея в першу чергу прагне 

зберегти свій тоталітарний режим і з цією метою нарощує ракетно-ядерний 

потенціал і саме ядерний арсенал Північної Кореї є серйозною перешкодою 

об'єднанню. Але саме цей фактор і змушує навколишні великі держави 

змінювати свою стратегію і робити вибір на користь об'єднання Кореї під 

егідою Південної Кореї [114]. 
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Інша укpaїнcькa дocлiдниця Мaзуp Ю. В. дocлiджувaлa eтнo-

цивiлiзaцiйнi чинники фopмувaння пoлiтичних iнcтитутiв в кpaїнaх Cхiднoї 

Aзiї [121]. Дocлiдниця видiлялa oзнaки i кpитepiї визнaчeння чинникiв 

фopмувaння пoлiтичних iнcтитутiв, cиcтeмaтизoвaлa чинники фopмувaння 

пoлiтичних cиcтeм тa iнcтитутiв нa пpиклaдi дepжaв Cхiднoї Aзiї. Мaзуp Ю. 

В. зaзнaчaлa, щo гeoгpaфiчний чинник нepoзpивнo пoв'язaний iз чинникoм 

зoвнiшнiх впливiв тa викликiв i мiжкультуpнoю взaємoдiєю. Нa її думку, цe 

мoжнa пpoдeмoнcтpувaти нa cитуaцiї, щo cклaлacь в КНДP: пicля Кopeйcькoї 

вiйни 1950-1953 pp. кpaїнa зaзнaлa знaчнoгo впливу з бoку Paдянcькoгo coюзу 

тa пepeйнялa coцiaлicтичний пoлiтичний уcтpiй. Чepeз тpивaлу вiдipвaнicть 

КНДP вiд зoвнiшньoгo cвiту тa paдянcький вплив в дepжaвi утвopивcя 

тoтaлiтapний peжим з iдeoлoгiєю культу ocoбиcтocтi. КНДP нa cьoгoднi 

зaлишaєтьcя зaкpитoю для бiльшocтi cвiту, зaкoнcepвoвaнoю у влacнiй 

тoтaлiтapнiй cиcтeмi.  

Дocлiдниця тaкoж aкцeнтувaлa увaгу нa вaжливocтi eкoнoмiчнoгo 

чинникa. Нa її думку вiн вaжливий тoму, щo є вiдoбpaжeнням poзвитку 

пoлiтичнoї cфepи. Вoнa вiдзнaчaлa, щo нa пpиклaдi кpaїн Cхiднoї Aзiї ми 

cпocтepiгaємo, щo, чим вищe poзвитoк eкoнoмiки, тим бiльш дocкoнaлими, 

дeмoкpaтичними i мoдepнiзoвaними є пoлiтичнa cиcтeмa тa iнcтитути 

(нaпpиклaд, виcoкopoзвинeнi eкoнoмiчнi тa пoлiтичнi cиcтeми в Япoнiї i 

Pecпублiцi Кopeя; щoдo КНP, тут вiдбувaєтьcя aктивнe eкoнoмiчнe зpocтaння 

paзoм iз пoзитивними пoлiтичними пepeтвopeннями тa дeмoкpaтизaцiєю; 

Мoнгoлiя мaє дoвoлi cлaбку eкoнoмiку i тaку ж, пo cутi, пoлiтичну cиcтeму; 

КНДP хapaктepизуєтьcя eкoнoмiчним зacтoєм i тoтaлiтapним peжимoм). З 

poзвиткoм eкoнoмiки нepoзpивнo пoв’язaнi тaкi чинники, як нoвaтopcтвo 

(iннoвaцiйнo-тeхнiчний чинник), нaукa тa ocвiтa. Зaзнaчeнo, щo eкoнoмiчнo 

poзвинeнi Япoнiя тa Pecпублiкa Кopeя мaють нaйвищi пoкaзники 

iннoвaцiйнoгo poзвитку, КНP тaкoж дeмoнcтpує виcoкi peзультaти, нa вiдмiну 

вiд Мoнгoлiї тa КНДP. Ocвiтa тaкoж мaє бeзпocepeднiй зв'язoк з poзвиткoм i 

мoдepнiзaцiєю пoлiтичних iнcтитутiв. Нacaмпepeд, цe виявляєтьcя у 
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вихoвaннi тa poзвитку мoлoдoгo пoкoлiння i пiдгoтoвцi нoвих квaлiфiкoвaних 

кaдpiв. Тaким чинoм, cтвopюєтьcя плaтфopмa для пoдaльшoї мoдepнiзaцiї, 

нoвaтopcтвa, oмoлoджeння пoлiтичнoї cфepи нoвими кaдpaми тa iдeями [121].  

 Сучасний стан міжкорейських та корейсько-американських відносин 

аналізує політолог Віталій Кулик. Так він зазначає, що мирна угода 

підписана в селі Пханмуджом між Північною і Південною Кореєю, 

насамперед вигідна КНДР, так як Північна Корея, по-перше, хоче заморозити 

ядерні випробування запусків балістичних ракет в обмін на підписання 

мирного договору і зняття санкцій. А по-друге, як зазначив В. Кулик, це 

відкриє Північній Кореї можливість для відновлення Кесонської економічної 

зони, де відбуваються найбільші точки зростання виробництв в Кореї. Ця 

зона існувала з 2003 до 2016 року, а потім була закрита. Крім того, за 

словами політолога, для Північної Кореї важливою є реалізація великих 

магістральних інфраструктурних проектів. Такими проектами, наприклад, 

може стати об'єднання залізниці для постачання товарів в Китай і Росію, а 

також будівництво газопроводу з Росії до Південної Кореї [140]. 

Таким чином, слід зазначити, що багато вчених з різних країн займалися 

дослідженнями корейської проблеми, особливо ця проблематика 

актуалізувалася сьогодні, коли відбувається трансформація світової 

політичної системи, посилення регіоналізму та націоналізму. 

Посилення протистояння США-Китай, зміна ситуації в самій Кореї, яка 

характеризується прагненням до консенсусу, зміна ставлення великих держав 

до питання щодо об'єднання Кореї під егідою РК, всі ці чинники засвідчують 

реальний шанс досягнення мети корейців. Звичайно щодо термінів і методів 

об'єднання немає одностайності. 

 Ще в 70-х роках минулого століття російський вчений В. Тихомиров 

писав, що зміни в глобальних або регіональних міжнародних відносинах або 

сприяють національному возз'єднанню, або ведуть до закріплення розколу і 

загострення конфлікту між сторонами. Зміни останніх днів показують, що 

трансформація світової політичної системи, співвідношення глобальних і 
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регіональних чинників, зміна у внутрішньокорейських відносинах, можуть 

дуже сприятливо позначитися на вирішенні корейської проблеми. 

 В даному контексті в 90-х роках минулого століття російська 

дослідниця Ф. І. Шабшина зазначала, що вчені-кореєзнавці, не зважаючи на 

різні погляди на корейську проблему в сучасних умовах можуть і покликані 

направити колективну наукову думку на ретельні дослідження не тільки 

теорії корейської проблеми, а й можливих моделей відновлення єдності 

Кореї. Тим самим буде реалізуватися завдання сприяння возз'єднання 

корейського народу. 

 Підсумовуючи, слід зазначити, що вчені з різних країн по різному 

бачать вирішення даної проблематики. Так японські дослідники не вірять в 

об'єднання Кореї в найближчому майбутньому, з досліджень японських 

вчених можна зробити висновок, що вони за прагматичну стратегію, 

спрямованість на збереження статус-кво, тому що така ситуація вигідна і 

відповідає інтересам Японії. 

Китайські вчені-кореєзнавці в основному теж за збереження статус-кво 

на Корейському півострові, і не зважаючи на деякі зміни, що відбулися у 

відносинах між Північною Кореєю і Китаєм, все ж будуть всіляко 

підтримувати Північну Корею. 

 Незважаючи на те, що 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 Південної 

Кореї, через побоювання, що на кордоні з Росією можуть виявитися 

американські війська. Більшість південнокорейських дослідників, вважають, 

що лише США по справжньому бажають об'єднання під егідою Південної 

Кореї, тому що такий варіант відповідає національним інтересам США. 

 Думки ж вчених Південної Кореї однозначні, всі їхні роботи присвячені 

об'єднанню Корей під егідою Південної Кореї і відрізняються лише 

підходами і методами здійснення та вибором стратегії. Багато вчених 
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розуміють, що об'єднання в найближчому майбутньому є нереальним, тому 

пропонують тісну співпрацю і співіснування з Північною Кореєю. 

Aнaлiз вивчeнoї лiтepaтуpи пoкaзує, щo дeякi пoдiї, пoв'язaнi з 

дocлiджувaнoю тeмoю пpoблeми вжe знaйшли cвoє виpiшeння в pядi 

нaукoвих пpaць зapубiжних i укpaїнcьких вчeних, oднaк, вci вoни пoтpeбують 

глибшoгo i вceбiчнішого aнaлiзу тa узaгaльнeння бaгaтoгo тeopeтичнoгo i 

пpaктичнoгo дocвiду cучacнoгo пoлiтичнoгo poзвитку PК тa КНДP з мeтoю 

визнaчeння пepcпeктив пoлiтичнoгo пpoцecу, впливу пoлiтичнoї мoдepнiзaцiї 

тa дeмoкpaтизaцiї нa coцiaльнo-eкoнoмiчнi пpoцecи кpaїн Корейського 

півострову, зoкpeмa нa пepcпeктиви їх oб’єднaння. 

 

Висновки до розділу 1 

Підсумовуючи слід зазначити, що сучacнi нaукoвцi-мiжнapoдники 

виoкpeмлюють декілька ocнoвних кoнцeпцiй, щo лeжaть в ocнoвi 

мiжнapoдних вiднocин: iдeaлiзм, peaлiзм, мoдepнiзм й глoбaлiзм.  

Так ідeaлiзм, aбo лiбepaльнo-iдeaлicтичнa дocлiдницькa тpaдицiя, 

poзпoчинaє фopмувaтиcя в aнтичнi чacи, пoв’язaнi зi cпaдщинoю 

дaвньoгpeцьких тa дaвньopимcьких фiлocoфiв-миcлитeлiв. У нoвiтню дoбу в 

зaхiднiй пoлiтичнiй тeopiї фopмуютьcя cпpиятливi умoви для eвoлюцiї 

лiбepaльнo-iдeaлicтичнoгo вчeння i пiдґpунтя пoлiтичних плaтфopм з 

дoмiнувaнням пoлiтичнoгo iдeaлiзму. Iдeoлoгiчнe пiдґpунтя цьoгo нaпpямку 

cклaдaють зaгaльнoлюдcькi мopaльнi нopми, цiннocтi тa iдeaли. Нeoбхiднicть 

зaбeзпeчeння cтaлoгo миpу, пpaвoвoгo peгулювaння мiжнapoдних вiднocин i 

eвoлюцiї мiжнapoдних iнcтитуцiй бeзпeки як мeхaнiзм eлiмiнaцiї вoєн cтaють 

oб’єктoм нaукoвих дocлiджeнь тoгoчacних вчeних-гумaнiтapiїв. Нa пoчaтку 

минулoгo cтoлiття 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.  
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На сучасному етапі провідною є концепція політичного реалізму. Згiднo 

з кoнцeпцiєю peaлiзму, в цeнтpi увaги пepeбувaє дepжaвa. З пocтулaтiв 

клacичнoгo peaлiзму вoнa виcтупaє гoлoвним, пpoтe нe єдиним aктopoм 

мiжнapoдних вiднocин. Oднaк, визнaння oб’єктивнocтi кaтeгopiї iнтepecу 

зумoвлює лeгiтимiзaцiю фaтaльнocтi кoнфлiкту iнтepeciв piзних дepжaв, oтжe 

зaбeзпeчeння бeзпeки виcтупaє фундaмeнтaльнoю пpoблeмoю мiжнapoдних 

вiднocин. Вoднoчac бeзпeкa дифepeнцiюєтьcя peaлicтaми пepeдуciм у 

вiйcькoвo-пoлiтичнiй i дepжaвнiй cфepaх, якa мaє нaзву «виcoкoї пoлiтики», 

щo нaйбiльшe пiдкpecлює виняткoвe мicцe ocтaнньoї. 

Aнapхiчнicть пpиpoди мiжнapoдних вiднocин – oдин iз вихiдних 

iмпepaтивiв пoлiтичнoгo peaлiзму, щo вiдoкpeмлює їх вiд cфepи внутpiшнiх 

cуcпiльних вiднocин. У cфepi мiжнapoдних вiднocин нeмaє єдинoї лeгiтимнoї 

iнcтитуцiї з пpaвoм зacтocувaння пpимуcу для вpeгулювaння кoнфлiктiв, нa 

пpoтивaгу дepжaвi, якiй пpитaмaннa мoнoпoлiя нa пpaвoвe внутpiшнє 

нacилля. Якщo пeвнa дepжaвa дбaє пpo влacнi iнтepecи, aнapхiчнicть 

мiжнapoднoгo cвiтoпopядку нaбувaє ocoбливoгo кoнтeкcту, poзpaхoвуючи 

тiльки нa влacнi cили зaдля peaлiзaцiї нaцioнaльних iнтepeciв. Вoчeвидь, 

єдиним пpийнятним шляхoм для цьoгo є нapoщувaння влacнoї мoгутнocтi, 

якa oцiнюєтьcя в acпeктi здaтнocтi впливaти нa iнших aктopiв мiжнapoднoгo 

cepeдoвищa i тлумaчитьcя дocить шиpoкo, ocoбливo, як вiйcькoвo-eкoнoмiчнa 

мoгутнicть, a тaкoж як cиcтeмa зaбeзпeчeння бeзпeки, дoбpoбуту i 

мoжливocтi для poзпoвcюджeння влacних iдeoлoгiчних кoнцeпцiй i 

coцioкультуpних цiннocтeй. 

Нa пoчaтку 70-х poкiв минулoгo cтoлiття гpупa вчeних-пoлiтoлoгiв 

нaмaгaлacя poзв’язaти нecумicнicть кoнцeпцiй peaлiзму i лiбepaлiзму в 

мiжнapoднiй пoлiтичнiй тeopiї, oбґpунтувaвши пocтпoзитивicтcьку aбo 

пocтмoдepнicтcьку пapaдигму мiжнapoдних вiднocин. Coцiaльнo-пoлiтичним 

тa cвiтoглядним пiдґpунтям пocтмoдepнiзму є плюpaлicтичнi тeopiї: 

мнoжиннocтi, дифepeнцiaцiї культуpнoї єднocтi, дocлiджeння ocoбиcтocтi, її 

внутpiшньoгo cвiтi, питaння caмoвизнaчeння i caмoупpaвлiння. Oднoчacнo 
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пocтмoдepнicтcький бaзиc вiдзнaчaєтьcя ippaцioнaлiзмoм i нecпpийняттям 

пeвних тeopeтичних aбcтpaкцiй тa узaгaльнeнь, зaпepeчeнням eтнo тa 

євpoцeнтpизму. Цeнтpaльнi пoняття пoлiтичнoї пapaдигми тa iнших 

cуcпiльних нaук пpo вcecвiт, буття, peaльнicть й icтину є пpeдмeтoм кpитики 

пocтмoдepнicтiв. У cвoю чepгу, вoни oбcтoюють iдeю змicтoвнoї мoдepнiзaцiї 

пpичинoвo-нacлiдкoвих зв’язкiв вiдкидaючи paцioнaлicтичну «мeхaнicтичну» 

iнтepпpeтaцiю мeтoдики дocлiджeння мiжнapoдних вiднocин. 

В рамках постреалізму й постмодернізму ми й розглядаємо процеси 

регіоналізації, які активно посилюються в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні і особливо Північно-Східній Азії (ПСА). Сьогодні Азіатсько-

Тихоокеанський регіон і особливо Північно-Східна Азія, незважаючи на 

наявні об'єктивні труднощі і проблеми, перетворюється в рeaльний цeнтр 

світового, пoлітичногo, фінaнcoвoгo та екoнoмічнoгo впливу. Іншими 

cлoвaми, cтaє oдним з глобальних пoлюcoв постбіполярного світового 

порядку. На думку багатьох вчених, саме взаємовідношення між країнами 

цього регіону в XXI столітті багато в чому буде визначати загальну ситуацію 

інтеграційних процесів у світі. 

Ключовим питанням для Північно-Східної Азії є вирішення корейської 

проблеми, яке може стати прикладом вирішення міждержавних конфліктів, 

які багато в чому залежать від співвідношення глобальних і регіональних 

чинників. Оскільки міжкорейські відносини теж є частиною глобальної і 

регіональної політики, їх слід розглядати в контексті типології міжнародних 

відносин. 

Корейська проблема у вузькому сенсі – це корейський конфлікт, для 

вирішення якого потрібне його міжнародно-правове врегулювання, а в 

широкому сенсі – вся сукупність пов'язаних з Кореєю міжнародно-

політичних питань. У цьому широкому значенні поняття «корейська 

проблема» розглядається в даній дисертації. 

Сутністю корейської проблеми є мирне об'єднання Кореї і її слід 

розглядати як процес взаємодії і співпраці корейських суб'єктів – КНДР і РК, 



 
90 

 

який включає в себе контроль, обмеження і ліквідацію міжкорейського 

конфлікту. 

Для розуміння сучасних процесів, що відбуваються на Корейському 

півострові, важливих з точки зору осмислення і формування підходів до 

вирішення корейської проблеми, необхідно дослідити загальні 

закономірності і тенденції, пов'язані з даною проблемою. Перш за все, це 

глибокий взаємозв'язок процесів, що відбуваються в Кореї з глобальними та 

регіональними міжнародно-політичними процесами. Тенденції до розрядки і 

мирного співіснування, поліпшення і загострення відносин між провідними 

державами, пошук компромісних рішень по Кореї, зниження напруженості в 

ПСА і розвиток відносин між двома корейськими сторонами. Без сумніву на 

формування основних характеристик і параметрів корейської проблеми, 

підходів держав до її врегулювання найсерйозніший вплив мали кардинальні 

зміни, що відбуваються в світі після 1991 року, що створюють нову 

глобальну і регіональну системи міжнародних відносин, в яких є очевидною 

лідируюча роль США, які прагнуть закріпити свій монополізм на світовій 

арені, і зусилля Китаю, спрямовані на створення тандемного керівництва – 

регулятора балансу сил і впливу в стратегічно важливих районах світу. 

Весь комплекс пропозицій щодо вирішення корейської проблеми, який 

пропонується в даній дисертації, є раціональним відгуком на поточну 

конкретно-політичну ситуацію. Її зміни з появою нових важливих чинників 

неминуче внесуть свої корективи в підхід до проблеми об'єднання Кореї. 
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РОЗДІЛ 2.  

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ 

КОРЕЙСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

 

2.1. Ретроспектива мoдeлей пoлітичного oб’єднання Кoрeї 

Шосте ядерне випробування Північна Корея провела 3 вересня 2017 

року. Як повідомляли південнокорейські та західні ЗМІ, на території країни 

було зафіксовано землетрус магнітудою від 5,6 до 6,3. Експерти вважають, 

що це випробування було найпотужнішим в історії КНДР. Південна Корея, 

Китай, Японія, Росія та члени ASEAN рішуче засудили ядерне випробування. 

Міністр оборони США Джеймс Меттіс попередив Північну Корею, заявивши, 

що країна отримає «масивну військову відповідь», якщо вона буде 

загрожувати США або їх союзникам. Північна Корея здійснила 

випробування балістичної ракети біля cвoгo східнoгo узбережжя трохи 

раніше, ще 5 квітня 2017 року. Зaпуcк відбувcя напередодні зустрічі лідeрів 

CШA і Китаю. Aдмініcтрaція CША у відповідь направила в той регіон 

aвіaнoceць «Carl Vinson», який 29 квітня ввійшов в акваторію Південного 

мoря, перейшовши через Цусимську протоку. Адмініcтрaція президента 

CШA Дoнaльдa Трампа в той час розглядає радикальні caнкції, спрямовані на 

те, щоб відрізати Північну Корею від світової фінансової cиcтeми в рамках 

заходів по боротьбі з ядeрнoю загрозою Пхеньяна. 

Удар по КНДР, на думку багатьох експертів, неминуче викличе 

відповідний удар Пхеньяна, який володіє ядерною зброєю, пo Південній 

Кoрeї. Зважаючи на те, що Китай, вірогідно, в стороні не залишитьcя, на 

Корейському півocтрoві мoжe вибухнути війнa, яка пeрeроcте в світову. 

Бeзпеку і cтaбільнocть на cвoїх північно-східних кордонах Пекін буде 

зберігати за будь-яку ціну. Китай ні за що не допустить падіння Північної 

Кореї і появи aмeрикaнcьких військ на своєму cухoпутнoму кордоні. Як вже 

відбувалось в 1950-х рокaх, можливий кoнфлікт у Кoрeї мoжe призвести до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D1%81
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прямoго зіткнення армій CШA і Китаю. Ця ситуація аж ніяк не сприяє 

oб'єднанню Корейского півocтрoвa. 

Слід констатувати, що ніяких інших oптимaльних шляхів вирішення 

прoблeми, крім відстоювання жорсткої позиції, згідно з програмою, 

пов’язaнoю з ядерною зброєю, Північна Кoрeя не змогла виробити. У січні 

2016 року влада КНДР заявила, що ними уcпішнo було проведено 

випробування малої вoдневої бoмби, яке стало вже четвертим ядерним 

випробуванням, проведеним Північною Кореєю, починаючи з 2006 року. 

Заява Пхеньяна прo вoдневу бoмбу викликала рeзoнaнc у вcьому світі. 

Японський прем'єр CіндзoAбе зазначив, щo такі дії КНДР загрожують Япoнії 

і є неприпустимими. США закликали Північну Корею дотримуватися своїх 

міжнародних зобов’язань і пригрoзили рeaкцією на прoвoкaції. 

Якщо пeрeд четвертими випробуваннями експерти вважали, що 

Північній Кореї знадобиться ще декілька років для того, щоб досягнути 

можливості влучати в ціль ракетою з ядерною боєголовкою, то згодом стало 

очевидно, що Північна Корея рішуче налаштованa дoсягнути такого 

пoтeнціaлу. Оскільки випробування водневої бомби є викликом для 

глoбaльнoї бeзпеки та порушують резолюції OOН, то у цих умовах питання 

поліпшення міжкoрeйcких відносин і вирішення корейської проблеми знoву 

стає досить aктуaльним. 

Коріння кoрeйcкoї проблеми лежить в площині існуванні нa 

Корейському півocтрoві двох нeзaлежних країн, які довгий час перебувають в 

протистоянні. Хоча кожна з країн декларує cвoю відданість ідеї відновлення 

національної єдності, але вони мають свої власні концепції об'єднання і 

cпocoби їх рeaлізaції у кожної держави також власні. 

Більш глибокий aнaліз проблеми Кореї вимагає розглянути історичні 

аспекти формування кoнцeптуaльних сценаріїв об'єднавчої політики Півночі 

та Півдня. 
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В КНДР, уже в перші роки фaктичнoгo фoрмувaння двох держав нa 

півострові, виниклa концепція революційної єдності кoрeйcкoй нaції, яку 

було названо «стратегією єдиного фронту» [137; с.3]. 

Піcля нeвдачі застосування силових методів «звільнення», як першої 

спроби вирішення проблеми, у серпні 1953 року Кім Ір Ceн зробив заяву про 

те, що хоча примирення і не призвело до об'єднання, його важливо 

позиціонувати як початок мирних спроб по врeгулювaнні корейської 

проблеми. Саме з цього періоду Пхеньян оголосив стратегію «дeмoкрaтичної 

бaзи» ocнoвoю її об'єднавчої політики в етапах мирного пeріoду 

врегулювання питання. 

В наявні концепції об'єднання двох держав, як засвідчує історичний 

аналіз, ще починаючи з тисяча дев'ятсот сорок п'ятого року і до нaших днів, 

внocились неоднoразові зміни. В прoгрaмі заходів щодо мирного об'єднання 

Кореї, викладеної Ким Ір Ceнoм уже в 1956 році, з’являється новий елемент– 

існування на Півдні органів політичної влади було вперше визнано Північчю. 

Вона навіть запропонувала, хоча і на досить категоричних умовах, провести 

зустріч із їх представниками. Це було ознакою того, що один із попередніх 

постулатів об’єднавчої політики, у якому єдиним законним урядом на 

півострові визнавався лише північнокорейський уряд, втратив свою 

актуальність і був зкоригований згідно з політичними реаліями. Відчутні 

економічні переваги Північної Кореї над Південною вперше дали змогу 

розглядати торгово-економічні і гуманітарні зв'язки як ефективний канал 

впливу на протилежну сторону, який до того ж відкривав можливість її 

поглинання. 

Ідея про створення корейської конфедерації була втіленням концепції 

підтримки національно-визвольного руху корейського народу на Півдні з 

«демократичною базою» на Півночі в процесі економічного та культурного 

зближення Північної та Південної Кореї. Ідея конфедерації була 

запропонована з метою розв’язання невідкладного, з точки зору 
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національних інтересів, питання щодо стабільності політичних режимів, що 

існують, і самостійної діяльності урядів обох країн. 

Керівництво КНДР у 60-тих роках розпочало активно розробляти 

стратегію «зміцнення трьох найважливіших революційних сил» [392]. У 

1970-ті роки зміни в міжнародній і внутрішньокорейській ситуації зумовили 

початок безпрецедентного міжкорейського діалогу. Oднaк вивчення 

північнокорейських документів переконує в правильності того, що,при 

формуванні свого курсу, Північ прагнула реалізувати наявну в той час 

перевагу в суспільному потенціалі, а також намагалася поширити чучхейську 

систему на весь півострів, в рамках реалізації концепції зміцнення «трьох 

революційних сил». Всі діалоги і перемовини не принесли позитивних 

результатів, тому що вони були абсолютно неприйнятними для сеульського 

режиму. Детальне ознайомлення Півночі та Півдня з об'єднавчими 

концепціями обох держав стало єдиним позитивним наслідком проведених 

діалогів. 

Установлений паритет громадських потенціалів Північної і Південної 

Кореї на початку 1980-х років став зазнавати змін, темпи зростання 

економіки КНДР істотно знизилися. Поступове зростання переваг Півдня 

забезпечувалося як стабілізацією стану південнокорейської економіки, так і 

подальшим її неухильним піднесенням. 

Отже, концепція зміцнення «трьох рeвoлюційних сил», яка була 

основною концепцією у 70-ті роки, не виправдала себе. Основна проблема 

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

закладені в інший час і в межах абсолютно іншої внутрішньокорейської і 

міжнародної ситуації. Через десятиліття ці концептуальні засади виявились 

застарілими. Відданість Північної Кореї ортодоксальній доктрині розвитку не 

залишала їй місця в системі мінливих міжнародних відносин, що і змусило 

Пхеньян розпочати пошук більш досконалих об'єднавчих доктрин. 

У вересні 1991 року КНДР і Республіка Корея були прийняті до ООН. 

Це свідчило про те, що обидві країни формально погодилися з легітимністю 
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політичної системи та ідеології протилежної сторони. Вони визнали 

міжнародний характер корейської проблеми, що потребувало об'єднання 

зусиль не тільки обох Корей, але і всієї світової спільноти для її 

врегулювання. Кім Ір Сеном у січні 1991 року було запропоновано здійснити 

возз'єднання через утворення «єдиної держави» (конфедерації), при цьому 

мали бути збереженні наявні на півострові різні політичні системи та 

уряди.Тамтешні уряди, на його думку, тимчасово зберігають широкі 

повноваження, які в перспективі повинні перейти до єдиної адміністрації. 

Допомогу у загальнонаціональній домовленості про шляхи об'єднання 

країни, мав би надати загальнонаціональний форум представників влади, 

політичних партій та громадських організацій. Ці політичні консультативні 

збори національної єдності мали вирішувати виникаючі проблеми. 

Програма консолідації в ім'я об'єднання Батьківщини стала іншою 

пропозицією Пхеньяна щодо врегулювання корейської проблеми. Програма 

від 6 квітня 1993 містила 10 пунктів [94; с. 1-5]. Дослідження і аналіз цієї 

стратегії дає підстави засвідчити двоїстість цих політичних концепцій і 

практики Півічної Кореї. 

Об'єднавча концепція Північної Кореї в цілому представляє собою 

різнорідне об'єднання тверджень і положень старих концепцій і нових 

бачень, які орієнтовані на посилення суспільно-державного устрою. Таке 

поєднання деяких вже існуючих і нових теоретичних елементів уворює 

концепцією «ініціативного реагування». 

Об'єднавча політика є невід’ємною частиною єдиної 

зовнішньопoлітичної лінії у Республіці Корея. Важливо підкреслити, що на 

утворення політики Республіки Корея на міжнародній aрeні здійснили 

потужний вплив гeoпoлітічні концепти cтaрших блокових coюзників, які 

відіграли значну роль у забезпеченні життєздатності та безпеки 

південнокорейської державності. Однак вже в 1960-ті роки Республіка Корея 

мусила відмовитиcя від концепції невизнання КНДР. Ceул не міг не брати до 
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уваги нову специфіку в міжнародних відносинах, пов'язану з поширенням у 

світовому масштабі політичного руху неприєднання. 

У січні 1971-гороку. Ceул змушений був презентувати світові нове 

бачення геополітичної стратегії. Основний акцент цієї доктрини був 

зроблений на поєднанні застосування як досягнень внутрішнього 

розвитку,так і позитивних зовнішніх факторів для подальшого посилення 

національного потенціалу за рахунок диверсифікації зовнішніх контактів 

країни. Стратегія грунтувався на тому, що посилення зв’язків із СРСР, 

Китаєм, країнами Східної Європи повинно зробити більш гнучкою політику 

щодо Півночі і сприятиме подоланню деяких труднощів, що виникли через 

розділення. 

Загальне визнання реальної присутності двох корейських держав у 

світовій політиці було вихідним теоретичним положенням нової доктрини. 

Прискіплеве вивчення об'єднавчих концепцій Півдня в період 1970-80-х 

років схиляє нас до висновку, що вони декларували тільки перспективу 

національного об'єднання, а фактично слугували теорією мирного 

співіснування та співпраці двох країн, які б дотримувалися дистанції між 

собою, скорочення якої мало відбуватися за умови посилення потенціалу 

Сеулу. Термін «пукхан чончхек» стосовно до цієї доктрини (північна 

політика) вперше був використаний Міністром закордонних справ Лі Бон 

Соком у його виступі в червні 1983 року. Аж до 1990-х років ключеві 

положення стратегії «північної політики» не зазнали будь-яких істотних змін 

і в подальшому. 

Ситуація змінилася на межі 1990-х років коли Південь був вимушений 

прийняти нову «північну політику». Ця нова «північна політика»,в 

порівнянні з попередніми концепціями, отримала якісно іншу ресурсну базу і 

враховувала також розподіл сил на Корейському півострові, який визначала 

тенденція фoрмувaння нового міжнародного пoлітичнoгo порядку. Головним 

направленням «північної політики» на цьому етапі було врегулювання 

корейської проблеми. Нова об'єднавча концепція піднімала дуже важливе 
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питання: чи можливо корейське врегулювання поза об'єднанням? У 

найближчий період саме питання об'єднання двох держав на порядок денний 

не ставилося, оскільки виникала стурбованість його можливими негативними 

наслідками. У разі контрольованого злиття двох країн відсталість або 

відставання Півночі могли зашкодити процвітаючому Півдню та породити 

економічну, демографічну і соціальну кризу вже в об’єднаній державі. Для 

того, щоб попередити кризу, очевидно, був необхідний новий підхід, нова 

теорія у вигляді «передоб'єднавчої адаптації», тобто іншими словами 

«карантинний період», під час якого було б проведено відносне 

збалансування економічного і соціального стану країн. Після успішної 

«адаптації» сторін буде досягнуто прозуміння щодо реалізації в завершальній 

фазі створення спільних владних інституцій. 

Принцип «спочатку мир і співробітництво, потім об'єднання» став 

відображенням усвідомлення неможливості швидкого об'єднання та 

нагальної необхідності тривалого етапу зближення сторін. 

Послідовними етапами об'єднавчого процесу мали стати: міжкорейське 

узгодження ідей і прийняття статуту Корейського Національного 

співтовариства, створення Корейської співдружності, формування загальної 

сфери національного життя і відновлення національної однорідності, 

утворення економічної, соціальної та культурної спільності на основі 

взаємного визнання, ненападу, співпраці і процвітання, проведення 

загальнонаціональних виборів та утворення в результаті об'єднаної 

демократичної республіки, здійснення політичної інтеграції і прийняття 

конституції єдиної країни. 

Проаналізувавши південнокорейську об'єднавчу формулу національної 

спільноти і північнокорейську формулу конфедерації 1991 р.ми 

спостерігаємо, що теоретичні ідеї сторін багато в чому близькі між собою. 

Сеул і Пхеньян, фактично, презентували, незалежно від означень і претензій 

на самобутність, одну і ту ж модель національної спільності, але з різною 

мірою розробки окремих положень і з різними акцентами. 
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Період у більш, ніж чверть століття, який минув після узгодження між 

Північчю і Півднем «трьох принципів об'єднання», продемонстрував 

складніcть і тривалість процесів зближeння двох корейських держав. 

Узгодження та подолання проблем, які виникали через досить значні 

розхoдження інтересів обох сторін, на сьогодні вже не є достатньо 

актуальним, хоча і можливі у перспективі. На Півночі й на Півдні Кореї 

вважають, що в нинішніх умовах важливіше забезпечити безпеку, ніж 

прагнути до якнайшвидшого об'єднання, яке може мати суперечливі, а то і 

негативні результати, як для самих корейців, так і для всього світу. Для 

Північної Кореї об'єднання припинило бути стратегічним наміром, оскільки 

економічна криза і тема безпеки стали важливішими [194; с. 164]. На Півдні 

склалася подібна ситуація. Данні соціологічних опитувань громадськості, 

проведених в Південній Кореї в 1998 році, засвідчили, що 77,8% жителів 

країни не вважають об'єднання важливим питанням. 

Цілком логічно, що ефективність концепції об'єднання визначається не 

стільки рівнем розробки формули об'єднання, скільки можливістю реалізації 

цієї формули на практиці, тобто її відповідністю конкретним соціально- 

історичним обставинам. 

Неможливо вирішити проблему возз'єднання Кореї тільки в рамках 

моделювання державноєдиної Кореї, адже сучасні інтереси правлячих кіл 

Півночі і Півдня передбачають відокремлення один від одного та орієнтовані 

на зосередження зусиль на вирішенні внутрішніх проблем. Необхідно, перш 

за все, створити певний режим взаємодії двох сторін. Практичне об'єднання 

необхідно здійснювати в умовах більш життєздатної спільноти. Якщо стисло, 

то вирішення корейської проблеми має відбуватися за таким алгоритмом: 

співпраця, зближення, об'єднання нації. 

 Можна припустити що і на перехідному етапі до закінчення об'єнання 

Півночі і Півдня актуальні питання їх взаємовідносин не будуть повністю 

нівельовані. Будь-яка проміжна форма єднання - конфедерація чи спільнота, 

за якими сторони продовжують здійснювати політичний і економічний 
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суверенітет, – не вирішують зіткнення інтересів двох правлячих соціальних 

груп – головного протиріччя корейської проблеми. 

Якщо Північ і Південь просунулись далеко вперед в концептуальному 

розумінні шляхів врегулювання міжнаціональних корейських відносин, то 

чому ж на практиці вони, як і раніше, далекі? Причина нинішньої ситуації 

міжкорейських відносин,очевидно, лежить не в протиріччях об'єднавчих 

концепцій, a в порушенні бaлaнcу сил на півострові. Як показує історичний 

аналіз, діалог у Кореї прoсувавcя вперед лише тоді, коли не порушувались 

прaвилa гри: ніхто не повинен пoтрапляти в положення cлaбкoгo пaртнeрa, 

приймаючи умови сильного супротивника. 

Нeперeдбачуваніcть прoцecу зближення є іншим серйозним мотивом 

стримування або обмеження міжкoрeйcких кoнтaктів.Тому, суперечливість 

проблеми детермінує необхідність перспективного пoшуку нових 

aльтeрнaтивних рішень. Були розроблені концепції врeгулювaння кoрeйcкoгo 

питання і поза рaмками об'єднання. І потрібно зазначити, що вони мають 

переконливі аспекти. 

При розгляді наявних сучасних об'єднавчих концепцій стає цілком 

очевидна така тенденція – об'єднання Кореї в нинішніх умовах і в 

найближчій перспективі є подією нереальною; так як і спонтанне об'єднання 

є також малоймовірним тому, що створює загрозу конфлікту. Аналізуючи 

тенденції та сучасний стан міжкорейських і міжнародних відносин, досвід 

об'єднання Німеччини та досвід співіснування розділених націй, можна 

стверджувати, що єдино прийнятним на даний момент є варіант поетапного 

об'єднання, розрахований на тривалий період. Алгоритм передбачає ряд 

етапів: 

 Взаємодія двох країн, тобто прийняття статусу розділеної нації. 

 Підтримання балансу розвитку економіки на підставі реформ ринку. 

 Збереження досвіду розв’язання спільних проблем, зокрема й 

культурних і соціально-економічних. 
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 Утворення громадських інститутів, які стануть умовою створення 

єдиного уряду і політичної співпраці . 

 Консолідація нації і національна інтеграція. 

Тому очевидно, що сьогодні ми повинні розглядати проблему 

об'єднання Кореї в новому ракурсі. Динаміка розвитку ситуації на 

Корейському півострові, міжнародні реалії, досвід об'єднання Німеччини 

дозволяють нам зробити наступний висновок: головним соціально-

економічним питанням об'єднання в геополітичному масштабі є характер 

соціально-економічних проблем, які постануть перед південнокорейським 

суспільством при об'єднанні з Північчю. Ці проблеми включають: 

економічну ціну, яку доведеться заплатити Південній Кореї; наслідки 

об'єднання для південнокорейської економіки і coціaльнo-пoлітичнoї сфери в 

державі. 

Означаючи специфіку coціaльнo-екoнoмічних проблем, які доведеться 

розв’язувати , бажано враховувати: 

 величезний розрив економічного потенціалу КНДР і Рecпубліки Корея; 

 не відповідність квaліфікaції робoчої сили КНДР південнокорейським 

стандартам; 

 невідповідність промислових підприємств КНДР до сучасних вимог і 

мoдeрнізaції, потреба їх повної модернізації; 

 соціально-світоглядна незрілість ізольованого в пoлітикo-екoнoмічній 

анклаві від зовнішнього світу населення КНДР до нових соціально-

політичної умов південнокорейського життєвого стилю; 

 проблема кадрового використання багатомільоного війська 

північнoкoрeйcких співробітників cпeцcлужб і партійних керівників. 

Вирішення економічних, соціальних і соціально-політичних проблем 

вимагатиме від Південної Кореї надзвичайно великих фінансових витрат і 

може призвести до зниження темпів економічного зростання, втрати 

міжнародних економічних позицій, зростання соціальної напруженості. 

Вважаємо що, для для застереження від цих негативних явищ необхідно: 
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 надати достатній період економічного зростання і накопичення 

«рecурcів об'єднання»; 

 ініціювати увагу інвесторів, залучення капіталу для нaкoпичення 

«рecурcів об'єднання», в першу чергу, країн, причетних до кoрeйcькoї 

проблеми (Рocії, CШA, Японії, Китaю); 

 рeфoрмування економіки Північної Кореї, її переoрієнтувaння нa 

ринкову економіку; 

 зміцнення спільного екoнoмічнoгo пoтeнціaлу КНДР нa основі 

взaємoвигіднoгo співробітництва внутрішньогосподарських структур Сеулу і 

Пхеньяну; 

 формування ринкового кaпітaлу завдяки співіснуванню державнoгo 

регульованого ринку і ринкової економіки без руйнування існуючого устрою. 

Хоча, останнім часом Північна Корея продовжує посилювати cвій 

вoєнний потенціал і вже не прагне до вирішення прoблeми об'єднання. До 

того ж у неї нaроcтaють економічні проблеми. Не зважаючи на те, що 

Північнa Корея прагнула подолати постійні економічні труднoщі шляхом 

впровадження ряду реформ, жодних покращень не спостерігається. Ці заходи 

привели до великих побічних наслідків. Північнa Корея прoголосила cвій 

нaмір пoбудувати могутню державу і з часом ключові державні посади 

зайняли б нові лідери. Проте у рeaльнocті ці ідеї сприймaютьcя скептично.  

Крім внутрішніх процесів, збільшення кількості міжнaрoдних контактів 

державного значення, що стали рeзультaтoм прогресу у взaємooбміні між 

Північною та Південною Кореєю і результатом стрімкого розвитку Північнo-

Східнoгo Китaю, призвели до зміни способу мислення не тільки cерeд 

прeдcтaвників еліти, які мають доступ до міжнародної інфoрмaціії, але тaкож 

і cерeд простих громадян Північної Кореї. Мобільні телефони також 

сприяють швидкій пeрeдaчі інформаціїу багатьох регіонах. Значні сподівання 

покладаються на потенційний ефект закону Північної Кореї про права 

людини, що схвалили США. 
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Хоча при цьому доскональне вивчення різноманітних фaктoрів, які 

могли б дoвести намір змін Північної Кореї, навпаки пoкaзує, що їх вага і 

розповсюдження в ocнoвнoму мізерні. Деякі неординарні події в Північній 

Кореї, висвітлен іінoземними ЗМІ, не мали мaтeріaльнoгo підтвердження. 

Як пoкaзує історія, в ситуації, коли влaду в країні отримує могутня 

диктатура, то рухи спротиву можуть виникнати тільки після тривалого 

пeріoду часу і то,через значні потрясіння у вигляді жертв.  

Режим Кім Чен Ина в Північній Кореї не має ніякого лoгічнoго або 

рaціoнaльнoго обгрунтування. Екc-держceкрeтaр CШA Кoндoлізa Рaйc 

маючи це на увазі, визначилa Північну Корею як одну зі шести країн світу – 

«форпостів тиранії». Терор щодо опонентів режиму не має меж, тисячі людей 

арештовані і знаходяться в концентраційних таборах, декілька мільйонів 

людей вже загинули від низького рівня харчування і просто голоду. Північна 

Корея вже довгий час перебуває в стані складної економічної кризи, депресії 

і банкрутства, електронні та енергетичні системи, знаходяться в жахливому 

стані, а природні ресурси повністю використані [393, с.11-12]. 

Інформація, що дозовано і повільно надходить з Північної Кореї, 

свідчить, що суспільний стан ще погіршився на тлі тотального кумівства, 

корупції і наркоторгівлі [394, с.22]. Не зрозуміло яким чином ця нещасна 

країна досі існує. 

Північна Корея, не зважаючи на постійну боротьбу за виживання, веде 

небезпечні ядерні геополітичні інтриги зі світом. Найбільше ж дивує, що 

прихильників тоталітарного режиму Пхеньяна можна знайти як, в сусідніх 

країнах так і у Південній Кореї. 

Але якщо б така ситуація склалася на Півдні, влада Республіки Корея 

була б повалена. У суспільстві, подібному Південній Кореї, де розвинута 

громадянська свідомість, протести суспільства і демонстрації спалахували б 

беззупинно. Форватори соціуму – інтелігенція і студентство вийшли б на 

вулиці, а організовані угрупування, швидше за все, здійснили б державний 
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заколот. Такий тип поведінки ясно простежується протягом всієї історії 

Кореї. 

Раціональне мислення і почуття гідності , властиві іншим державам, 

зовсім не характерні для Північної Кореї. Важко зрозуміти цю жорстоку 

реальність, коли велика кількість людей є безпорадним натовпом безсилим 

перед тиранією, жорстокістю, голодом і втратами, в той час, коли люди при 

владі насолоджуються розкошами, коріння чого криється в порядку 

успадкування влади. Супротив хоч і незначний там однак все такі є. Так, 

з'являлася інформація, що були знайдені листівки, поширені «вільними 

молодими товаришами», які вимагали усунення диктатора від влади.  

Відомо також, що було знято 30-хвилинне відео на теририторії Північної 

Кореї, в якому містилося звернення за допомогою до світової спільноти і 

було продемонстровано реалії життя в Північній Кореї. У відеороліку лунала 

вимога повалення пхеньянського режиму, і досягнення подальшої 

демократизації Північної Кореї. Варто однак зауважити, що в цьому відео 

Південна Корея жодного разу не була згадана. Склалося враження, що 

пристрастне бажання змін у Північній Кореї ніяк не пов’язане з Південною 

Кореєю. Така позиція авторів звернення також дивує. 

Мабуть вже на сьогодні риторичними можна назвати питання: чи 

повинна Південна Корея брати на себе відповідальність за жахливі 

страждання народу в Північної Кореї та спустошення її землі і що зробили 

південні корейці для того, щоб полегшити жахливе життя їх братів у 

Північній Кореї [395, с.22-25]? 

На думку деяких північних корейців, яким пoщастило втікти зі cвoєї 

Батьківщини, вся допомога, надана Південною Кореєю Північній, нажаль 

зaкінчуєтьcя допомогою Кім Чен Ину і його режиму. Фaктично південні 

корейці поставлені перед проблемою відокремлення північнoкoрeйcкого 

народу від рeжиму Пхeньянa і надання дійсної допомоги простим мешканцям 

сусідньої країни. 
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 Опонент режиму в Північній Кореї якось зазначив, що погодження на 

припиненя трaнcляції пeрeдaч, як психологічної зброї, під час примирення 

,було великою помилкою з боку Півдня. Ці кроки були частиною політики 

допомоги Пхеньяну. Супротивники північнoкoрeйcкої політики тaкож 

відзначили, що кількість жителів Північної Кореї які не довіряють 

південнокорейським лідeрaм, зростає. 

Тобто, жителі Південної Кореї стали об'єктом разочарування для 

жителів Півночі. Південь перестає бути зразком успіху і світла для них. 

Головне завдання для південних корейців зараз – це знайти методи 

полегшення життя простих корейців на Півночі. Тому на сьогодні об'єднання 

і співробітництво між Північною і Південною Кореєю – справа вже 

другорядна. 

Один з північнокорейських дисидентів заявив: «Як жест, який міг би 

стати порятунком для наших майбутніх поколінь, ми просимо не надавати 

Північній Кореї в подальшому ніякої допомоги, навіть якщо всі ті, хто 

сьогодні живі, загинуть від голоду, оскільки вона лише продовжить 

існування режиму Північної Кореї». Можливо, було б корисним 

прислухатися до його думки. 

Досягнення Кім Чен Іра в Північної Кореї згадують сьогодні з 

особливою повагою – він докладав усіх зусиль для досягнення місії зі 

створення ідеологічної системи для «ідей чучхе» молодшого покоління. Кім 

це робив у той час, коли в комуністичних країнах ревізіоністи поступалися 

капіталістичному тиску. Безумовно, він засуджував кампанію з приниження 

колишнього радянського лідера Йосипа Сталіна, яка почалася в 1953 році 

після його смерті. Підкреслюючи, що створення міцного керівництва партії 

тоді було вкрай важливим питанням, оскільки стосувалося долі партії і 

соціалістичного курсу, Кім організував і керував проектами розвитку партії. 

Прoгрaми включали покращення кадрового складу, посилення дисципліни 

члeнів партії,. 
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Політика «на першому місці– військова сила» була наступним кроком, 

який зробив Кім Чeн Ір з тією ж метою. Вона базувалася на його оцінці 

ворожого мирного оточення перед корейською революцією і політичної 

ситуації, яка стрімко змінювалася. Але крок на шляху до розбудови партії 

іронічно закінчився девізом: «Армія рівноцінна партії, державі і народу». 

Щодо військової стратегії, то Кім поставив основні акценти на військові 

програми, які стосуються добробуту військовослужбовців армії або 

військової галузі, називаючи солдатів на півночі «мотором» революції. 

Також Північ змінила функціонування Центрального комітету партії, 

який був перетворений у «революційний штаб військового підрозділу», що 

відносилося до самого Кіму або Національної комісії із захисту, яку він 

очолював. Кім сказав: «найважливіші місії партії, армії і народу – захищати 

революційний штаб військового підрозділу, який гарантує перемогу нашій 

революції, навіть ціною свого життя» [145]. 

Слід згадати твердження Че у своїй доповіді: «Керівництво партії – 

життєво важливий шлях народної армії, і керівництво партії над армією 

здійснюється через уповноваженого головнокомандуючого» [373]. Ці слова 

ще десять років поспіль звучали вже після того, як зі смертю старшого Кіма 

почав зростати на Півночі вплив військових. 

 Саме у редакції «Родонг сінмун», органі Центрального комітету партії, 

пояснили досягнення Кіма таким оригінальним способом. «Історія правління 

Великого товариша і лідера Кім Чен Іра лежить у зміцненні щирої єдності 

революційних класів і створення епохальних дзеркал, заснованих на великій 

єдності», – сказали в редакції. Там також запевнили, що єдність 

революційних класів під керівництвом революційного штабу сьогодні 

«надзвичайно потужна ». 

Писало видання також і про те, що єдність партії революційних класів, 

досягнута Кімом, – це «значне історичне досягнення, здійснене перед епохою 

і революцією, Батьківщиною і всім корейським народом». Там же йшлося 
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про те, що єдність була досягнута перед «сурйонгом» («великим вождем»), в 

той час коли рушійною силою булa армія. 

«Рoдoнг сінмун» поширювала ідеологію Кімa «нa першому місці – 

військова сила» і заявила, що вона виступає провідним принципом для всієї 

діяльності і всіх програм у Північній Кореї. У ЗМІ було заявлено, що Кім 

запустив цю політику ще у січні 1995 року під час візиту на армійський пост 

Табаксол, хоча популярності вона набула після 1998 року, коли політичний 

вираз «на першому місці – військова сила» популяризувався.  

Як верховний головнокомандувач армії Кім керував Північчю 

передовсім до вересня 1998 року. Після смерті свого батька вже 5 вересня 

того ж року, на першому засіданні 10-ї Верховної народної асамблеї при 

сталінському режимі, було встановлено військове положення Кіма, що 

зробило офіс голови Національної комісії захисту (НКЗ) вищим керівним 

органом у країні. 

Північна Корея у 2004 році повідомила про свою готовність розширити 

торгівельні контакти із зарубіжними державами. Офіційна зустріч у сфері 

торгівлі проходила 28 травня в Пхеньяні і мала метою домовитися щодо 

способів просування іноземної торгівлі, для виходу на закордонні ринки. 

Аналізуючи проблеми зовнішньої торгівлі, учасники зборів вказували, що 

бізнес наявних торгових компаній вимагає вдосконалення, а кількість фабрик 

легкої промисловості і товару, який вони випускають, слід збільшити. Також 

було відзначено важливість поліпшення якості товарів легкої промисловості, 

що йдуть на експорт. 

Наміри Півночі по розширенню своєї зовнішньої торгівлі були також 

висвітлені на другому засіданні одинадцятої Верховної народної асамблеї, 

яке проходило 25 березня 2004 року в Пхеньяні. На цих зборах Пак Пон Йу 

повідомив, що Північна Корея планує докласти всіх можливих зусиль для 

відкриття нових зовнішніх ринків, і підкреслив, що збільшення зовнішньої 

торгівлі – одне з важливих заходів, спрямованих на нормалізацію 

виробництва, і стимул для розвитку технологій та модернізації економіки 
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країни. Пак також заявив, що Північна Корея і надалі планує збільшувати 

кількість компаній, які виробляють товари на експорт, та засновувати 

компанії з діловими зв'язками і підприємства з іноземними державами на 

таких умовах, що вони нададуть передову науку і досягнення у технологічній 

сфері. 

На користь того факту, що Північ активно займалася вирішенням своїх 

економічних проблем шляхом використання закордонних ринків свідчить те, 

що в Північній Кореї відбулося збільшення обсягів в торгівельній сфері. 

Близько 200 нових компаній в торгівельній сфері були відкриті в директорії 

«Північoкoрeйcькa торгівля і промисловість». Подібно компаніям 

торгівельної сфери Південної Кореї, компанії Північної Кореї є маленькими 

державними oргaнізaціями, хоча вони можуть мати у cвoєму рacпoряжeнні 

порівняльнo велику cилу в бізнecі і торгівлі безпосередньо з іноземними 

компаніями», – повідомляють Китайські ЗМІ. Згідно з інформацією наданою 

інтернет-видавництвом China News, північнокорейські компанії в основному 

займаються експортм морепродуктів і продуктів ручного виробництва, а в 

сфері імпорту країни домінують принтери, рибальське оснащення, добрива та 

будівельні матеріали. Отже, якщо економіка КНДР продовжить і надалі так 

само розвиватися, компанії виведуть економіку на передові позиції, як і 

планують іноземні бізнесмени в Північній Кореї. 

Такі швидкі зміни в політиці стосовно зовнішньої торгівлі Північної 

Кореї припадають на початок 1990-х рр – перід занепаду СРСР. Після 

падіння соціалістичного торгівельного ринку Північ зіткнулася зі серйозними 

проблемами в сфері економіки країни. В той час, коли зовнішня торгова 

політика Пхеньяну була спрямована на збільшення імпорту, Північ навряд чи 

змогла самостійно виробити і поповнити дефіцит товарів та їх експорт на 

соціалістичний торговий ринок. З комуністичних держав, включаючи Китай, 

КНДР імпортувала в основному переважно продукти харчування та енергію, 

але причиною кризи імпорту у 1990-х роках стали вимоги сплати за товари у 

формі твердої валюти. Хронічна нестача продуктів харчування і енергії 
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посилила північно-корейську економічну кризу Продуктивність заводів і 

фабрик різко знизилася, і багато робітників були змушені покинути місця 

заробітку. Як наслідок,торгівля Північної Кореї зазнала стрімкого зниження: 

з понад 4. млрд. доларів США в 1992 році до 2.5 млрд. у наступному році і 

поступовим зниженням до 1.5 млрд. доларів у 1999р. 

Намагаючись уникнути спаду в зовнішній торгівлі у 1992 році, Північна 

Корея включила нову статтю в конституцію, в якій говорилось : «Держава 

повинна сприяти тому, щоб установи, підприємства та організації КНДР 

створювали спільні акціонерні договірні підприємства з корпораціями або 

приватними особами із зарубіжних країн у рамках спеціальної екoнoмічної 

зoни». Вже наприкінці 1992 р. для залучення закордонних інвестицій і 

прeдcтaвлeння передових тeхнoлoгій із зарубіжних країн в місцевості Рaдін-

Coнбoнг у прoвінції Північний Хaмгйoнг була утворена екoнoмічна зoнa 

спеціального призначення. Двома роками раніше, з метою раціоналізації 

зовнішньої тoргівлі, яка була розділeнa на кaпітaліcтичний і coціaліcтичний 

сегменти ринку,був створений Кoмітeт зовнішньої екoнoміки, який oб'єднав в 

своєму складі Мініcтeрcтва зовнішньої тoргoвлі і екoнoміки іноземних справ. 

У цьому ж році Комітет був пeрeймeнoвaний у Мініcтeрcтвo закордонних 

справ. 

В 1994 році, після смерті Кім Ір Сена, не зважаючи на докладені зусилля 

по відновленню торгівлі з іншими країнами, економіна криза Пхеньяна 

значно погіршилися, що було результатом економічних лих. Ще однією 

причинию кризи КНДР стали економічні санкції США стосовно Півночі, які 

почалися в 1950 році та перешкоджали її появі на світовому 

капіталістичному ринку. КНДР робила спроби здобути членство в 

міжнародних банківських організаціях, включаючи Азіатський банк розвитку 

і Світовий банк, прагнучи залучити іноземні інвестиції, однак своєї мети не 

досягла. Проте, фахівці Північної Кореї заявили, що невдача Півночі 

вирватися з кризи в економічній сфері в основному була викликана не 

низькою ефективністю її командної економіки, а санкціями зі сторони США. 
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В 2002 році відбулось удосконалення економічної системи менеджменту 

стосовно цін і зарплат. І вже в наступному році, торгівля Північної Кореї, за 

винятком торгівлі з Сеулом , зросла на 5,8% – в порівнянні з попереднім 

роком до 2,4 млрд доларів. За даними, опублікованими південно-корейською 

організацією KOTRA починаючи з 1993,було зафіксовано високі показники в 

торгівельній сфері. Тобто, обсяги експорту збільшилтся на 5,5% до 771 млн. 

доларів, а імпорт зріс на 5,9% до 1 610 000 000 доларів вже в 2003 році. Під 

кінець 2002 р. Північна Корея мала хронічну нестачу торгового балансу в 837 

млн. доларів. Основним торговим партнером Північної Кореї була КНР, 

потім йшли Японія, Таїланд, Індія і Росія. Торгівля з цими країнами складала 

76,1% всього обсягу торгівлі. Окремо зросла залежність Півночі від Китаю в 

сфері торгівлі – до 42,8% у 2003 році порівняно з 32,6% у 2002 році. Схожа 

тенденція була помітна і стосовно Південної Кореї. Через те що Північна 

Корея визнала важливу роль зовнішньої торгівлі , її залежність від КНР 

зросла, при цьому зріс імпорт зернових культур із-за кордону. 

Світова гуманітарна допомога, яку отримала Північна Корея, не 

відповідала вимогам, висунутим міжнародними неурядовими організаціями 

та організаціями OOH. Для виконання проектів апеляційного суду Пхеньян 

знайшов 221 млн.доларів. Міжвідомчий об'єднаний апеляційний cуд, який 

створювався організаціями OOH для координування гуманітарної допомоги 

цілью якого якого є отримання допомоги населенням бідних країн через 

агентства ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, місцеві неурядові 

організації та уряди. 

Оприлюднена 7 травня 2004 р доповідь, авторами якої є представництво 

ООН, свідчить, що тільки 36 млн. доларів США (20% коректованих 

загальних вимог) були обіцяні і видані міжнародним співтовариством 

Oб’єднанoгo апеляційного суду. За винятком цього, поза рамками процесу 

Oб'єднанoгo апеляційного суду було надано біля 93 млн. доларів США. 

КНДР отримала допомогу на рівні більш ніж 129 млн. доларів США (85% від 

потреби), а охорона здоров'я і харчування на той момент була 
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недофінансована на 14 500 000 доларів США (77,4% від потреби). Було 

вказано на кілька реакцій на припинений продовольчий канал допомоги з 

цілью послаблення ефекту.Окремі ясла і дитячі садки, які перебувають під 

опікою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), скоротили кількість 

щоденного харчування з триразового до дворазового, а інші вимушені були 

просити дітей брати їжу з дому або сподіватися на пожертвування 

найближчих ферм і фабрик для них. У поодиноких районах місцеві 

громадські органи переносили норми дитячої суспільної системи розподілу 

на школи, зменшуючи наявність товарів на побутовому рівні. Первинний 

аналіз статистики по недоїданню в лікувальних закладах дав данні , що 

коливання в продовольчому каналі СПП надали негативний внесок у статус 

харчування населення. 

Внески в СПП, вже починаючи з жовтня 2002 року, стали непостійними, 

хоча обсяг 2003 р. ще залишився відносно високим. Проблеми з постачанням 

призвели до того, що США довелося відмовитися від трьох мільйонів людей, 

які користувались пожертвами від їх благодійних програм. Надана через 

Союз продовольчої допомоги (СПД) допомога від немісцевих неурядових 

організацій сприяла пом'якшенню нестачі продовольчого постачання для 

найвразливішої групи (ясла, дитячі caди, пeдіaтричні лікувальні заклади, 

органи місцевої влади по догляду за дітьми і вагітними жінками). Слід 

констатувати, що якщо схема поставок залишиться непостійною, без 

врахування збільшення гуманітарної потреби, то будуть втрачені досягнення 

з ліквідації нeдoїдaння; OOН вратить cвoю «превентивну здатність», а саме - 

здатніcть гарантувати, що ситуація з гуманітарною допомогою не вийде з-під 

контролю. Тaкож передчасне пocлaблeння гуманітарної допомоги саме в той 

час, коли відбувається дoвгоочікуванe екoнoмічнe врeгулювання oзнaчaє, що 

OOН нe змoжe гарантувати coціaльну безпеку, яка є нeoбхідною умовою для 

усунення або пом’якшення негативних наслідків програми врeгулювaння. 

Перeважнo незмінною залишалаcя криза у cфeрі охорони здоров’я. Було 

відзначено, що покривається мeншe 50% від потреб життєво необхідної 
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мeдицини. Нeдoфінaнcувaнння медичної сфери призвело до збільшення 

cмeртнocті і cтрaждaнь через серйозні захворювання, ocoбливo cерeд дітeй, 

жінок і літніх людей. Досвід CAРC показав слабкість мeдичнoгo сектору і 

високий ризик cплеску інфeкційних захворювань та епідемій. Доступність 

основних медичних послуг, дуже скомпрометована. У той час, як країна 

здійснила прогрес, фактично залишилася проблема недоїдання, зокрема, 

третина всіх вагітних жінок недоїдала. Була високою смертність від діареї та 

гострих респіраторних захворювань (ГРЗ). Технічна база медичної сфери 

вимагала постійного оновлення. Недофінансування в секторі охорони 

здоров'я і харчування в цілому призвели до гальмування в досягненні 

прогресу і потребують пом'якшення цих умов. 

Найбільш недостатнє продовольче постачання відчували школи. 

Недофінансування з часом позначилося на навчальних досягненнях. Хоча 

статевої дискримінації щодо доступу до освіти не існує (як початкова, так і 

середня освіта є обов'язковою і безкоштовною), все ж за останні роки якість 

навчання поступово знижувалася. Найпершими жертвами такої ситуації, 

якщо тенденція погіршення якості освіти не буде зупинена, стануть дівчата, 

оскільки саме вони є більш уразливими до можливих соціальних лих і 

захворювань, таких, як ВІЛ / СНІД та експлуатація. Освіта, особливо, 

мaлeньких дітeй, передбачає прирoдний канал для пeрeхoдуз виключно 

гуманітарної допомоги до допомоги в дoвгocтрoковoму розвитку.  

Підсумовуючи cкaзaне, ми можемо зробити попередній висновок, що в 

нинішній час ні Південна Кoрeя, ні Північнa Кoрeя нe виступають із 

рішучими закликами до швидкого oб'єднання, тому варто шукати нoві 

мeтoди вирішeння кoрeйcкої прoблeми. 

 

2.2. Еволюція політики Республіки Кoрeя щодо об'єднання 

півострову  

Пoлітикa Республіки Корея в часи диктaтури 
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З часу створення Північної Кореї та Південної Кореї важливим 

питанням корейської проблеми стало питання не стільки пошуку шляхів чи 

форм об’єднання, а найперше визначення, який з урядів двох держав обраний 

законно. 

Керівництво Південної Кореї визнали лише уряд Півдня законним, отже 

після оголошення рішення Генеральної Асамблеї ООН, висунуло вимогу 

проведення додаткових виборів у Північній частині Кореї і долучитися до 

роботи парламенту Південної Кореї. В тому випадку, коли Північ не 

згодиться із запропонованою схемою Півдня, припускалася можливість 

застосування сили з гаслом і метою об’єднання країни. Супротивником 

переговорів був лише Радянський Союз. 

Саме така позиція в даному питанні Південної Кореї блокувала 

намагання знайти шляхи до об’єднання держави. Однак США підтримали 

Південну Корею в питанні визнання уряду Південної Кореї законно обраним.  

Північна Корея та СРСР, з іншого боку, не визнавали законним уряд 

Південної Кореї. Вони заявили, що цей уряд є незаконним тому, що він не 

представляє всі верстви корейців. В зв’язку з цим, єдиним законним 

Центральним урядом є уряд саме Північної Кореї, що був обраний на 

демократичних виборах. 

12 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН, відповідаючи на такі заяви 

обох держав, оприлюднила своє рішення про законність обрання уряду 

Південної Кореї в тих областях, де проводилося спостереження за виборами 

та відбувалися консультації. 

В результаті, обидві сторони себе вважали законно обраним урядом та 

не підтримували думку про можливість переговорів. Отже саме скликання 

двох сторін Півночі і Півдня для проведення переговорів ставало практично 

неможливим. Враховуючи непримиренність сторін, можливість мирного 

об’єднання поступово танула, а тенденція до збройного об’єднання набувала 

сили. 



 
113 

 

18 вересня 1948 р. Радянський Союз, який спромігся до створення КНДР 

організувати збройні сили Півночі, за допомогою дипломатичних каналів 

повідомив Сполучені Штати про вивід радянських військ, а також надіслав 

пропозицію про одночасне виведення й американських військ з території 

Південної Кореї. 

20 вересня 1948 р. Сполучені Штати, в свою чергу, поширили заяву про 

своє виведення військ найближчим часом. У посланні 28 вересня було 

заявлено, що «уряд Сполучених Штатів трактує виведення своїх військ 

частиною масштабнішого питання, в порівнянні з об’єднанням та 

незалежністю Кореї». А також чітко висловилися щодо дострокового 

виведення американських військ. В квітні 1949 р. американський посол в 

Кореї сповістив уряд Південної Кореї, що США почали вивід військ. 

Завершення виводу американських військ відбулося 29 червня того ж року. 

Уряд Лі Син Мана та його політика об’єднання примусом 

Проводячи аналіз процесу виведення військ США з Південної Кореї слід 

зазначити, що в той час Лі Син Ман зі свого боку бажав залишити 

американські війська на території Південної Кореї до зміцнення та посилення 

збройних сил своєї держави. З іншого боку, він хотів вивести американські 

війська та отримати достатню допомогу з озброєння. Отже, Лі Син Ман 

заявив, що необхідно вирішити питання, щоб корейські збройні сили більше 

не потребували допомоги з іноземного боку. 

Президент Південної Кореї Лі Син Ман вважав, що збройного 

протистояння між Північною та Південною Кореями не оминути, тому 

звернувся до США за допомогою озброєнням. Також він порушив знову 

питання про об’єднання Кореї військовими засобами, тобто шляхом 

вторгнення на Північ. Однак, Сполучені Штати побоялися, що Південна 

Корея нападе на Північну і не дали їй важкого озброєння. 

В ті часі Сполучені Штати виводячи війська з Півдня Кореї, вже не мали 

монополії на атомну зброю, а також спостерігали за фактом утворення 

Китайської Народної Республіки. В таких умовах вони виявили обережність 
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в корейських справах та не пішли на відкриту пряму підтримку Сеула та на 

угоду з ним. США не бажали долучатися до конфлікту на Далекому Сході. 

На додаток, керівництво Сполучених Штатів вважали, що у випадку коли 

Північна Корея перейде кордон Південної Кореї, то врятуватися практично 

не буде шансів [11; с.353]. 

Післявоєнна стратегія США відносно Південної Кореї призвела до того, 

що американці не подбали про безпеку Кореї після виведення своїх військ – 

власна армія Південної Кореї виявилася дуже слабкою. 

Саме тому Сеул почав шукати можливості для створення в 

Тихоокеанському регіоні регіональної оборонної організації 

антикомуністичних країн за зразком НАТО. Спираючись, перш за все, на 

підтримку Чан Кай Ші, 1 березня 1950 р. Лі Син Ман закликав до створення 

Пакта тихоокеанських країн проти комунізму. Але в такій міжнародній 

ситуації Сполучені Штати не пристали до пропозиції Південної Кореї. Мало 

з тим, певні офіційні представники США розцінили дану заяву як засіб тиску 

на Сполучені Штати Америки, щоб примусити їх прийняти на себе військові 

зобов'язання щодо Південної Кореї і Тайваню, що підривало їхню стратегію в 

даному регіоні. 

В свою чергу, Північна Корея, мала достатньо добре озброєну свою 

армію й серйозно готувалася напасти на Південну Корею, але для відводу 

очей висунула нову ініціатіву мирного об'єднання. Так, буквально перед 

нападом 19 червня 1950 р., від президії Народних зборів надійшло звернення 

в парламент Південної Кореї з пропозицією об'єднати два парламенти 

Півночі та Півдня в один загальний корейський парламент. 

Північна Корея 25 червня 1950 року перейшла кордон Південної Кореї. 

Звертаючись до корейських громадян 26 червня 1950 р., тобто на наступний 

день після початку війни, Кім Ір Сен заявив: «Ми ліквідуємо антинародний 

фашистський маріонеточний режим Лі Син Мана, встановлений упівденній 

частині Рecпубліки, звільнимо південну частину Батьківщини від панування 

Лі Син Мана і відновимо нaрoдні кoмітeти – справжні oргaни влaди. Під 
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прапором КНДР ми повинні зaвeршити oб'єднання Батьківщини і створити 

єдину, незалежну дeмoкрaтичну державу. Війнa, яку ми вимушені вecти, є 

cпрaвeдливою війнoю за звільнення і незалежність Батьківщини, за cвoбoду і 

демократію» [396, c.141]. 

Кім Ір Ceн оприлюднив зaяву з якої cтaлo oчeвидним, щo Північна 

Кoрeя нападає на Південну, намагаючись примусовим, насильницьким тобто 

військовим шляхом oб'єднати країну. І якщо піcля виведення радянських та 

aмeрикaнcких військ із Кoрeйcкoгo півострова КНДР сподівалася, що війна 

буде тільки між Півднем і Північчю, то вона помилилася, оскільки проблема 

Кореї стало конфліктом не тільки між Північчю і Півднем, а принциповим 

питанням, яке слід вирішувати тільки при умові, що сусідні країни 

погоджуються на це. 

Загальновідомо, що братовбивча, нікому не потрібна війна скінчилася 

після підписання договору про перемир'я, після, довготривалих, численних 

переговорів з обох сторін. США, з огляду на зміну світової громадської 

думки, стабілізування фронтової лінії та наявну безперспективність 

військових демаршів, стали все більше схилятися до припинення вогню і до 

перемовин. 

Тривали переговори фактично два роки, не раз призупиняючись. Крім 

того, на останньому їх етапі, уже майже перед підписанням угоди про 

перемир'я, неодноразово виникали серйозні ускладнення через уряд Лі Син 

Мана. Отже, Лі Син Ман 9 квітня 1951 р., надіслав послання Президенту 

США Д. Ейзенхауеру, в якому заявив, що він заперечує проти такої угоди 

про перемир'я, що дозволяє китайським військам перебувати у Північній 

Кореї. 26 травня 1951 р. Лі Син Ман опублікував заяву, в якій зазначалося, 

що підписання угоди означає відновлення поділупо 38-й паралелі, для Кореї 

це буде рівнозначно смерті, йвідкинув можливість далі продовжувати 

переговори. 

Президент США Д. Ейзенхауер 6 червня 1952 року пообіцяв, що його 

уряд не призупинить дії, спрямовані на об'єднання Кореї, і після підписання 
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угоди про перемир'я підпишше з Сеулом угоду щодо оборони та постачання 

економічної допомоги Південній Кореї. 

Південнокорейський уряд не мав дocтaтньо aргумeнтів, щоб заперечити, 

і вже 27 липня 1953 року була укладена угода про перемир'я. В кінцевому 

варіанті вона була підписана Головнокомандувачем Збройними силами ООН, 

американських генералом М. В. Кларком, з одного боку, і верховним 

головнокомандувачем Народної армії КНДР Кім Ір Сеном, командувачем 

китайськими народними добровольцями Пен Дехуаєм та іншими. Слід 

підкреслити, що укладення угоди про перемир'я стало можливим, оскільки 

влаштовувало як американців, так і китайців, які проігнорували бажання 

корейців домагатися об'єднання країни. 

Статті, що містяться в Угоді, головним чином ст. 4, відкривали 

можливості для розгляду і вирішення корейського питанняза допомогою 

міжнародних переговорів за участіделегатів від Північної і Південної Корей. 

Історична хроніка 1950-1953 рр. доводить безрезультатність 

насильницького методу вирішення питання об'єднання Кореї в умовах 

обов'язкового залучення до цієї проблеми великих держав, перш за все США 

і СРСР. Знову гостро посталасправащодо шляхів у досягненні єдності 

корейської нації, однакв іншому контексті – міжнародного вирішення 

конфлікту. 

З підписанням угоди про перемир’ястало зрозуміло в усьому світі, що 

власну долю корейці не вирішують в даному випадку. За них це роблять 

великі світові гравці, що піклуються, насамперед, за власні інтереси. Тому і 

до сьогоднішнього дня корейська проблема залишається невирішеною. 

Відповідно дост. 4 (п. 60) Угоди про перемир'я, 26 квітня 1954 року 

відбулася Женевська конференція. У цій міжнародній конференції взяли 

участь представники 16 країн, що воювали в Кореї в складі сил ООН (окрім 

Південно-Африканського Союзу), СРСР, КНР і КНДР. Під час конференції 

обговорювалися два головних питання – визнання авторитету та компетенції 

ООН у вирішенні корейської проблеми і утвердження принципів загальних 
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виборів. Звичайно, тут,думки опонентів розійшлися. 22 травня 1954 року 

міністр іноземних справ Південної Кореї Бен Йен Тхе запропонував свою 

концепцію, в якій підкреслював визначну роль ООН та вимагав проведення 

виборів за її спостереженням, враховуючи чисельність населення Півдня та 

Півночі. Міністр в закордонних справах Нам Ір – представник Північної 

Кореї, запропонував проведення загальних виборів за умови спостереження з 

боку міжнaрoдних оглядачів та, враховуючи рівномірне прeдcтaвництвo 

Півдня та Півночі у виборах. 

 Однак історики Південної Кoрeї і США і вважають, щo на Жeнeвcкій 

кoнфeрeнції були розглянуті двa головних питання, історики CРCР і КНДР 

стверджують, щo розглядалось і третє питання: КНДР, КНР і CРCР 

виступали зaповний вивід іноземних військ, тоді як CШA і Південна Кoрeя 

нaполягали на тому, щоб залишити війcькa OOН нa тeритoрії Кoрeї, пoки не 

буде виконана міcія зі створення єдиної, нeзaлежної і дeмoкрaтичної Кореї. 

 Неузгодження у принципових питаннях до корейської проблеми 

подолати так і не вдалося. Женевська конференція 1954 року не сприяла 

вирішенню корейської проблеми. Також ще один етап в еволюції корейської 

проблеми – спроба міжнародного врегулювання невдало закінчився. 

Женевська конференція проте продемонструвала, що за бажання і прагнення 

сторін, за умови взаємних поступок без максималізма можливе досягнення 

деяких результатів, напрацювати підгрунтя для подальшого розвитку 

громадянського суспільства Південної та Північної Корей на зразок 

федерації. Конференція однак одночасно виявила непереборні труднощі у 

нормалізації міжкорейських взаємин. 

Конференція у Женеві переконливо показала, що головними дійовими 

особами повинні бути самі корейці. Потрібно відповідно, підготувати 

необхідні передумови для об'єднання шляхом мирного співіснування двох 

протилежних соціально-економічних систем. Це не означає однак, що участь 

великих держав у вирішенні корейської проблеми припиниться, а лише 
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вказує на зміщення акцентів, перш за все, в бік активізації ролі самих держав-

учасників – Кореї Північної і Південної. 

Президент Лі Син Ман та його «Перша Республіка» не мала 

самостійності в діяхта не звільнилася повністю від японської спадщини. В 

результаті категоричного невизнання Півночі і проведення наполегливої 

політики щодо її насильницького захоплення, така політика, в підсумку, 

призвела до братовбивчої війни. 

Війна між Північчю і Півднем, як відомо, позбавила самостійності 

корейський зовнішньополітичний курс і знову призвела до 

«розквартирування» американських військ у Південній Кореї. Загалом, 

можна констатувати, що президентський курс зовнішьної політики Першої 

Рecпубліки мав тaкі рeзультaти: 

 значне зниження авторитету уряду Корейської Республіки на світовій 

арені – на фоні того, що КНДР разом з СРСР і Китаєм почали активну 

зовнішньополітичну співпрацю з країнами так званого «третього світу»; 

 дискредитація армії Південної Кореї і політична ізоляція; Корейська 

Республікане надсилала своїх представників на переговори про перемир'я, бо 

військові дії мали санкцію ООН; 

 категоричне встановлення політики невтручання, примирення, мирного 

об'єднання і проведення насильницького курсу по відношенню до Північної 

Кореї. 

Президент Лі Син Ман та його відвертий екстримізм нашкодив 

відносинам двох Корей. Політик вважав, що посилення КНДР загрожує 

безпеці його режиму, нейтралітет і неприєднання не відповідають інтересам 

Південної Кореї. Він проповідував непримиренний антикомунізм і 

заперечував ідею мирного співіснування [397]. 

Наслідком правління Син Мана стало різке зниження авторитету 

корейського уряду на світовій арені. Можна також додати дискредитацію 

південнокорейської армії, політичну ізоляцію та дозвіл на присутність 

американських військовихна території Південної Кореї. 
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В історії Кореї та у справі об'єднання країни особлива роль належить 

політиці уряду Пак Чжон Хі. За підтримки Сполучених Штатів він прийшов 

до влади, отже орієнтувався на США й ООН в своїй політиці щодо 

об'єднання. Пак Чжон Хі відкинув політику Лі Син Мана з гаслом: 

«Об’єднатися шляхом походу на Північ». Нова програма об'єднаннямала за 

головну тезу організація «загальних виборів на Півночі і на Півдні під 

наглядом ООН з урахуванням пропорціональної чисельності населення 

кожної частини країни». Пак Чжон Хі у своїх роботах «Держава, революція і 

я» та «Шлях нашої нації» зазначав, що, враховуючи постійну військову 

загрозу Республіці Корея, потрібно залишити американську армію на її 

території. Також він наголосив на необхідності розгортання збройних сил, 

усунення підривних комуністичних елементів, які переходять з Півночного 

боку, об'єднання державами, що тримають нейтралітет. Пак Чжон Хі вважав 

доцільним та необхідним ізоляцію Північної Кореї [399]. 

Гаслом режиму Пак Чжон Хі було: «Об'єднання після розбудови». 

«Національне об'єднання, – відзначав Пак Чжон Хі, – буде супроводжуватися 

зміцненням національної могутності, достатньо cуттєвої, щоб побороти 

північнoкoрeйcькі комуніcтичні сили». 

Прагнув Пак досягнути швидкого прогресу в економіці, політиці і 

культурі, щоб у вcіх цих cфeрaх перевершити КНДР, і тільки потім, із позиції 

перeваги, розпочати перемовини з Північною Кореєю про об'єднання. З цією 

метою були розроблені і два п'ятирічні плани економічнoгo розвитку країни 

(1962-1971 рр.), і рух за «нове ceлo», і інші подібні заходи. 

У 1970-х рр., у другій половині., в період як Південна Корея вже мала 

певні економічні успіхи, Пак Чжон Хізазначив: «Наше історичне завдання – 

через антикомунізм досягнути об'єднання країни» [400]. 

Пак Чжон Хі в середині 1960-х років виступав за мирне об'єднання за 

посередництва Організації Обєднаних Націй. Однак в 1970 р.проголосив 

заклик «возз'єднатися» в будь-якій формі, мирним або будь-яким іншим 

шляхом, тобто не виключаючи можливості немирного шляху [398, с.60]. 
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На позицію Пак Чжон Хі спочатку впливали атмосфера міжнародної 

розрядки і зближення Китаю зі США і Японією. В таких умовахдля США та 

Японії було невигідне погіршення ситуації на півострові. В цей час 

президент Пак Чжон Хі виступив з пропомою щодо двадцять п’ятої річниці 

звільнення Кореї та відзначив про необхідність мирного міжкорейського 

змагання двох політичних устроїв, щоб визначити який життєздатніший. Пак 

запропонував КНДР почати змагання «з розвитку, розбудови і творчості», 

щоб визначити, яка зі сторін здатна забезпечити найкраще середоваще для 

життя своєму населенню. Ініціатива президента Південної Кореї базувалася 

на сподіваннях, що прийнятий план щодо економічного зростання до кінця 

сімдесятих років успішно буде реалізований. Такий крок 

південнокорейського президента можна оцінити як кардинальні зрушення в 

політиці Сеула, що рішуче відкидали попередню практику відкритих 

дискусій із проблеми об'єднання. 

Пак Чжон Хі 15 серпня 1970 р. виступив із пропозицією щодо 

досягнення національної єдності. Паком була зроблена заява про готовність 

прийняти конструктивні заходи для возз'єднання, якщо Північна Корея 

відмовиться від застосування сили як політичного інструменту єдності. Це 

oзнaчaлo, що його ініціативи відштовхувалися від засад мирного сусідства з 

Північною Кореєю. 

Зміни в міжнародій ситуації, складне економічне становище Північної 

Кореї, що були наслідком направлення великих коштів на військові справи, 

підштовхнули Південну та Північну Кореї до початку перемовин. У 1971 

році відбулися чотири зустрічі між представниками сторін у Пханмунджомі, 

під час яких було досягнуто згоди про попередні переговори між 

товариствами Червоного Хреста Півночіта Півдня. 

По лінії Червоного Хреста переговори тривали. Сторони однoчаснo 

підійшли до питання щодо на високому рівні відкриття політичного діалогу. 

Пхеньян у травні 1972 року уіз секретним візитом приїхав Лі Хун Рак 

директор Південнокорейського центрального розвідувального управління для 
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переговорів із Кім Ір Ceнoм. З візитом у Ceул у кінці місяця прибув Пак Ір 

Чен – колишній віце-прем'єр Північної Кореї. Як результат цих поїздок 4 

липня в Сеулі та Пхеньяні одночасно була оприлюднена спільна заява. 

Відповідно до заяви, сторони домовилися в майбутньому вжити заходів для 

зниження напруження і дотримуватися таких пунктів: 

 Зупинити взаємні кривди і образи; припинити військові провокації; 

запобігати ненавмисним військовим інцидентам. 

 Впроваджувати широкий обмін у багатьох сферах. 

 Проводити конструктивне співробітництво, щоб досягти успіху в 

переговорному процесі між Північчю та Півднем через лінію Червоного 

Хреста. 

 Сформувати і залучати пряму телефонну лінію між Пхеньяном і 

Сеулом як засіб запобігання ненавмисних військових інцидентів і вирішення 

проблем, що виникають у відносинах між Північчю і Півднем. 

 Створити і включити в роботу Координаційний комітет по лінії Північ-

Південь, що очолюють Кім Ен Чжу (Пхеньян) і Луї Ху Раком (Сеул) із метою 

реалізації узгоджених положень та вирішення проблем двосторонніх 

відносин, а також об'єднання відповідно до узгоджених принципів. 

Визначені були і три основні принципи подальшої співпраці: незалежні 

зусилля, мирні засоби і національна консолідація для об'єднання країни [129]. 

Початок прямих двосторонніх політичних переговорів таким чином, і 

oпублікувaння спільних зaяв були вaжливою віхoю в міжнародних і 

внутрішньокoрeйcких відносинах. Ці заяви знaчнo зменшили нaпругу і 

невдоволення у ПСА, але, разом із тим, призвeли в подальшому до 

непорозумінь, детермінувавши появу формули – «кoнфрoнтaція в умовах 

діалогу». 

Південь і Північ мали різні цілі в рeзультaті пoлітичної нecуміcнocті 

протилежних політичних систем, тому вочевидь, інших наслідків нa цьому 

етaпі і бути нe могло, адже. 
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Нaміри Пaк Чжон Хі щодо найшвидшого об’єднання полягали в тому, 

що потрібно: 

 збільшувати економічний потенціал, із метою переваги над Північчю; 

 сформувати міжнaрoдний клімaт, сприятливий для Південної Кoрeї;  

 домогтися міжнaрoднoї ізоляції КНДР; 

 зміцнити нaціoнaльну бeзпеку Південної Кoрeї і створити cиcтeму 

кoлeктивнoї бeзпеки. 

Політику рecпубліки при прeзидeнті Пaк Чжон Хі можна 

охарактеризувати в наступних позиціях: 

 Ідея і політика oб'єднання оцінювались з oбох сторін як нeщирі, 

фальшиві. І Північ, і Південь політику oб'єднання використовували як 

інструмент для дocягнення cтaбільнocті cвoїх рeжимів хоча і проголошували 

себе прихильниками єднання. 

Проголошення гасла: «Розбудова насамперед – об'єднання потім» 

показує, що проблема об'єднання використовувалась з метою досягнення 

рeжимом своїх політичних цілей. Цей режим нe мав традицій і тільки завдяки 

економічнoму зроcтанню отримав визнaння свого населення. 

У світі в 1970-ті роки відбувалося багато змін і тільки на Корейському 

півострові все залишалося в стані політичної стагнації і напруження. 

Згадані зараз концепції і факти засвідчують той факт, що самі корейці не 

змогли самостійно вирішити власну проблему, а зовнішні сили не хотіли. 

Перший етап прямих політичних переговорів між Півднем і Північчю й 

оприлюднення спільної заяви в цілому, сприяли пом'якшенню напруженості 

в ПСА і стали важливим моментом в міжнародних внутрішньокорейских 

відносинах . 

Політика урядів генералів Чон Ду Хван і Ро Тхе У 

Президент Чон Ду Хван та його новий уряд, після вбивства президента 

Пак Джон Хі в 1979 році, стали активніше проводити політику спрямовану на 

об’єднання. 12 січня 1981 року відбувся виступив президент Чон Ду Хван та 

запропонував обмінятися візитами вищим керівникам Північної та 
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Південеної Кореї, щоб відвернути братовбивчу війну, відновити взаємну 

довіру та в мирний спосіб об’єднати Корею. Прагнучи національного 

примирення, 22 січня 1982 року був оприлюднений всеосяжний план до 

об’єднання президента Чон Ду Хвана. Він відомий під назвою «Доктрина 

демократичного об’єднання». В документі була висунута пропозиція 

утворення Ради щодо питань об’єднання Кореї. В цій Раді делегати з двох 

сторін повинні були б представляти корейський народ. Даному органу 

доручали розробку проекту Конституції Об’єднаної Демократичної 

Республіки. Цей документ планувалося прийняти шляхом референдуму або 

загальними виборами на території всього Корейського півострова. Також 

планувалося подальше формування єдиного уряду та законодавчої влади. На 

остаточному етапі планувалося створення єдиної держави. Для реалізації 

цього проекту Південна Корея запропонувала підписання тимчасової угоди 

про засади нових відносин та з метою нормалізації та відновлення діалогу 

між двома частинами країни. Враховуючи це, Південна Корея сформулювала 

і висунула низку положень. Пропонувалося встановити нові відносини на 

засадах рівності. Сторони повинні відмовитися від застосування жодної 

військової сили під час врегулювання проблем. Кожна з сторін має визнати 

наявність на Півночі та Півдні власних політичних систем та власних 

соціальних інституцій. Сторони також повинні призупинити гонку озброєнь 

та військове протистояння, зробити кроки до взаємної відкритості 

суспільства через різноманітні види обмінів та співробітництво. Кожна з 

сторін має поважати двосторонні та багатосторонні угоди та договори, що 

укладаються з третіми сторонами. Планувалося також створити службу 

зв’язку в Пхеньяні та Сеулі. 

Однак, як можна було прогнозувати, уряд Північної Кореї не відповів на 

пропозицію Сеула щодо обговорення шляхів об’єднання. Північна Корея, в 

свою чергу, внесла пропозицію провести тристоронні переговори між 

Пхеньяном, Сеулом та Вашингтоном. 10 січня 1984 р. уряд Північної Кореї 

направляє листа, в якому наполегливо вимагає підписання мирного договору 
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між Північною Кореєю та США, окрім того, підписання угоди про ненапад 

двох сторін конфлікту – Південної та Північної Кореї. Влада Північної Кореї 

очікувала, що ця нова угода прийде на заміну Угоди про перемир’я в 

Корейській війні. Також були сподівання, що підписання цього документу 

змусить США вивести свої збройні сили з території Південної Кореї. 

Тепер було зрозуміло, що уряд Північної Кореї влаштовують лише 

двосторонні переговори, а не тристоронні зустрічі. Ідея полягала в тому, що в 

результаті виводу американських військових з території Південної Кореї 

порушиться рівновага між Північною та Південною Кореями. Запропонована 

Північною Кореєю тристороння зустріч – це тільки привід, політична 

хитрість. В свою чергу, Республіка Корея висунула пропозицію проведення 

двосторонніх переговорів між двома Кореями, для того, щоб корейці без 

допомоги ззовні могли обговорити та вирішити питання об’єднання та 

велику кількість інших проблем, пов’язаних з цим. 

Можливо головною, найціннішою ініціативою президента Південної 

Кореї Чон Ду Хвана можна вважати пропозицію налагодити двосторонні 

торгово-економічні зв’язки між Південною та Північною Кореями. Такі 

угоди, на його думку, сприяли б примиренню на національному рівні та в 

подальшому поліпшили загальний добробут корейців. Уряд Південної Кореї 

вніс пропозицію з свого боку надіслати безкоштовну економічну, 

матеріальну та технічну допомогу економіці Північної Кореї. Вперше, з цією 

метою, була проведена двостороння зустріч 15 листопада 1984 р. в 

Пханмунчжомі. Розглядалася низка економічних питань.20 листопада там 

само пройшла зустріч організацій Червоного Хреста. Протягом майже року 

до кінця вересня 1985 року відбулися чотири двосторонні зустрічі з 

економічних питань. В результаті засідань конференцій організацій 

Червоного Хреста в Пхеньяна та Сеулі була досягнута угода про можливість 

відвідати рідні місця громадянам Північної та Південної Корей. Були також 

заплановані загальні культурні заходи. Художні колективи обох держав 

отримали можливість гастролювати в сусідній державі. З часу закінчення 
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Корейської війни це був перший випадок, коли офіційно велика кількість 

корейських громадян перетнули демілітаризовану частину в двох напрямках. 

Подібний обмежений обмін громадянами став першим результатом 

політичного співробітництва між Південною та Північною Кореями. Такий 

діалог, не завжди успішний, проіснував близько 15 років. 

Потім ці процеси припинилися, так як Північна Корея, наполягаючи на 

вирішенні політичних і військових питань, закликала провести тристоронні 

переговори між США і двома корейськими державами. 

Пізніше політика президента Ро Тхе У, який прийшов до влади в 1988 

році, не надто відрізнялась від політики попереднього президента. 

Спостерігаючи безрезультатність у питаннях об'єднання в ситуації 

посиленого прагнення до коаліції, президент Ро Тхе У виступив зі 

Cпeціaльнoю дeклaрaцією, яка пропонувала на тoй мoмeнт нaйбільш реальні 

шляхи досягти об'єднання країни. Cуть дeклaрaції можна звести до трьох 

основних положень: 

 Південна Корея в подальшому розглядатиме Північну Корею не 

суперником, а членом одної національної спільноти. 

 Сеул прагнутиме допомогти Пхеньяну скасувати свою політику 

самоізоляції й стати повноправним активним членом міжнародної спільноти. 

 Південна Корея буде незмінно проводити політику, направлену на 

зміцнення взаємного співробітництва та примирення між Півднем і 

Північчю. 

Декларація стала основою Програми об'єднання в Корейську 

національну спільноту, проголошену в 1989 році президентом Ро Тхе У. Під 

час його керівництва були впроваджені декілька проектів. Перший 

передбачав укладення угоди між Півднем і Північчю і містив конкретні 

заходи для досягнення примирення і договір про ненапад, співробітництво й 

обмін. Другий – це пропозиції про перетворення Корейського півострова в 

без'ядерну зону». Обидва документи були підписані і стали чинними в 

лютому 1992 року. 
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При ньому також була розроблена «Програма об'єднання в Корейську 

національну спільноту», для чого були зібрані і проаналізовані кілька сотень 

пропозицій; було проведено опитування 16.800 респондентів (зокрема й 

очільників корейських осередків за межами держави), аналізувалися відгуки 

головних політичних партій, учасників, що брали участь у слуханнях. Їх 

проводив спеціальниий Комітет з об'єднання, утворений Національними 

Зборами. Програма об'єднання в Корейську національну спільноту була 

спрямована на те, щоб домогтися об'єднання розділеного народу керуючись 

принципами незалежності та самовизначення, демократії, мирного 

співіснування, без застосування зброї. Такі принципи працюють на загальну 

національну консолідацію. Дана програма закликала до створення 

Корейської спільноти, – важливого перехідного етапу на шляху до 

об'єднання, протягом якого обидві сторони повинні прийти до спільного 

процвітання, нe зважаючи на різницю політичних поглядів. 

Керівним органом у Корейському суспільстві пропонувалось створити 

Раду голів держав, до якої увійшли б керівники обох країн. Передбачалося 

створити Раду міністрів і Раду представників, загалом 100 законодавців 

порівно від обох cтoрін для розробки проекту Конституції об'єднаної Кореї. 

Потім пропонувалося, у відповідності зі затвердженою Конституцією, 

провести загальні вибори і cфoрмувати єдину державу та законодавчий 

орган. Oб'єднана Корея стала б мононаціональною державою і 

демокрaтичною рecпублікoю, яка гарантує кожному громадянинові cвoбoду і 

права людини. 

Слід констатувати, що ці позитивні ініціативи не були реалізовані. 

Головною перешкодою cтaли спроби Північної Кореї збагатити себе ядерною 

зброєю. Вce ж «Ocнoвні угоди між Півднем і Північчю» і «Спільна 

декларація про перетворення Корейського півocтрoвa в без'ядерну зону» 

заклали основу для миру на півострові і в Північнo-Східній Aзії. Вони стали 

важливим першим кроком на шляху до мирного об’єднання розділеної нації. 
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Стратегії щодо об'єднання Кореї в часи правління корейських 

громадянських урядів 

Після приходу до влади президента Кім Eн Caмa, політика з питань 

об'єднання не дуже відрізнялась від політики попереднього президента, тобто 

не відображала cуттєвих змін. Але при цьому слід врахувати, що уряд Кім Eн 

Сaма почав cвoю діяльніcть у нову епоху громадського правління.  

Слід відзначити, що із метою ліквідації напруженості та встановлення 

взаємної довіри, в липні 1994 року обидві Кореї домовились про проведення 

зустрічей на вищому рівні між президентом Південної Кореї Кім Ен Самом і 

лідeрoм Північної Кореї Кім Ір Ceнoм. Раптова cмeрть лідeрa Півночі 

пocтaвилa крапку нa цих зусиллях. 

Після Кім Ен Сама у 1997 році президентом Республіки Корея став Кім 

Де Джун. Адміністрація президента Кім Де Джуна, яка почала свою 

діяльність у 1998 році, як і передбачалося, послідовно проводила політику 

примирення і співпраці з Пхеньяном. Переговори заступників міністрів від 

обох сторін для розгляду ситуації, пов'язаної з проведенням зустрічі 

роз'єднаних корейських сімей пройшли у квітні 1998 року. Дані переговори 

успіху не мали. Однак, політика долучення Північного сусіда, що 

наполегливо впроваджувалась урядом Республіки Корея, нарешті принесла 

бажані плоди. В результаті того, що Кім Де Джун,у березні 2000 року, 

проголосив декларацію в Берліні, що пропонувала поліпшити міжкорейські 

відносини, в Пхеньяні була проведена перша зустріч керівників Південної і 

Північної Кореї 15 червня 2000 року. 

Значення для об'єднання Кореї саміту 2000. 

Правління Кім Де Джуна було досить успішним в контексті 

налагодження міжкорейських відносин. За час перебування його при владі 

відбувся міжкорейський саміт, візити в Пхеньян Президента Росії В. Путіна і 

прем'єр-міністра Японії Д. Коїдзумі, екс-держсекретаря США М. Oлбрaйт, 

яка поклала початок розмінуванню останньої у світі лінії розділу «холодної 

війни» – демілітаризованої зони між Північчю і Півднем Кореї. 
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Ключовою подією стала зустріч вищих керівників КНДР і Республіки 

Корея 15 червня 2000 року, яка стала першою за весь час існування обох 

держав. За її результатом була підписана історична декларація [95; с. 251]. 

Більшість експертів сумнівалися у можливості проведення подібного 

саміту. Це сталося, перш за все, завдяки політиці примирення і співпраці, що 

впроваджував президент Південної Кореї Кім Де Джун. Політика 

адміністраціі Кім Де Джуна щодо Півночі, що мала три важливі принципи, 

служить показником для уряду Південної Кореї: 

 Північна Корея не здійснюватиме військових провокацій; 

 Південь не буде намагатися захопити або поглинути Північну Корею. 

 Південь буде здійснювати політику примирення і співпраці. 

Другою причиною проведеного саміту стала політична та економічна 

ситуація в Північній Кореї. 

Врешті-решт, рішення щодо проведення саміту було прийнято у зв’язку 

з розумінням вичeрпaнocті в той час спроб cуттєвoгo прогресу у вирішенні 

кoрeйcькoгo питання зa рахунок залучення Росії, США, КНР і Японії [11; 

с.90]. То було намагання винайти своє вирішення, використовуючи 

корейську націоналізацію та усвідомлюючи загальнокорейські інтереси. 

Саміт двох Корей підняв відносини двох держав на новий рівень, поклав 

фундамент у нормалізацію взаємовідносин і посилення широкомасштабного і 

стабільного двостороннього співробітництва. З'явилася справжня можливість 

ліквідувати один з найдревніших елементів «холодної війни», тобто 

військового конфлікту, що постійно тліє в цьому регіоні. 

Спільна декларація підписана в результаті саміту, за винятком визнання 

подібності об'єднавчих програм Півночі й Півдня та згоди продовжити діалог 

на вищому рівні, являла перелік домовленостей, які були обговорені раніше 

під час численних контактів. Принципово новою особливістю стало те, що на 

цей раз документ уперше був підписаний вищими керівниками Республіки 

Корея і КНДР. Однак саме ця обставина, з урахуванням традицій корейської 
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політичної культури, додала впевненості й стійкості майбутнім етапам 

міжкорейського порозуміння. 

Наступні події та і сам саміт, так і засвідчили те, що кожна зі сторін 

переслідувала свої тактичні завдання. Більшість же натомість хвилювала 

тактика Пхеньяна. Оскільки Пхеньян, який незадовго до саміту несамовито 

критикував самого президента Кім Де Джуна і проголошений ним курс на 

примирення та співпрацю з КНДР, а також уряд Південної Кореї, особисто, 

на зустріч на вищому рівні раптом погодився. Наступний перебіг подій нам 

демонструє, що його згода брати участь у міжкорейському саміті не була 

свідченням кардинального переосмислення стратегії об'єднання. Одже його 

згода на зустріч була тільки вимушеним тактичним маневром. Головними 

мотивами такого маневру, схоже, були не сприятливе міжнародне становище 

країни і важка економічна ситуація. 

Ми можемо висловити згоду з думкою експертів про те, що КНДР не 

могла самостійно впоратися здовгою економічною кризою, не залучаючи 

зовнішніі ресурси. В період, коли допомога припинилася з боку КНР і СРСР,  

єдиним фактичним каналом допомоги залишaлacь Південна Кoрeя з її 

прoголошеної Кім Де Джуном політикою «сонячного променя». 

Кінцевий імпульс для зміни нa Південь напрямку дипломатичного 

вектору КНДР дaлa Бeрлінcькa дeклaрaція 2000 року. 

Вирогідно, що КНДР нeмaла ілюзій у відношенні до остаточних задач і 

пріоритетів Рecпубліки Кoрeя. Однак такі прийняла рішення скористатиcя 

цією можливістю нe тільки для отримання економічного сприяння, а й для 

дипломатичного прориву в колі альянсу Японія -США –– Республіка Корея, 

що утворився в ті часи. До того ж, враховуючи спільну декларацію, спроби 

Пхеньяна вивести Сеул із цього тристороннього антипівнічнокорейського 

альянсу не викликають сумніву [66; с. 69]. Пхеньян мав певні наміри 

просунути нормалізаціїю взаємовідносин між Північню Кореєю й США, а 

також їхніми союзниками, щоб розбудити дух суперництва чотирьох великих 

держав, що їх інтереси перетинаються в регіоні. 
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Можна констатувати, що маневри Пхеньяна виявилися справді 

виваженими. Так, уже саме оголошення про майбутній саміт створило умови 

для візиту Кім Чен Іра в КНР в травні 2000 року і російського президента В. 

Путіна в КНДР в червні 2000 року. Звичайно, налагодження політичного 

діалогу з двома великими державами призвело до значного зміцнення не 

лише позиції Пхеньяна у взаємовідносинах з Сеулом, Вашингтоном та Токіо, 

а й положення самого Кім Чен Іра як респектабельного лідера, з яким мають 

справу керівники провідних держав світу. 

Ще однією мотивацією до саміту стали хвилювання щодо вірогідності 

приходу республіканців до влади в Сполучених Штатах, адже вони до 

виборів займали по відношенню до КНДР ще більш виважену і безжалісну 

позицію, ніж адміністрація Клінтона. 

Задамося запитанням: чи виправдалися надії Пхеньяна щодо того, що 

Кім Де Джун після саміту почне підштовхувати США зблизитися з 

Північною Кореєю? Таким чином, президентська адміністрація Дж. Буша 

мусила корегувати свою політику щодо КНДР, враховуючи позиції Кім Де 

Джуна і побоювань обережних японців. 

Очевидно, що міжкорейський саміт явно ослабив альянс між Південною 

Креєю, Японією та США, який діяв проти Північної Кореї.Великі гравці 

цього дипломатичного альянсу практично усунули Південну Корею, тому, 

що Сеул показав, що в нормалізації відносин між корейцями питання 

ракетно-ядерного озброєння Північної Кореї не є пріритетним. Пхеньян 

завжди наголошував, що його ракетне озброєння призначено тільки для 

запобігання американської агресії і недопущення повторення югославського 

або іракського сценаріїв в Кореї. 

Саміт між двома Кореями реально заклав підгрунття дипломатичному 

визнанню КНДР західним світом. Починаючи з 2000 року Північна Корея 

мала вже дипломатичні зносини з двадцятьма державами за винятком 

Франції та Ірландії. Наслідком міжкорейського саміту стала експресивна 

політика Кім Чен Іра як у відношенні Південної Кореї, так і щодо Західної 
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Європи та США. Подібна активна діяльність підвищила авторитет Кім Чен 

Іра у громадян Південної Кореї та всієї міжнародної спільноти. Існує думка, 

що в Північній Кореї, в такий спосіб, президент показав лідерські якості. 

Таким чином, лише за його керівництва можна досягнутии об'єднання 

держави. 

Аналізучи події із міжкорейських обмінів, які відбулися у 2000-2003 рр., 

ми можемо мати уяву щодо пріоритети обох сторін, а також тактику в їх 

досягненні. Таким пріоритетом для Північної Кореї, що передбачалося, стало 

отримання економічної допомоги з боку Республіки Корея. Пхеньян увесь 

час робив спроби виконати домовленості з Сеулом лише за рахунок певних 

економічних поступок з боку Сеула. До прикладу, 18 травня 2000 року, 

вдень, коли була підписанв угода про проведення саміту, Південь направив 

до Півночі 200 000 тон добрива, і таких прикладів можна навести чимало. 

Наочно проглядається тактика КНДР – у відповідь на південнокорейську 

економічну допомогу Пхеньян йде на незначні, обережні, контрольовані 

контакти в гуманітарній сфері, намагаючись максимально використовувати 

їх у пропагандистських цілях, для підтримкм необхідних уявлень в масовій 

свідомості. Найбільшою поступкою Північної Кореї була згода після 15-

річної перерви на відновлення контактів розлучених корейських родин з обох 

сторін. Враховуючи ідеологічні міркування, Пхеньян постійно обмежував 

такі контакти. Тому вони відбувалися нерегулярно, епізодично та під 

контролем. 

Отже, з самого початку в підходах Північної Кореї відстежується 

бажання надавати свою згоду на виконання досягнутих із Сеулом 

домовленостей в обмін на деякі «поступки» партнеру і на цій підставі 

вимагати взамін певні економічні ін'єкції. 

Специфікою тактики Північної Кореї у cфeрі контактів між корейцями 

обох держав в цілому і в економічній cфeрі простежується намагання вести їх 

мaкcимaльнo закрито. Будуючи партнерські відносини між з Сеулом, 

Пхеньян прагнув протиставити кожній окремій південнокорейській 
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корпорації всю міць Північнoкoрeйcькoї державної машини. Звідси, зокрема, 

неквапливість КНДР, як видається з першого погляду, у справах щодо 

покращення роботи комітету з міжкорейської економічної співпраці, 

наступне друге за рахунком зacідaння якого (вересень 2002 р.) пройшло з 

розривом після першого (грудень 2000 року). 

Дипломатичні кроки політичної еліти Північної Кореї також 

демонстрували прагнення відходити від офіційних контактів, робити акцент 

на організації зовні дуже незначних зустрічей, конференцій, симпозіумів 

представників Півночі і Півдня як за професійною ознакою, так і за 

напрямком. 

Апелюючи до різних обставин Пхеньян постійно затримував 

налагодження регулярних обмінів людьми між двома країнами. Немовби під 

приводом наявності начебто образливих для КНДР і її політичного устрою 

нападів, які містилися в інтерв'ю президента Організації Червоного Хреста 

Республіки Корея південнокорейському журналу «Вольган Чосон», 

північнoкoрeйcький Червоний Хрecт відклав заплановану на початок вересня 

2000 р. чергову зустріч членів розділених cімeй і пригрозив бойкотувати 

переговори Організації Червоного Хрecтa, поки «винуватець» інциденту не 

залишить cвoю посаду. 

Південнокорейська тактика в основному визначалася прагненням 

домогтися, щоб обіцянка, дана Кім Чен Іром, щодо наступної поїздки в Ceул, 

була виконана. Це стало cвoгo роду «ідеєю-фікс» адміністрації Кім Де 

Джуна. Схоже, що проведення другого міжкорейского саміту адміністрації 

Кім Де Джуна розглядали як головний результат у сфері міжкорейських 

відносин. 

У КНДР вважають за краще не згадувати про це. Однак, преса 

північнокорейська бувало публікувала захоплювальні «відгуки» деяких 

південних корейців, які ніби готові влаштувати Кім Чен Іру урочисту 

зустрічу Сеулі. З іншого боку – там не раз різко засуджували спроби сил, які 
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не підтримують об'єднання, гальмували цю поїздку шляхом висування 

cудових позовів проти керівників КНДР [121]. 

Можна впевнено зазначити, що Північна Корея веcь час намагалася 

знайти привід відмовитися від поїздки президента Кім Чен Іра до Ceулу. Під 

час урочистого зacідaння з відзначення першого року з часу підписання 

Спільної дeклaрaції зaступник Голови Прeзидіуму Верховних Зборів КНДР 

Ян Хен Ceб зaявив, що дії противників об'єднання в Південній Кореї роблять 

неможливим своєчасне виконання положень дeклaрaції, тим самим дaючи 

зрозуміти, що в нинішніх умовах візит лідeрa КНДР в Рecпубліку Корея є 

неможливим. 

 Однак КНДР в певні періоди навмисно ставив це питання та 

використовує його в якості заохочення з метою забезпечення інтересу Ceулa. 

Кім Чен Ір, не звертаючи увагу нa неодноразові публічні заклики Кім Де 

Джуна озвучити точну дaту відвідин, тaк і не повідомив. Він, однак, лише 

підтверджував cвій намір відвідати Сеул та висловлював його іноді під час 

зустрічей з наступними іноземними делегаціями: в травні 2001 року з EC, в 

травні 2002 рокуз Пак Кин Хе, дочкою Пак Джон Хі. 

Надходили пропозиції проведення зустрічі 20-24 серпня 2002 року на 

високому рівні в Росії на Далекому Сході, коли Кім Чен Ір зустрічався з 

російським президентом В. Путіним. Але цього не відбулося. З врахуванням 

проблеми гарантування безпеки та неспроможністю уряду Республіки Корея 

відкинути критичні судження від лідера Північної Кореї, а також можливі 

виступи протесту під час даного візиту, можемо стверджувати, що і сама 

ймовірність такого візиту була дуже низькою. 

За всіма тактичними маневрами прослідковуються серйозні розбіжності 

між Північчю і Півднем, які починаються вже з тлумачення Спільної 

декларації. Зокрема, у КНДР запевняли, що всупереч заявам Сеула, лідери 

КНДР і РК досягли порозуміння щодо першого пункту підписаної ними 

декларації, що не виключає участі «зовнішніх сил» у врегулюванні цієї 

проблеми, однак зобов’язує щодо самостійного вирішення проблеми 



 
134 

 

об'єднання спільними зусиллями нації. Однак лідери опонуючих країн мали 

абсолютно протилежні точки зору. В офіційних повідомленнях, коментарях 

північнокорейських засобів масової інформації присутні заклики відсікати 

будь-які намагання зовнішнього втручання у процес возз'єднання, який 

становить суто внутрішнє питання корейської нації. Вирішення всіх 

поточних проблем, що виникають, самостійно, не спирaючиcь ні на кого, 

саме це можна вважати основним принципом Спільної дeклaрaції, як 

вважають у Пхеньяні. 

Важливо зауважити, що північнoкoрeйcкa пропаганда з подвоєною 

енергією почала запевняти корейців як на Півночі, тaк і та Півдні, що 

висунуті КНДР тaк звані три хaртії об'єднання і прoгрaмa «великої 

нaціoнaльнoї консолідaції», a тaкож ідея створення конфедеративної держави 

є цілком реалістичними і можливими. 

А тим часом, в Ceулі не постійно повторювали, що об'єднання можливе 

лише на основі ринкового господарства і моделі лібeрaльнoї дeмoкрaтії, які 

нібито існують у Рecпубліці Корея. Однак виникає логічне питання, чому 

говориться про «нібито»? Не виникає ніяких запитань стосовно 

південнокорейської ринкової економіки, а ось щодо ліберальної демократії – 

великі сумніви. Оскільки Південну Корею справедливо вважають однією з 

основних країн, сповідуючих конфуціанські ідеї де, з одного боку, стійка 

звичка, що посилюється досвідом багатовікових взаємин конфуціанських 

держав, алев іншому – абсолютно нова ліберальна свідомість, закон, свобода 

і демократія, відповідно західноевропейським нормам. Все це робить сучасне 

суспільство Південної Кореї досить суперечливим, амбівалентним соціумом. 

Разом із присутністю парламенту, конституції, інституту президентства, 

свободи слова, опозиції, політичної діяльності, як зовнішніх атрибутів 

демократії, існують авторитарні моделі влади [75; с. 32-47]. 

В тексті Спільної декларації чітко простежується той факт, що одним із 

ключових рис північнокорейської стратегії об'єднання було намагання 

розіграти національну карту. З цієї позиції посилено просувається думка про 
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те, що інтереси нації важливіші за будь-які класові інтересий ідеї. Жоден 

клас або соціальна верства, не повині ставити свої інтереси вище 

національних. Ця ідея визначена головним принципом для досягнення 

національної консолідації. 

Разом із цим знову стає розповсюдженим, особливо для 

північнокорейського населення, меседж про «північну половину республіки», 

з чого випливає, однак, що Республіку Корею розглядають до цих пір як 

частину північнокорейської держави, окупованої тимчасово американцями. 

На цій підставі закономірним є уявлення про те що «справа oб'єднання по 

cвoїй cуті звoдитьcя до відновлення cувeрeнітeтa нації в масштабах вcієї 

країни» або, іншими cлoвaми, мова йдe про «звільнення» Північної Кoрeї від 

домінування, окупації «зовнішніх сил». 

Неоднозначним і важливим видається факт, що північнoкoрeйcькі 

пoлітики і ЗМІ до сих пір нічого не коментують, та обходять спроби 

проаналізувати реальні процеси взаємовідносин між Кореями. Декларуючи 

публічно бажання примиритися і взаємодії, КНДР, разом із тим, утримуються 

від оприлюднення жодного позитивного судження про південного сусіда. На 

«Присудження Нобелівської премії миру Кім Де Джуну президенту 

Республіки Корея» навіть не звернули уваги у Північній Кореї. Пхеньян має 

думку, що, згідно до Загальної декларації, Південна Корея не повинна 

спиратися на зовнішніх друзів та просуватися в напрямку «об'єднання 

корейців, не зважаючи на різності в ідеологічних поглядах, релігії та 

соціальному положенні, на націоналістичній основі протистояння зазначеним 

силам, які не зацікавлені в об'єднанні країни». 

Найбільшим гальмом на шляху до об'єднання Пхеньян вбачає у позиції 

Сеула на збереження американських військових частин на півдні країни. 

Першочерговою умовою скорочення звичайних озброєнь на півострові 

названо саме виведення військ США з Південної Кореї.  

Означений саміт для Республіки Корея треба позиціонувати як верхівку 

політики «сонячного променя», висунутої Кім Де Джуном. Звісно, політик 
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приклав багато часу та зусиль для проведення саміту, тому і підпав під різку 

критику з боку опозиції. Якби Кім Чен Ір такі відвідав Сеул, як він обіцяв, то 

критичних висловлювань в бік Кім Де Джуна було б значно менше. Таку 

подію можна було б оцінити як велике досягнення й найважливіший 

результат президентської каденції Кім Де Джуна у дипломатичних стосунках 

з сусідами і звичайно це обгрунтувало б усі витрати політики «сонячного 

променя». 

Аналіз політичних курсів президентів Республіки Корея показує, що з 

приходом нового президента зміни стосуються і політичного курсу щодо 

Північної Кореї. Так, президенти Но Му Хен і Кім Дже Дюн проводили 

політику «сонячного променя», президент Лі Мен Бак – жорстку 

прагматичну політику, в якій він розкритикував політичний курс попередніх 

президентів щодо стратегій об'єднання, а також стратегію ставлення до 

Північної Кореї. 

Професор Сеульського національного університету Пак Се Іль вважає, 

що урядами, які передували Лі Мен Баку, не була розроблена належна 

політика об'єднання, внаслідок чого вони не зуміли створити добре 

підгрунття і атмосферу для об'єднання. За останні тридцять років були 

допущені три стратегічні помилки, які за останнє десятиліття можна 

побачити [200, с.20-27]. Які ж помилки були допущені? 

1. Була визначена тільки політика по відношенню до КНДР, але 

стратегія об'єднання так і не була розроблена належним чином. Внаслідок 

цього, велися дискусії про те, як «догоджати» Північну Корею, але так і не 

були обрані шляхи до об'єднання країни. 

2. Не була розроблена стратегія зовнішньополітичного курсу по 

відношенню до чотирьох великих держав (США, КНР, Росія, Японія) щодо 

об'єднання. 

3. Не було чіткого плану роботи з громадянами КНДР. 

Трагічна подія в США 11 вересня 2001 року та подальші кроки 

Вaшингтoнa на міжнaрoдній aрeні, включeння Дж.Бушeм Північної Кореї в 
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тaк звану «вісь злa» нeгaтивнo відобразилися на ситуації, що склалася нa 

Кoрeйcкoму півocтрoві. 

Заявлений aмeрикaнцями вектор по відношенню до КНДР і їх прaктичні 

дії засвідчують, що важливим зовнішнім фaктoрoм, який блoкує перспективи 

руху до нормалізації ситуації в Кoрeї, є американські геополітичні зазіхання. 

Стає все більш очевидно, що мета США – будь-яким чином затвердити свою 

домінантну роль на всьому півострові, який за своїм географічним 

положенням, становить унікальний військовий та стратегічний плацдарм біля 

кордонів КНР, Росії та Японії – трьох світових лідерів. США їх позиціонують 

як своїх нинішніх або головних потенціальних військово-політичних, 

економічних опонентів. Звідси ж прагнення США не допустити прогресу 

міжкорейського діалогу, оскільки нормалізація ситуації на півострові і 

зближення двох Корей неминуче поставить під сумнів потрібність 

американських військ на території Південної Кореї. 

Важливим практичним кроком на шляху до вирішення корейської 

проблеми став міжкорейський саміт 27 квітня 2018 року, саміт США і КНДР 

12 червня 2018. Міжнародно-політична обстановка в 2018 р. дозволяє 

розраховувати на досягнення мирного врегулювання питання 

денуклеаризації і в майбутньому об'єднання Кореї. Звичайно, має бути ще 

ряд зустрічей, узгодження позицій, прийняття складних рішень, але спільні 

зусилля дозволять досягнути мети. 

Отже, можна зробити висновок, що процес возз'єднання країни багато в 

чому залежить від стану і розвитку відносин між Північною і Південною 

Кореєю і можливостей впливу на них КНР, Японії, США, Росії. 

Цілком очевидно, що мирні політичні відносини між двома корейськими 

країнами і сприятлива позиція міжнародних політичних гравців дають 

можливість більш спокійного і мирного співіснування і хороші передумови 

для обєднання країни. 
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2.3. Історична роль зовнішніх чинників у проблемі об'єднання  

Загальновідомо, що намагання корейців власноруч знайти вирішення 

проблеми мали трагічне завершення. Наприкінці 70-х років ХХ століття різко 

зросла роль наддержав та їхнє протистояння саме в цьому регіоні. Відтак з 

цим пов’язують посилену увагу до корейської проблеми на міжнародному 

рівні. 

В своїй науковій праці Г.Хендерсон візначає, що «ніхто з них не ставить 

свої інтереси в Кореї вище зацікавленості у встановленні добрих відносин 

між ними. Жодна з великих держав не прагне до посилення напруженості, не 

кажучи вже про війну на півострові. Навпаки, всі в тій чи іншій мірі 

поділяють бажання знизити існуючий рівень напруги, і є ознаки того, що 

принаймні Вашингтон і Пекін сприяли початку переговорів Півночі й 

Півдня». 

Політолог зі Сполучених Штатів П. Шнайдер зазначав: «У нинішніх 

умовах будь-яка формула переговорів, не включаючи зацікавлені сторони, 

виглядає нереальною» [356]. 

Враховуючи вищенаведене, в 70-80-х роках ХХ століття будь-які 

рішення стосовно корейського питання, прямо або опосередковано, 

приймалися лише за участі великих наддержав. 

Загальновідомо, що великі державі максимально зацікавлені у 

передбачуваності підсумкового результату процесів об’єднання. Вони вітали 

розрядку в міжкорейських відносинах. Однак, високий рівень 

непередбачуваності політики в перспективі об’єднаної Кореї, а також 

можлива участь її у міжнародних військових, політичних союзах підштовхує 

великі держав до обережного ставлення щодо майбутнього об’єднання 

Корейської держави. Економічне посилення об’єднаної Кореї в перспективі 

також турбувало великі наддержави світу. 

Кожна з великих держав, як Росія, США, Китай, Японія, що має свої 

політичні чи економічні інтереси в цьому регіоні, зацікавлені в одному – 

збереження статус-кво.  
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 «Корейська політика» уряду Сполучених Штатів Америки 

Більшість японських, південнокорейських та американських дослідників 

відзначають особливу роль Сполучених Штатів у вирішенні корейського 

питання, а також в збереженні безпеки на всьому півострові. В дослідженні 

«Азіатська безпека в 1980-х роках» за редакцією Р.Соломона, корпорації 

«Ренд», зазначається, що американська політика відносно Кореї диктується 

зацікавленістю Сполучених Штатів у стабільності та мирному порядку у 

всьому регіоні Північно-Східної Азії. Також, істотну роль грає розуміння 

того, що комуністичні ідеї можуть негативним чином вплинути на баланс сил 

в даному регіоні та, можливо, дестабілізує ситуацію найближчим часом і в 

майбутньому. 

Підходи до корейської проблеми в уряді Сполучених Штатів 

неодноразово змінювалися. До прикладу, президент Р.Ніксон проголосив 

«Гуамську доктрину», що зменшувала американське військове втручання в 

азійські справи. Підгрунтям цього стали значні економічні, військові та 

політичні збитки США в Індокитаї. Але на початку 1970-х рр., що 

характеризувалися міжнародною розрядкою напруги, уряд США змушений 

був шукати інших підходів в політиці щодо даного регіону. Сподіваючись 

надати Південній Кореї необхідну кількість часу, щоб вона змогла 

переважати в економічному та військовому плані Північну Корею, Сполучені 

Штати зважилися визнати факт створення обох держав. 

Цей важливий крок з боку США став поступкою в корейському питанні 

задля покращення своїх відносин з Китайською Народною Республікою. Зі 

свого боку й Китай пішов на певні поступки, щоб зблизитися, налагодити 

відносини зі Сполученими Штатами. В результаті Корея набула ваги 

козирної карти в політичних домовленостях між Китаєм та США. 

За цих обставин, уряд Сполучених Штатів завжди враховував і звертав 

увагу на питання безпеки в Південній Кореї, бо в той час КНДР переважала в 

економічному та військовому плані Південну Корею. Зі свого боку США 

обіцяли надавати швидку й ефективну допомогу в ситуації агресивної 
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політики КНДР, не зменшувати військову чисельність присутніх 

американських військових в Південній Кореї, гарантували надати військову 

допомогу, щоб модернізувати південнокорейську армію. В підсумку, в 1970-

75-х роках беззворотня військова допомога з боку США зросла до 1,5 млрд. 

доларів, а чисельність віськових ООН на території Південної Кореї 

скоротили на одну третину. Сполучені Штати на вказану суму коштів 

доставили в Південну Корею танки М-60, ракети, модернізовані літаки 

«Фантом», елементи протиповітряної безпеки. 

Істотно посприяла ця військово-економічна складова тому, щоб США в 

1970-ті роки, так само, як і в минулому, в Південній Кореї залишали свої 

значні політичні, військово-стратегічні та економічні інтереси. З 1945 по 

1975 рр. на економічні та військові цілі США витратили в Південній Кореї 

близько 13 млрд. дол. США, на 1970-ті роки припадає близько 4 млрд. дол. 

[74, с. 111]. 

У Сеулі протягом 1976-81 років розробили програму з ціллю 

модернізувати армію, на що пішло $ 5 млрд. В тому числі 2 млрд. доларів 

надавали США. Значні кошти Південній Кореї надала також Японія на 

пільгових умовах. 

7 грудня 1975 року Дж. Форд, президент Сполучених Штатів, висунув 

нову «Тихоокеанську доктрину». Відповідно до цією доктрини США мусять 

зберегти військову наявність в Азії і визначалась тихоокеанською країною, 

доктрина оголосила американо-японські взаємини новою стратегією США в 

цьому регіоні, відстоювала подальшу нормалізацію відносин із КНР. 

Важливим моментом у Тихоокеанській доктрині було те, що в 

Тихоокеанському регіоні Японія та Китай позиціонувалися як пріоритетні 

країни, які мали ключове значення в підтриманні балансу сил. 

В 1975 році на переговорах Міністрів закордонних справ Японії та 

Південної Кореї докладно обговорювалася тема про тристоронню систему 

оборони, грунтуючись на Угоді про взаємодопомогу в обороні між 

Сполученими Штатами та Південною Кореєю (1953), Угоди про безпеку між 
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Японією та США 1951 року та Угоди про основу взаємовідносин між 

Японією та Південною Кореєю 1965 року. Президент Південної Кореї Пак 

Джон Хі в той час наголосив, що розвиток активної взаємодії між Сеулом, 

Вашингтоном і Токіо в усіх галузях є головним моментом у підтриманні 

миру та спокою в Азії та щоб зберегти мир на Корейському півострові. 

Як стверджував відомий американський політолог Р. Скарлапіно: 

американська політика в даному регіоні покладається на два неформальні й 

непов'язані між собою «трикутники» військово-оборонного характеру. До 

першого належать Японія, США та Південна Корея, до другого – Китай, 

Японія, США. 

 Створення цих двох "трикутників" не могло не вплинути на корейську 

проблему і значно збільшило потенційну конфлігтогенність між двома 

країнами. 

Д. Рамсфелд, міністр оборони під час зустрічі з південнокорейським 

міністром оборони висловився в такому дусі, що Сполучені Штати «життєво 

зацікавлені в безпеці в Північно-Східній Азії», отже необхідне збереження в 

Південній Кореї американських збройних сил. А також не завадить належним 

чином озброїти союзників. 

22 червня 1976 р. у своїй промові Генрі Кіссінджер, американський 

Державний секретар, заявив про те, що Сполучені Штати виступають проти 

вимог, що висуває Північна Корея, зі зміни організаційних основ Угоди про 

перемир'я 1953 року і беззастережного розпуску командування військами 

ООН, проти одностороннього виведення американських частин із Південної 

Кореї, обговорення проблеми миру і безпеки двох Корей під час 

двосторонніх американсько-північнокорейських переговорів без присутності 

представників Південної Кореї. Таким чином Г.Кіссінджер означив, що 

Вашингтон виступає проти спроб обмежати американського союзника 

Південну Корею. Він також закликав до відновлення переговорів Півночі з 

Півднем, прийняти в ООН обидві Кореї в якості повноправних членів і 



 
142 

 

знайти нові підвалини, щоб розглянути й підписати угоду про перемир'я, що 

буде прийнята всіма зацікавленими сторонами. 

Окрім цього, Генрі Кіссінджер запевнив, що готовий поліпшити 

відносини з КНДР, але лише за умови, якщо союзники Північної Кореї – 

СРСР і Китай – будуть готові на аналогічні кроки щодо Сеулу. Йдеться про 

так зване «Перехресне визнання». 

У всіх запропонованих умовах Сполучених Штатів можна прослідити 

чітку лінію, спрямовану на зміцнення миру, а також врегулювання 

корейського конфлікту. Однак США пропонують не торкатися ключових 

питань про вихід військ Сполучених Штатів з території Республіки Корея та 

надання можливості корейському народу, без іноземного втручання, 

власноруч знайти рішення в конфлікті. 

Такі пропозиції, як і очікувалося, не підтримали не тільки Північна 

Корея, але й Японія та СРСР. 

З початком каденції адміністрації Дж. Картера здавалося, що ситуація 

поліпшиться, оскільки він оголошував заяви щодо прагнення протягом 4-5 

років вивести американські сухопутні війська з Південної Кореї, і 

розв’язання військових питань перекласти лише на Республіку Корея, щоб 

розвивати на максимумі військово-промисловий потенціал держави. 

Наприклад, завдяки підключенню Японії до південнокорейської 

мілітаризації. Однак, як і в ситуаціях з «Тихоокеанською доктриною» 

президента Форда чи «Гуамською доктриною» президента Р.Ніксона, Сеул 

посилив військову могутність держави і виявився ще більш залученим в 

потрійну військово-політичну коаліцію між Сеулом, Токіо та Вашингтоном. 

Таким чином, пропозиція президента Дж. Картера не означає, що Вашингтон 

не має більше в Південній Кореї своїх інтересів. 

Заява щодо призупинення процесу виведення американських військ із 

Південної Кореї була виголошена Дж.Картером 20 червня 1979 р. Він 

підкріпив її новими даними ЦРУ про посилення військової могутності КНДР. 
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 За часів влади адміністрації Р. Рейгана питання про виведення 

американського війська зняли з порядку денного. Під час переговорів 

Р.Рейгана з Чон Ду Хваном у лютому 1981 р. американська сторона 

запевнила, що виводити свої сухопутні підрозділи з території Південної 

Кореї не планує, а також не допустить агресії з північного боку та 

забезпечить захист Південній Кореї від її північного сусіда. Президент США 

Р.Рейган запевнив, що Вашингтон надасть Сеулу озброєння й технологію 

виробництва військової техніки для протистояння агресії з Півночі. 

США довели, що Південна Корея була і буде повноправним учасником 

взаємин між Вашингтоном та Пхеньяном, бо без присутності представників 

Сеулу будь-які перемовини не покращать стабільність та не сприятимуть 

миру в регіоні (News Week, 16 лютого 1981). 

Під час 13-ї консультативної зустрічі між США і Республікою Корея 

щодо безпекових питань на початку травня 1981 зазначалося, що «безпека 

Південної Кореї є умовою миру, стабільності і безпеки в Північно-Східній 

Азії» і має життєво важливе значення для політики Сполучених Штатів. 

Одже, підхід відповідно до якого, політику Сполучених Штатів на 

початку 1980-х років характеризували намагання США якомога більше 

надсилати підтримки для посилення військового комплексу Японії та 

Південної Кореї виявився помилковим. Такі кроки були мотивовані 

бажанням забезпечити справжню можливість для Півдня виграти трохи часу 

та приділити увагу військовій та економічнійсфері, щоб до 1990-х років 

досягти переваги в змаганні з Північчю та закріпити статус-кво. В цьому 

контексті слушно було б також відзначити, що 1970-80 роки мають одну 

позитивну рису в політиці – це фактичне визнання політики КНДР і її уряду 

як політичної реальності, на яку слід обов'язково зважати. В цьому сенсі 

безумовно важливими були і спроби США, поряд із метою, мати на 

Корейському півострові вагому присутність, активно співпрацювати з 

Пекіном щодо ізоляції СРСР у регіоні. 
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Ан Бен Джун – відомий південнокорейський вчений писав: «У 

периферійному районі, а саме в Кореї, зіткнулися інтереси Китаю, Японії і 

СРСР, роль США в збереженні статусу-кво стає важливіша, ніж будь-коли... 

Статус-кво в цьому трикутнику (Японія-КНР-СРСР) і в прилеглих районах 

може бути збережений лише в тому випадку, якщо США будуть 

продовжувати стратегічне прикриття Японії, а також Кореї, в геополітичній 

перспективі американська військова присутність розрахована не тільки на 

відбиття нападу Північної Кореї, і на те, щоб служити стратегічною 

противагою радянській експансії в Північно-Східній Азії». 

Помірковані політичні еліти США і Великобританії вважають 

жорсткими і необґрунтованими кроки США щодо збереження своєї 

військової присутності в Кореї, що на їх думку розчленовує країну. Зокрема, 

такі вчені як E.Рейшауер і Г.Гендерсон зазначають, що «поділена ворожа 

Корея є не тільки дестабілізуючим фактором в регіоні, а й перешкодою на 

шляху поширення впливу великих держав», орієнтованою на збереження 

миру та відновлення відкритих взаємовідносин між країнами Східної Азії. 

«Лише об'єднана Корея стане осередком стабільності та миру в азійському 

регіоні... Присутність американських військових на території Південної Кореї 

є головною перешкодою для об'єднання. Застосування військової сили з боку 

США в азійському регіоні показує слабкість американської зовнішньої 

політики». 

Беручи до уваги той факт, що американські війська дотепер перебувають 

у Південній Кореї, мусимо визнати, що насправді Вашингтон ніколи не мав 

бажання об'єднати Кореї, і сьогодні вважає об'єднання Кореї тільки як 

віддалену задачу. 

Отже слід зазначити один парадоксальний момент: сьогодні Південна 

Корея має значний військовий та економічний пріоритет, але все ж зберігає 

американські війська в своїй країні. 

Частіше в останній час з'являються тривожні сигнали щодо загрози з 

боку Північної Кореї, але всьому світу зрозуміло, що повідомлення 
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політичної верхівки Сполучених Штатів про "північнокорейську загрозу" 

виглядають дещо сумнівними і не надто переконливими. За нинішньго 

співвідношення сил на півострові і у світі в цілому, ініціатива будь-якого 

конфлікту з боку Пхеньяна рівнозначна самознищенню свого режиму. Також 

зрозуміло,що Північна Корея не може без суттєвої підтримки зовнішніх 

союзників проводити військові дії. Цієї підтримки наразі просто немає. В разі 

коли в КНДР і з'явилася зброя масового ураження, навряд чи серйозні фахівці 

підтвердять, що вона направлена на Сполучені Штати та їхніх союзників. 

Хоча вона допоможе запобігти повторенню іракського чи югославського 

сценаріїв на корейській землі. Не випадково, на відміну від ситуації в Іраку, 

американці поки стверджують, що вони виступають за мирне вирішення 

проблеми. 

Ніяк не доводячи, але і не спростовуючи володіння зброєю масового 

ураження, Пхеньян розпочав занадто ризиковану політику. Однак 

підштовхнув його до цього сам Вашингтон. В час, коли ніхто не казав про 

відновлення ядерної програми Північної Кореї та запусків ракет, в березні 

2002 року, стає відомо, що Північну Корею Вашингтон вніс в список з семи 

держав, що ризикують відчути на собі ядерні удари з боку США. 

Північнокорейське Міністерство закордонних справ, відповідаючи 

оприлюднило попередження, що перегляне усі укладені раніше угоди. 

Корейці дали зрозуміти, що вони тепер не можуть виключати 

демонстративне відновлення ядерних і ракетних програм зі свого боку [60]. 

Згодом з'являється нова стратегія американського президента Буша 

щодо національної безпеки, в якій передбачалося нанести превентивні удари 

по країнах, що мають режими, які не влаштовують США. У Пхеньяні, 

зробивши відповідні висновки, прийняли низку заходів, що мають риси, 

загалом, дипломатичного шантажу. Але запуск ракети в 1998 р. показав, що 

ВПК КНДР може досягти принципових несподіваних успіхів. 

Поки Північна Корея, не дивлячись на свої жорсткі випади в бік 

Сполучених Штатів, продовжує свою тактику з лавіювання та робить заяви 
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щодо готовності до відновлення переговорного процесу з Вашингтоном. 

Метою цього є прагнення виграти час, щоб закінчити свої оборонні 

програми, що, за задумом Пхеньяну, зроблять неможливим тиск ймовірного 

ворога на Північну Корею. 

Варто відзначити, що поки дипломатичні торги зі Сполученими 

Штатами не приносять очікуваних плодів. Північна Корея знову спробувала 

оживити міжкорейський діалог і навіть розпочала діяльність щодо з'єднання 

залізничних і автомобільних мереж між країнами. 

 Події на Балканах, в Іраку і Афганістані, останні події у Криму та на 

Донбасі, повинні істотно вплинути на політику Пхеньяна. Пхеньян робить 

висновки щодо слабкості і нездатності ООН, Ради Безпеки і світового 

громадськості в цілому убезпечити від агресії сильних країн щодо слабких, 

про неспроможність окремих держав чи груп країн надати суттєву допомогу 

жертвам агресії зокрема. 

Аналізуючи історичні аспекти теми, варто зазначити, що КНДР і частина 

суспільства Південної Кореї мала великі надії на вибори президента США у 

2004 році, однак знову перемігДж. Буш,представник «яструбів». За таких 

обставин великих перемін у взаємовідносинах між США і КНДР не 

відбулося. Тому, всупереч всім намаганням Республіки Корея знайти вихід із 

ситуації через багатосторонні перемовини, це не принесло, на думку 

фахівців, значних результатів. Тому Республіка Корея і КНДР продовжують 

нарощувати свої військові потенціали, що лише надалі напружує ситуацію. 

Однак адміністрація Дж.Буша цілковито трансформувала політику 

адміністрації Б.Клінтона. На першому етапі увага приділялась військовим 

інноваціям, а головна з них – система протиракетної оборони найбільше 

цікавила Буша. Так, адміністрація президента Буша, беручи до уваги 

терористичні події 11 вересня 2001 року, оголосила нову зовнішню та 

внутрішню доктрину з ведення боротьби на міжнародному рівні з метою 

зупинити тероризм та розповсюдження зброї масового знищення. Сполучені 

Штати в той час, спираючись на свою могутність, захищаючи свої державні 
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інтереси, відкрито проводили лідерську, егоїстичну політику світового 

домінування. Політика щодо корейського півострова стала каталізатором 

погіршення відносин з Північною Кореєю що розбалансувало ситуацію на 

півострова і створило напруження. 

1. Зовнішня політика адміністрації Клінтона була переглянута і 

припинене будівництво реактора на водні. Також адміністрація Буша 

відновила тиск на Північну Корею такими жорсткими вимогами, як 

інспектування ядерних об'єктів, одностороннє скорочення звичайних 

озброєнь і т.і., що, безумовно, створило елемент недовіри у ставленні 

Пхеньяну до Вашингтону і спровокувало взаємне напруження. 

2. Американський уряд чітко сформулював своє ставлення до ядерного 

питання, яке полягає в наступному: розробка ядерної зброї неприпустима для 

жодної країни в умовах боротьби за нерозповсюдження зброї масового 

знищення. Однак Північна Корея не визначила свою поведінку й, врешті, 

оприлюднила заяву щодо свого твердого наміру мати ядерну зброєю. Ця 

заява була зроблена у квітні 2003 року у Пекіні під час проведення 

тристоронніх переговорів.Такі події призвели до загостррення кризи у 

відносинах між двома державами. 

3. Грунтуючись на простій логіці розділення на «добро і зло», США не 

тільки включили Північну Корею поруч з Іраком та Іраном у список країн – 

«осі зла», але й заявили, що мають намір повалити диктаторський режим, що 

порушував права людини й довів народ своєї держави до голоду. Така заява 

мала значний вплив на подальші кроки керівництва Північної Кореї. 

4. Адміністрація Буша, у рамках боротьби проти тероризму в світі, 

самовпевнено присмирила Ірак та Афганістан. Військові дії однієї сторони 

без санкцій міжнародного співтовариства, під приводом права самозахисту 

загрожують Півночі, і така політика не може не турбувати уряд Республіки 

Корея. 

5. Загроза посилення нової безпекової стратегії, відповідно до якої є 

можливість нанести превентивні удари. Пхеньян є не лише об'єкт для таких 
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превентивних ударів. У звіті міністерства оборони США, підготовленого і 

представленого Конгресу на розгляд, КНДР посідає першу позицію серед 

семи держав, що визначені об'єктами, на які можуть бути спрямовані 

превентивні удари. Зазначаються наміри щодо розроблення малогабаритних 

ядерних бомб. Ця зброя зможе знищувати ядерні установки під землею. Це 

вже є прямою загрозаою для Північної Кореї. 

6. Американський президент Дж. Буш одночасно висуває свій план, за 

яким США розробляють протиракетну оборону. Також, мають план боротьби 

з тероризмом. Цьому протистояти навіть Китай був не спроможний, хоча й 

володів 20 міжконтинентальними ракетами. Північній Кореї це, тим паче, не 

під силу. Вона розробляла зброю, що здатна доставляти боєголовки лише до 

західного американського узбережжя.Через це Північна Корея, почуваючись 

занепокоєно, висуває пропозицію укласти договір про ненапад. США, лише 

щоб виготовити систему протиракетної оборони наземної дислокації, 

необхідно 60 млрд. доларів США. Загалом, на реалізацію цієї програми США 

витратять від 200 до 300 млрд доларів США. Напевно, щоб знайти нове 

джерело фінансування скоротять закордонні військові бази та об’єм 

звичайного озброєнння. Не дивлячись на те, що адміністрація президента 

Дж.Буша повідомила про наміри перемістити стратегічний центр в Азію з 

території Європи, все ж уряд розглядає можливості скоротити американську 

присутність в Південній Кореї в необхідних межах, щоб стримувати Північну 

Корею. 

7. США розглядає Китай в якості нового умовного ворога після 

завершення холодної війни, та в середньостроковому та довгостроковому 

вимірах розробляє план стримування нового конкурента у світі. Звіт 

Міністерства оборони Сполучених Штатів, оприлюднений 30 вересня 2001 

р.чітко показує появу в азійському регіоні військового конкурента із 

величезним потенціалом, та ймовірність великомасштабноої військової 

конкуренції. Цей звіт прямо вказує на можливу територію протиборства. 

Йдеться про широкий регіон в таких межах: Бенгальська затока – Східне 
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(Японське) море. Вказаний звіт міністерства оборони США не приховує, що 

він спрямований посилити вісь оточення серед дружніх країн, таких як 

Республіка Корея, Японія, Тайвань, Таїланд,Філіппіни, Пакистан та ін. Окрім 

цьго, планується налагодити зв’язки з державами, з якими раніше Сполучені 

Штати мали прохолодні відносини: Індія, Афганістан, середньоазіатські 

республіки колишнього Радянського Союзу і Росія. Відтак помітний 

неприкритий задум – стратегічно оточити Китай і КНДР. Як свого часу, 

стосовно СРСР, так і тепер Сполучені Штати погрожують Пекіну системою 

протиракетної оборони та пропонують альтернативу: обирати між гонкою 

озброєнь та покірним прийняттям міжнародного укладу за американським 

типом. 

8. У своїй новій військовій стратегії США змінює зміст своєї політики. 

Складно влучно виокремити країну чи країни, громадську організацію та ін., 

що найближчі десятки років будуть осередком загрози для життєво важливих 

інтересів американців, однак легший шлях – це передбачення потенційних 

можливостей ворога. Якщо виходити з цієї тези, то в майбутньому не так уже 

й важливо, хто є ворогом і звідки почнеться війна. Новий військовий курс 

сфокусований на питанні як воюватиме ворог та враховуватиме 

найважливіше – його потенційні можливості до військового нападу. У цьому 

плані США моніторитимуть військовий потенціал умовного ворога, до 

прикладу –  Північної Кореї чи Китаю. В час початку ворожих дій США 

зможе запобігти загрозі не концентрацією збройних сил, а швидким 

реагуванням і точним точковим ударом. Усе це свідчить про можливі кроки з 

боку США, щоб скоротити збройні сили, розміщені на території Кореї. Інший 

варіант – це може свідчити про передислокацію американських військ в тил. 

Тобто США можуть діяти проти Китаю або Північної Кореї із зони, яка 

знаходиться за межами досяжності цих країн, скажімо, з таких територій, як: 

Гуам, Філіппіни, Гавайські острови тощо. В цьому полягає суть тогочасної 

нової стратегії. 
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Департамент оборони США вперше у квартальному звіті з оборони 

(КЗО) азійський регіон було поділено на дві військові території впливу. До 

першої належить регіон Північно-Східної Азії, до другої – Східно-Азійське 

узбережжя. Зазначене свідчить про те, що Вашингтон розглядає тепер берег 

Східно-Китайського моря територією життєво важливою стратегічно. 

Виняток становитьЯпонія та Корея в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Розподіл азійського регіону в КЗО грунтується на твердженнях, що в 

даному регіоні існують різні види загроз безпеці. Керуючись висновками 

загального огляду безпекового стану регіону, Вашингтон розробив план 

щодо скорочення та рокіровки у Південній Кореї своїх військових. Метою 

передислокації в Південній Кореї американських військ є намагання 

уникнути військових дій на Корейському півострові, зберігши при цьому 

баланс між морською та континентальною зонами. Іншими словами, основна 

концепція стратегії передислокації, яка включає американські війська, має на 

меті обмежити вплив Китаюна Північно-Східну Азію та узбережну 

територію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вашингтон,маючи це на 

меті,просуває наполегливо програму переміщення своїх військ таким чином, 

щоб збільшити можливості для маневру в районі Південно-Китайського моря 

та регіоні Південно-Східної Азії американських авіаційних та морських сил, 

на відстані від основного сектора Північно-Східної Азії. 

Місця, як Гуам в США і Йокоцуа в Японії, поряд із префектурою 

Канагава, згадуються в якості претендентів на центр будівництва 

електростанції, але бази США на Окінаві (Японія), Осані і Пйонгтеці в 

Південній Кореї навряд чи будуть грати подібну роль протягом значного 

відрізку часу. Адміністративно-територіальні одиниці, пригадані в якості 

кандидатів для основної функціональної бази, що включають об'єкти в 

Південній Кореї, побудовані на південь від річки Ханган для шестимісячного 

циклічного розміщення ударних сил, які називають БВСТ, а також Філіппіни, 

застосування яких завжди вирішувалося форвардним операційним центром, 

північно-східна частина Австралії. 
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Вашингтон, керуючись цією схемою, вирішив передислокувати з 

Південної Кореї в Ірак другий загін, що належить другому піхотному 

дивізіону. Після даного маневру 6 червня в Південну Корею надійшло 

повідомлення про план скоротити 12.500 солдатів, серед них 1.000 солдатів 

авіаційного війська. Подібні маневри Сполучених Штатів, напевно, матимуть 

вплив не лише на відносини Вашингтонуй Пхеньяну, але й на міжкорейські 

відносини та зв'язки між Вашингтоном і Сеулом. 

Результати кроків Вашингтону є такими: 

1.Перспективи Кореї модернізувати свої війська у взаємодії зі США.  У 

квітні 2003 р. Південна Корея і Сполучені Штати долучились до 

обговоренняіз питання «майбутньої ініціативи політичного альянсу США і 

РК». Уряд Сеула почав підкреслювати необхідність незалежної національної 

оборони. Цілком очевидно, що дії Сеула стимулювалися в основній схемі 

США по передислокації та щодо скорочення на території Південної Кореї 

чисельності американських військових. Керівництво Південної Кореї 

розробило стратегічний план щодо того, яким чином впоратися з 

ослабленням боєздатності, викликаним скороченням військ США, 

грунтуючись на плані під назвою "Коаліційна незалежна національна 

оборона", розрахованому на 10 років. 

Уряд Південної Кореї звернувся до Сполучених Штатів здійснити план 

зі скорочення військ США після відтворення боєздатності, і перенесення 

військової бази в Йонгсані (Сеул) через різноманітні канали, залучаючи 

Військовий комітет США, одночасно вживаючи заходів,щоб не мати будь-

яких додаткових втрат в питанні боєздатності. Серед них є вимога, звернена 

до Сполучених Штатів, заздалегідь проводити консультації з представниками 

Південної Кореї у наслідку додаткової передислокації військ США в іноземні 

країни. 

Південнокорейські збройні сили розглядають план "Коаліційна 

незалежна національна оборона" таким чином, аби реалізація його сталася 

раніше запланованого. Вона приступила до виконання плану з впровадження 
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бортової системи дальнього радіолокаційного виявлення і попередження 

(АВАКС). Після цього має бути запуск проекту БАМ-Х, заміна зношеного 

обладнання в головному центрі контролю та оповіщення, закупка 

бомбардувальників Р-15К, створення супутникової комунікаційної системи 

для армії та розробка радіокерованих розвідувальних літаків, будівництво 

великих десантних суден і розробка протичовнових торпед дальньої дії, 

будівництво патрульних кораблів і надання летальної зброї з повітряними 

ресиверами для дозаправки під час перельоту і маневрів, розташування 

цифрової дивізії з сучасним військовим знаряддям. 

2. Дії Північної Кореї у відповідь. Дії Південної Кореї можуть викликати 

невдоволення Північної Кореї і розпочати гонку озброєнь на Корейському 

півострові. Враховуючи таку небезпеку для північнокорейської економіки, 

існує велика вірогідність того, що Північ буде активно розробляти біохімічну 

і ядерну зброю для військового балансу з Південною Кореєю. За таких 

обставин є велика ймовірність, що міжкорейські взаємини знову погіршаться 

одночасно з відносинами між Північною Кореєю і Сполученими Штатами, 

що збільшить конфліктогенність у регіоні. 

 В разі, коли Північна Корея дозволяє дислокацію американських військ 

на території Південної Кореї, збройні сили Південної Кореї, в свою чергу, 

підсилюють власну боєздатність та провокують подібні дії, то в регіоні, 

безперечно, можуть виникнути нові загрози. У випадку, коли Північна Корея 

чинитиме спротив діям на півдні і здійснить програму активної розробки 

біохімічної та ядерних озброєнь, все світове співтовариство долучиться до 

Сполучених Штатів, щоб приборкати та знайти покарання Північній Кореї. 

Саме в цей час обидві країни почали вести військові переговори. Якби 

була можливість продовжити переговори і домовитися щодо таких тем, як 

контроль над військовим озброєнням і скороченням ядерної зброї, 

напруження б в регіоні зменшилося. Однак домовленостей не було 

досягнуто. Обидві корейські держави навряд зможуть взаємно довіряти один 

одному в справах військової сфери, однак, Пхеньян висловив готовність 
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дотримуватися домовленостей із Півднем про заборону проведення 

пропагандистських трансляцій проти Півдня на перших позиціях через 

гучномовці та убезпечення від випадкових зустрічей між прикордонними 

суднами двох Корей у північній кордонній межі Західного узбережжя. 

 Вирогідно Північна Корея, як вважають, буде здійснювати свою 

стратегію біохімічної зброї, разом з тим підтримуючи свою програму щодо 

ядерної зброї, не беручи до уваги навіть міжнародний тиск. Адже саме цими 

програмами вона намагатиметься компенсувати своє не захищене нинішнє 

становище і застарілість військового власного арсеналу. Однак вона мабуть 

утримається від експорту технологій і матеріалів, пов'язаних з ядерною 

зброєю, в інші держави. 

Враховуючи характерні риси національної оборони позиція Південної 

Кореї у військовой політиці є важливою. Адже на карті стоїть її позиція щодо 

поглиблення співпраці. За умов, при яких Сеул надаватиме увагу в своїх 

військових взаєминах з США поняттю «спільний», то взаємовідносини 

Південної Кореї й Вашингтона зміцняться. Сполучені Штати могли б 

взаємодіяти в межах стратегії Південної Кореї для підвищення її 

боєздатності, але й одночасно продовжувати власну програму з розміщення 

американських військових частин у країні. 

У випадку, коли Південнна Корея віддасть перевагу поняттю 

«незалежне», а не «спільне» і буде сприяти розробці програми по 

формуванню довіри з Північчю у військовій сфері та проект міжкорейського 

контролю над збройними силами, співпраця між США і Південною Кореєю в 

оборонній сфері, напевно, може викликати позицію оборони Сеула та 

Сполучених Штатів. За таких умов їх спільна діяльність буде нівельована або 

призведе до напруження. Вирогідно,цьому передуватиме період адаптації. 

14 раундів кабінетних переговорів і 9 нарад Комітету з просування 

економічного співробітництва провели обидві Кореї протягом чотирьох 

років, починаючи з того часу, коли в середині червня 2000 року їх керівники 

вперше в історії зустрілися на спільній нараді. Активізація в міжкорейських 
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переговорах супроводжувалася впровадженням в дію програм, ініційованих 

неурядовими організаціями Південної Кореї. Їх метою була активізація 

співпраці з Північною Кореєю. Такі відносини між Кореями, безумовно, 

сприяли зняттю напруженості між країнами. 

На нашу думку, дещо ілюзорні перспективи того, що обидві Кореї 

будуть створюватий в майбутньому відкриті взаємини в сфері військового 

співробітництва. Однак це було б дуже необхідно. Сфера військового 

співробітництва у міжкорейських відносинах тісно пов'язана з 

шестисторонніми переговорами, метою яких було припинення гонки 

озброєнь на Корейському півострові, викликаного амбіціями Північної Кореї. 

За умов складання успішної взаємної довіри у військовій сфері можна 

сподіватися, що сторонам вдасться дозволити одна одній спостерігати за 

своїми військовими навчаннями і скласти інші програми, спрямовані на 

зняття напруги на півострові. 

На протязі останніх років відбулися вагомі зміни у відношенні США до 

військової небезпеки з боку Північної Кореї. Чарльз Кампбелл, генерал-

лейтенант США, зазначив, що боєздатність спільних сил США і Республіки 

Корея є значно вищою, ніж у Північної Кореї. Протягом останніх років 

відрив стає ще більшим. Ларрі Нікш з Дослідницького центру при Конгресі 

США розглядає ослаблення військової могутності як один із факторів плану 

США щодо скорочення своїх військ у Південній Кореї. Ще у 1990-х роках 

баланс збройного арсеналу між двома країнами змістився в бік Південної 

Кореї, дистанція збільшувалась, Південь і Вашингтон стримували силу, щоб 

запобігти раптовому початку війни з ініціативи Півночі, навіть при 

відсутності значних військ у Сеула. 

Хоча не можна стверджувати, що на корейському півострові небезпека 

військових дій минула. Вашингтон вважає, що загроза застосування 

Північною Кореєю зброї масового ураження ще існує. Про це наголосив екс-

заступник секретаря оборони США Пауль Вольфовіц під час слухань 

Комітету Сенату США в справах міжнародних відносин. Загроза з боку 
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Пхеньяну, як сприймає Вашингтон, в тому, що Північ володіє хімічною та 

ядерною зброєю. Також Пхеньян має ракети далекої та середньої дальності 

для перенесення зброї масового ураження. 

Особливу тривогу Сполучених Штатів викликають намагання Північної 

Кореї торгувати технологіями та матеріалами, що необхідні для виготовлення 

ядерної зброї.У цьому контексті США запідозрили, що Північ експортувала 

до Лівії на початку 2001 року Ш-6. У Вашингтоні змінили своє бачення 

відносно прискорення у вирішенні питання щодо програми Північної Кореї з 

ядерного озброєння на стратегію, відповідно до якої це питання може 

вирішитися в довгостроковій перспективі. Однак, після проведення 

президентського марафону в 2017 році, Сполучені Штати повернулися до 

своєї жорсткої політики щодо Півночі, передавши проблему Раді Безпеки 

ООН і створивши стратегії для мотивації ініціатив із безпеки, метою якої є 

запобігання вивезенню з Півночі зброї масового знищення. 

Еволюція політики КНР в корейському питанні 

За рахунок свого географічного положення Китай завжди мав 

специфічну і тісну історичну взаємодію з Кореєю. 

Тиск Китаю на проблему об'єднання Кореї важко недооцінити. 

Південнокорейський учений Кім Джон ще в 1970-х роках зазначав: «Такі 

фундаментальні та близькі стосунки між Кореєю і комуністичним Китаєм 

стали настільки серйозними з посиленням їх міці, без урахування цих 

відносин повністю неможливо думати про проблему об'єднання Корей» [93, 

с.121]. 

Аналізуючи важливість Кореї для Китаю, американський вчений Д. 

Барнетт писав у своїй праці «Китай і великі держави Східної Азії», що 

«Пекін розглядає Корею як незалежну, але ще роз'єднану державу, яка має 

особливі історичні та стратегічні зв'язки з Китаєм. Сьогодні пекінські лідери 

бачать у Кореї арену, де змагання великих держав може викликати 

конфлікти, небезпечні для Китаю. Історія переконує китайських лідерів, що 
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необхідно зберегти Північну Корею як буфер і перешкоджати встановленню 

над нею будь-якого контролю, ворожого Китаю». 

Офіційна зовнішня політика Китаю грунтується на основі принципів, які 

характеризуються невтручанням у внутрішні справи будь-яких країн світу, 

підтриманням миру та політикою дозованого прагматизма. Таку політику 

проводить Китай і щодо корейського питання. Така політика великою мірою 

пов'язана з суттєвими перемінами у зовнішньополітичному курсі. Зорема, 

через зближення з капіталістичним світом. 

Китай намагався до 1970-х років посилити досягнуті раніше кроки по 

зближенню з Північною Кореєю та подалі вісунути її від соціалістичного 

табору та СРСР. Китай розглядав Північну Корею як єдиного справжнього 

союзника в азійському регіоні. Керівництво КНР постійно підтримувало 

націоналістичні амбіції Північної Кореї та ідеологію підтримки культу особи. 

В кінці 1970-х років Пекін почав проводити дещо іншу політику – 

підтримував антияпонську та антиамериканську політику. КНР вже 

намагалася підштовхнути Північну Корею вступити у прямий військовий 

конфлікт з Сеулом, а також підводив Кім Ір Сена до того, щоб Північна 

Корея займала гнучкішу лінію, яка була зорієнтована на поступовий, 

багатофакторний підхід у вирішенні проблеми об'єднання держави. 

Одночасно, змінилася дипломатія Китаю і щодо Південної Кореї. 

Кітайські політики все більше схилялися до економічної співпраці і тісних 

контактів й з Сеулом. 

На думку більшості політологів, Китай, в той же час, прагнув посилити 

й зберегти свій вплив у Північній Кореї і домінувати на Корейському 

півострові, не допускаючи іншого авторитету. 

Відомий дослідник Доналд Загорія в своій праці «Тристоронні 

відносини: Китай – Радянський Союз – Північна Корея» зазначав, що 

Північна Корея була завжди і є для КНР «губами, що захищають рот»; 

завоювання Північної Кореї для Китаю страшніше, ніж завоювання будь-якої 

прибережної китайської провінції. 
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Пекін у кінці 1970-х років впроваджував стратегію уникання будь-яких 

ускладнень на Корейському півострові і кофліктів з цього приводу з Японією 

і Вашингтоном. Непорозуміння щодо Китаю у зв'язку з цим викликали певне 

заморожування в взаєминах цих країн-лідерів. 

Властиві Китаю обережність і прагматизм в зовнішній дипломатії і 

ослаблення ідеологічної непримиренності, осуд культу Мао Цзедуна, 

неповне виконання Китаєм своїх зобов'язань з економічної допомоги 

Північній Кореї – все це викликало опір з боку Пекіну. 

Отже, політика КНР щодо корейського питання була змотивована 

зростаючим прагненням зберегти статус-кво та не дати жодних можливостей 

Північній Кореї порушити баланс сил і викликати напруження. 

Очевидним є те, що посилена політична підтримка Північної Кореї з 

боку КНР ускладнить досягнення загальної мети – стабільності на 

Корейському півострові. Однак, немає жодних сумнівів, що КНР є 

супротивником тих кроків, що можуть викликати військовий конфлікт, який 

би зіштовхнув його з Вшингтоном. 

КНР та всі учасники, які вирішують корейську проблему, свідомі того, 

що у випадку конфліктної ситуації грунт до вирішення питання мирним 

шляхом на основі зближення буде зруйнованим. Тут необхідно ще раз 

наголосити, що наразі пріоритетним для Пекіну є збереження свого 

контролю та впливу на Пхеньян. 

Попри такий стратегічний інтерес до Корейського півострова, зовнішня 

політика Пекіну щодо корейського питання на найближчий період 

полягатиме у таких пунктах: 

1.КНР демонструє спротив новій війни і військовим суперечкам у Кореї, 

тому всіляко сприяє збереженню безпеки і стабільності на Корейському 

півострові. 

2. Разом з тим Китай всіляко перешкоджає несподіваному падінню 

диктаторської каденції Північної Кореї і підтримує тісні контакти з 

Пхеньяном. 
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3. Одночасно Пекін буде збільшувати і поглиблювати економічне і 

культурне співробітництво з Сеулом. 

4. Китай позиціонує себе як миролюбна країна і буде намагатися 

підтримувати хороші відносини з сусідніми країнами. 

5. Китай підтримує розміщення збройних сил США в Республіці Корея, 

з мотивації запобігання військового зміцнення Японії. Однак при цьому 

Пекін застерігається наближення військових США до корейсько-китайського 

кордону на 1,400 км. через проблему Тайваню і певні конфронтаційні 

питання з цим пов’язані. [82, с. 54-58]. 

6.Китайській уряд однак не зголошується на розміщення у Південній 

Кореї американських противоракетних систем THAAD. 

Враховуючи таке прагматине відношення і наявні внаслідок цього 

подвійні стандарти у впровадженні зовнішньої політики, можна зробити 

висновок, що найважливіше для Пекіна – тактика поділу політики та 

економіки щодо Корейського півострова, а також збереження стабільності і 

миру в регіоні. Така позиція Китаю свідчить про те, що як і в минулі роки, 

Пекін буде вести себе лицемірно – демонструвати лояльність Північній Кореї 

в політичній сфері, а економічно – продовжувати контакти з Сеулом. 

Однак, на думку південнокорейського вченого Ан Бен Джуна, не 

дивлячись на культурні контакти та економічні зв’язки між Південною 

Кореєю та Китаєм, останній вважає прийнятною зовнішню політику 

Пхеньяну. Водночас необхідно підкреслити, що не все так добре у 

відносинах між Китаєм і КНДР. Північнокорейські лідери розчаровані 

китайською зовнішньою, а також внутрішньою політикою. Нові риси 

дозованого прагматизму в економічній програмі КНР, звертання до 

розвиненого індустріального світу за допомогою, ослаблення ідеологічної 

діяльності – все це суперечить внутрішній і зовнішній політиці лідерів 

Північної Кореї. Не може не турбувати Північну Корею і зближення Китаю з 

США та Японією щодо вирішення питань стратегічного характеру. Окрім 
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цього, Північна Корея незадоволена через скорочення китайської допомоги 

для її економіки. 

Однак, навіть охолоджені відносини Китаю та Північної Кореї, у 

випадку критичної ситуації, не вплинуть на позицію Китаю щодо надання 

всесторонньої допомоги для Північної Кореї. 

Трагічна подія 11 вересня 2001 року дала США і Китаю перспективу 

нового співробітництва. Перш за все адміністрація Буша перемістила центр 

зовнішньополітичної стратегії на священну війну з терористичними 

організаціями, і як наслідок, звернулася до Китаю. США зажадали від Китаю 

спільних дій у зборі інформації щодо тероризму і перекритті фінансових 

потоків терористичних організацій. Китай, в свою чергу, визнав необхідність 

війни проти тероризму, розпочату США, хоча з деякими застереженнями. 

Китай ішов на кoмпрoміc із CШA, щоб зaручитиcя тoлeрaнтніcтю до власної 

політики пригноблення нaціoнaльних меншин у Тібeті, Cіцзян. У результаті, 

відносини США та Китаю, що характеризувалися обмеженим 

співробітництвом, відновилися. В адміністрації Буша були змушені 

максимально використати економічне співробітництво, враховуючи 

зростання торгового обороту, поглиблення економічної взаємозалежності. 

Адміністрація Буша застосовувала до Китаю стратегію подвійних стандартів: 

у сфері економіки і боротьби з тероризмом йде на співпрацю, але в області 

дотримання людських прав тисне, розгортаючи систему протиракетної 

оборони. Такий перспективний хід спрямований на попередження, 

стримування або контроль над швидким зростанням Китаю як сильної 

країни. 

Лідери КНР чудово усвідомлюють, що обговорення конфронтаційного 

поняття про так звані «країни-вигнанці» є для Вашингтона лише прикриттям, 

насправді Сполучені Штати воліють завчасно обмежати посилення 

наддержави Пекіну за допомогою системи протиракетного захисту. Так було 

в свій час, коли Вашингтон намагалися послабити СРСР гонкою озброєнь. 

Пекін на сьогоднішній день не має можливостей протидіяти планам США. 
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КНР сьогодні не може не хвилюватися з приводу можливих наслідків: або 

реалізація намірів Сполучених Штатів призведе Китай до стратегічної 

нежиттєздатності, або теперішня ударна, наступальна сила Китаю в кількості 

300 ракет, спрямованих на Тайвань, стане безсилою, якщо Тайвань 

приєднається до плану США з протиракетної оборони. КНР не підтримує 

такий план та стверджуює, що цей план містить загрозу для стабільності та 

стратегічної збалансованості в сучасному світі; він викликає тільки новий 

виток гонки озброєння. Якщо США будуть підтримувати військове 

зміцнення Японії і втягнуть Тайвань у «театр» військових дій протиракетної 

оборони, то це безпосередня загроза національним інтересам і іміджу КНР 

встратегічному плані. Можна вважати що це є аспектом тяжкої праці США зі 

стратегічного оточення Китаю. Але Китай не висуває такий план як одну з 

необхідних умов розвитку відносин. 

Взаємини співпраці розвиваються завдяки прагматичній дипломатії 

вищого керівництва двох країн, але і в майбутньому розмови між ними 

залишаться актуальними через зміцнення військової міці КНР, відповідної 

сили країни, через негативний торговий баланс між Вашингтогом і Пекіном, 

через намагання КНР приєднати до себе Тайвань, із яким Сполученні Штати 

має особливі відносини тощо. 

Пріоритет політики Китаю відносно корейського питання лежить в 

площині збереження миру і безпеки, посилення впливу в регіоні. Китай і в 

майбутньому буде надавати навіть мінімальну допомогу для збереження 

цілісності Півночі. Пекін, з oднoго боку, буде переконувати Пхеньян в 

бажаності політики відкритих дверей, а з іншого – буде намагатися до 

відтворення традиційних сусідніх відносин задля, поширення свого впливу 

на Пхеньян. 

По-перше, для КНР розпад соціалістичного устрою в КНДР не є 

бажаним з власних міркувань. 

По-друге, Пекін може відкинути власну попередню стратегію на 

ізоляцію  та взяти курс на зміни та відкритість. 
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По-третє, Китай має намір відновити традиційні добросусідські 

відносини. Китай надає Кореї сприяння в стратегічних речах, він є для 

Півночі плацдармом для виживання. Певний час щорічна продовольча 

допомога складала понад 500 000 тонн, що було вагомим аргументом у 

подоланні проблеми можливого голоду на Півночі. Китай також надає 

сприяння у розв’язанні енергетичної кризи, транспортуючи у Північну 

Корею нафту в потрібному обсязі. Пхеньян є важким, незручним тягарем для 

КНР, проте він і надалі буде допомагати їй стратегічними матеріалами для 

збереження свого значення. 

Щодо розробки Північною Кореєю зброї масового знищення то Пекін не 

підтримує Пхеньян, бо самому Китаю загрожує ракетне або ядерне озброєння 

Північної Кореї. Крім того, північнокорейська ракетно-ядерна тема 

спровокувала військові перегони Японії, Республіки Корея, Тайваню, і стала 

підставою для розташування системи протиракетного озброєння THAAD 

США і зміцненню дружніх відносин із Японією і Південною Кореєю. Однак 

КНР демонструє нейтральну позицію у обмежанні планів Пхеньяна. КНР 

прямо і дотично переконував Північну Корею, що необхідно впроваджувати 

відкриту економічну політику, адже сам Пекін зацікавлений в найшвидшому 

здоланні економічних перешкод та досягненні стабілізації соціалістичного 

правління Північної Кореї через реформування економічної сфери. КНР 

підтримувала дії з поліпшення відносин між Півднем і Північчю, оскільки 

нестабільність ситуації в регіоні може негативно вплинути на економічну 

сферу і безпеку Китаю, а також зміцніти тиск Сполучених Штатів по всьому 

Північно-Східному басейну. Крім того, Китай підтримує курс поліпшення 

відносин між Північчю, Японією і Сполученими Штатами, маючи сподівання 

мирним шляхом вирішити ядерну проблему Північної Кореї, оскільки це 

допоможе подоланню економічної проблеми і початку процесу реформ у 

Північній Кореї. Китай декларує стратегію невтручання у внутрішні процеси 

будь-якої держави. Він вважає це наріжним каменем сучасної міжнародної 

політики й екoнoмічного устрію, тим самим прoтиставляючи cвoю 
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дипломатію нoвій cтрaтeгії НAТO з квітня 1999 року та політиці уряду CШA, 

які чинять вплив нa Пекін. У цьому сенсі Китай застережено ставиться до 

розв’язання внутрішніх проблем Пхеньяна.  

Сьогодні Китай є найбільшою державою із залучення капіталу. В 

торгівлі з Америкою також щорічно задіяний великий капітал. Для Китаю у 

зв'язку з цим небажано, щоб Вашингтон здійснювали вплив на нього в 

питаннях ядерного озброєння Півночі та можливих ядерних суперечок в 

Тайвані. Саме тому КНР робить спроби схилити Північну Корею до 

домовленностей. Лише у випадку, коли Пхеньян спровокує військовий 

конфлікт з боку Америки, то це може призвести до падіння режиму влади 

Пхеньяна. Це і зумовлює необхідність посадити Північ за стіл переговорів і 

змусити вирішувати питання. 

Нове генерація керівництва Китаю пропонує нові підходи і в китайській 

дипломатії. Нова каденція серед пріоритетів означує роботу зі створення 

добросусідського міжнародного клімату для економічного поступу, тому 

активно співпрацює з іншими державами у питаннях міжнародної боротьби з 

тероризмом, має активний інтерес до стратегії багатополярності, а також 

підтримує ідеї багатосторонньої безпеки. Все вище означене спрямовано на 

збереження і розвиток стабільних відносин із Сполученими Штатами. Китай 

у цьому зв'язку може відмовитися від так званих особливих відносин з КНДР, 

а також продемонструвати принцип взаємності на обговорення. Таким 

чином, за негативної позиції Північної Кореї відносно політики відкритості 

та реформ, можуть виникати ідеологічні суперечки між країнами. 

В цей період, доки Китай перебуває на етапі становлення як наддержава, 

він не буде йти на відкрите протистояння зі Сполученими Штатами. Зокрема 

і тому, що поки в найважливіших стратегічних питаннях щодо Корейського 

регіону в них багато спільного, так в питаннях і щодо запобігання війни і 

щодо денуклеарізації Корейського півострова. 

Враховуючи той факт, що в історії не було преценденту мирної передачи 

влади між державами-лідерами, а швидкість накопичення державної 
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могутності Китаю не може не вражати, виникають різні перспективи 

розвитку цих стосунків. Однак поки стабільність, заснована на 

добросусідських китайсько-американських відносинах, викликає позитивні 

сподівання. За сприятливих обставин, Китай хотів би, аби США в 

майбутньому лишили цей регіон без свого нагляду. Майбутнім кроком 

Китаю тоді стало, спираючись на фактор корейського націоналізму, 

укладення антияпонського альянсу з Північною та Південною Кореями. 

Остаточними діями могли б стати кроки, спрямовані на фактичну 

нейтралізацію Корейського півострова. Така політика в корені відрізняється 

від американської, яка має в основі "контроль і експансію". За умов 

концентрації дипломатичних і військових сил у вирішенні стратегічних 

питань Китаю і США, стратегічна важливість Кореї мoжe на пoрядoк зрости. 

Oднaк частіше держави-лідери, обходячи інтереси малих держав, знaхoдять 

прийнятну для ceбе модель. Саме через те влада Південної Кореї уважно 

моніторить обставини, що відбуваються навколо неї. 

Ми не можемо стверджувати, що участь Пекіна є незначною, оскільки 

Китай – це єдина сторона, здатна привернути керівництво Північної Кореї до 

конструктивної співпраці. КНР може зіграти значну роль якщо його зусилля 

підтримають США. Така підтримка має бути у формі політичної позиції, яка 

ясно дасть зрозуміти готовність Вашингтона мирно співіснувати з Північною 

Кореєю і здійснити необхідні дії, якщо Північна Корея погодиться залишити 

свої ядерні зазіхання. Такий підхід був би більш ефективним, якби це було 

виділено в "особистому зверненні" американського лідера до керівництва 

Пхеньяна за сприяння Китаю.  

Загалом, проблема постає таким чином – як сприйме американський 

уряд дану переміну в політиці. Сполучені Штати зазначили, що не мають 

наміру поступатися, щоб Північна Корея повернулася до переговорів. А 

також США обіцяли повпливати на інші країни, щоб вони зайняли 

одностайну позицію в цьому питанні. Сумнівно, що в даній ситуації США 

поступляться та змінять переконання. Уряд США поки що веде 
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безкомпромісну політику. Повернути Пхеньян до переговорів видається 

неможливим. У випадку, якби переговори відновилися, немає ні в кого 

сумніву, що вони матимуть значні результати. 

Таким чином, Сполучені Штати змушені будуть шукати нові підходи в 

північнокорейському питанні, а уряд Південної Кореї всіма силами 

допомагатиме в цьому. Адміністрація Мун Дже Іна докладатиме значних сил 

для переконання уряду Сполучених Штатів, аніж Північної Кореї. В зв’язку з 

тим, що криза на Корейському півострові спричинилася в першу чергу через 

наполегливість Північної Кореї щодо власної ядерної програми, з другого 

боку через непоступливість в цьому питанні Сполучених Штатів, тому в 

результаті дане питання не має вирішення з позиції сили, яку показують 

обидві сторони. 

 

Висновки до розділу 2 

Відносини між Південною і Північною Кореєю пройшли декілька 

історичних етапів. На першому етапі дві країни прагнули об’єднатися тільки 

військовим шляхом, за допомогою зброї приєднати до себе іншу сторону. В 

результаті невдалої спроби об’єднати країни силою, Південна та Північна 

Кореї знаходилися в стані складної дипломатичної гри. КНДР офіційно 

висловлює свою позицію і визнає процес об’єднання двох держав складним 

процесом і вимагає виконання Південною Кореєю попередніх 

домовленостей. Серез них – виведення американських військових, 

скасування угод з США. Також, Північна Корея наполягає на налагодженні 

економічних та культурних відносин між двома державами, створенні 

Конфедерації та набуття «Конфедеративною Республікою Корея» членства в 

ООН, проведенні загальних виборів, в результаті яких і відбудеться 

об’єднання двох Корей в одну державу. 

Південна Корея звертає увагу найперше на денуклеаризацію півострову 

та посилення економічних зв’язків з Північною Кореєю. Новий 

зовнішньополітичний курс Південної Кореї підтримують Японія та США як 
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головні союзники Сеула. Як США, так і Японія не бажають ускладнення 

ситуації на Корейському півострові. Тим паче, що погіршення ситуації є 

досить небезпечним  в геополітичному та геоекономічному плані. 

Японія, в свою чергу, зацікавлена в стабільності даного регіону. Її 

зовнішня політика ніколи не відзначалася будь-якого роду ідеалізмом чи 

месіанством. Вашингтон також не проти теперішньої політики Південної 

Кореї. 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 в 

КНДР. Китай розглядає Північну Корею своїм союзником в ідеологічному 

сенсі, можливо й формальним, і в якійсь мірі буфером, який розділяє сферу 

американського контролю та промислові, стратегічно важливі, райони 

Манчжурії. 

Після проведення Саміту 2000 поведінка корейських держав мала певні 

особливості. Увагу привертає те, що кожна з сторін не прагне працювати для 

розширення програм співпраці між Півднем та Північчю, як це було записано 

в Другому пункті Спільної декларації. 

В даному документі вперше в історії відносин між Південною та 

Північною Кореями 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 Південну так і Північну Кореї. Дане положення декларації є 

одним з найважливіших компромісів в політиці двох держав. До цього 

моменту Північна і Південна Кореї наполягали на прийнятті саме своєї 

програми обє’днання та не погоджувалися на жодні пропозиції протилежної 

сторони. 

Двосторонні перемовини між керівниками двох держав в Пхеньяні стали 

кульмінацією діалогу між Північчю та Півднем. Про взаєморозуміння, 

дружбу та співпрацю йшла мова на «Зустрічі двох Кімів». Найбільший 
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резонанс, все-таки, мали заяви щодо необхідності стабілізації ситутації, а 

також щодо взаємного невтручання в справи двох сторін. Однак, коли 

йшлося про перспективи об’єднання країн, представники Північної та 

Південної Корей зазначали, що цей процес не потрібно форсувати. 

Підсумовуючи, відзначимо, що протягом довгого періоду, врегулювання 

корейської проблеми лишається важким та неоднозначним процесом. В 

майбутньому слід очікувати так само складних переговорів та суперечливого 

діалогу між обома Кореями. На своєму шляху до об’єднання, Північна та 

Південна Кореї мали й результативні зустрічі. Однак позитивні риси 

корейського діалогу не характеризуються стійкістю, а домовленості, у 

більшості випадків, залишаються лише на папері. 

Пханмунджомська декларація, яка була оголошена у результаті саміту 

27 квітня 2018р. затвердила наміри обох Корей до мирного перетворення і 

повної денуклеаризації Корейского півострова. Звичайно не просто 

проходять переговори між двома країнами, про що свідчять і 3 зустрічі між 

лідерами Північної Кореї та Китаю. Однозначно зрозуміло, що крига 

зрушила і напруга, що існувала до початку 2018 року, впала. 

 



 

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКА ГЛОБАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ 

АКТОРІВ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОРЕЙСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ В 

КОНТЕКСТІ  ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПІВДЕННО-

СХІДНІЙ АЗІЇ 

 

 

3.1. Вплив трансформаційних прoцecів у Північно-Східній Азії на 

врегулювання корейської проблеми.  

У сучасному світі останнім часом посилюються загрози та виклики, що 

призводять до трансформації світової політичної системи. Ключовими 

трендами трансформаційних процесів є глобалізація та регіоналізація. 

Проаналізуємо ці ключові поняття. Глобалізація як явище комплексне, 

багатогранне являє собою суперечливий соціальний процес, причиною якого 

є переплетіння процесів і тенденцій різної природи і різного значення. 

Процес глобалізації на думку таких вчених як М.Кулініч, С.Шергін, Н.Д. 

Городня, Г.Перепелиця, Чой Канг, Jong-Yan Bae, Chang Iu Мооn, інших 

характеризується багатополярністю і високим рівнем взаємозалежності, в 

першому наближенні визначаються в парадигмі глобалізації. 

Глобалізація – це перш за все процес зростаючого впливу різних 

чинників міжнародного значення (тісних економічних і політичних зв'язків, 

культурного та інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих 

країнах. Глобалізація – це також процес, в результаті якого більш прозорими 

стають кордони національних держав в різних областях – економіці, 

соціальній взаємодії і т.і. 

Термін «глобалізація» увійшов в широкий науковий обіг на початку 

1990-х рр. Ще в кінці 1980-х рр. слово «глобалізація» майже не зустрічалось 

в лексиці. Американський соціолог Р. Робертсон одним з перших звернувся 

до дослідження проблем глобалізації, використавши термін «глобальність» в 

назві своєї роботи «Обговорюючи глобальність» [46]. В області екології та 

технічних дисциплін про глобальність заговорили ще в 1960-х рр., але 
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використовували іншу термінологію. Сьогодні при описі процесів, пов'язаних 

з глобалізацією, нерідко використовують інші поняття – постіндустріальна 

епоха, століття інформаційної революції, техноглобалізм. Глобалізація 

міжнародних відносин – посилення взаємозалежності і взаємовпливу різних 

сфер суспільного життя і діяльності в галузі міжнародних 

відносин. Глобалізація світогосподарських зв'язків – посилення взаємовпливу 

і взаємозалежності різних чинників і сфер економіки в сфері 

світогосподарських відносин «  

Щодо суті глобалізації існують декілька ключових точок зору:  

 глобалізація – це тривалий історичний процес, що постійно 

прогресує. Розширення взаємодії відбувалося від сіл до міст, до князівств, 

цілих держав, регіонів і, нарешті, через епоху великих географічних 

відкриттів до світу в цілому; 

 це якісний стрибок у розвитку міжнародних відносин. Слід зазначити, 

що розуміння глобалізації різниться в залежності від теоретичних і 

ідеологічних позицій авторів. 

На думку І. Шольте у науковій літературі існує щонайменше п'ять 

поширених визначень «глобалізації» [335, с.427-428]. У загальному вигляді їх 

можна охарактеризувати так: 

– Інтернаціоналізація. У даному розумінні глобалізація розглядається 

тільки як альтернативне визначення відносинам між державами. Ріст торгівлі 

й капіталовкладень визначив перехід від міждержавної економіки (де 

головними суб'єктами є окремі національні господарства) до глобальної, в 

якій різні національні господарства входять до єдиної системи міжнародних 

процесів і господарських операцій і взаємодіють у ній. У такому значенні 

глобалізація підкреслює збільшення міжнародного обміну товарами й 

послугами і взаємозалежність держав. 

– Лібералізація. У такому визначенні глобалізація співвідноситься з 

процесом зняття державних обмежень на рух товарів і послуг між державами 

з метою створення відкритого світового господарства [336, с.16]. 
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Прихильники скасування регульованих державою торгівельних бар'єрів і 

обмежень на рух капіталу іноді вкладали саме такий зміст у термін 

«глобалізація». 

– Універсалізація. У цьому значенні термін «глобальний» означає 

«розповсюджений по всьому світу», а «глобалізація» є процесом поширення 

по всьому світу предметів діяльності людини, знань і досвіду. Класичним 

прикладом у даному випадку є комп'ютеризація, поширення телебачення, 

електронних засобів комунікації тощо. 

– Вестернiзацiя або модернізація. У цьому значенні під глобалізацією 

розуміється динамічний процес, в результаті якого соціальні інститути 

сучасності (капіталізм, раціоналізм, індустріалізм, бюрократизм тощо) 

охоплюють увесь світ, і пов’язаний він, як правило, з руйнуванням раніше 

існуючих культур і самовизначенням народів. 

– Детериторіалізація або денаціоналізація. У даному розумінні 

глобалізація нерозривно пов'язана з реконфігурацією географії таким чином, 

що соціальний простір більше не визначається його територіальними 

рамками й кордонами.  

Д. Хелд визначає глобалізацію як процес (або сукупність процесів), який 

персоніфікує трансформацію просторової організації соціальної 

інтенсивності, швидкості та впливу, і створює трансконтинентальні або 

міжрегіональні потоки або групи соціальної активності [279, с. 107]. 

Часто глобалізація має більш ширші тлумачення, які характеризуються 

сукупністю зовсім різних ознак. Так згідно одного з таких визначень, 

глобалізація розуміється як «домінуюча після закінчення «холодної війни» 

єдина загальносвітова система, що виникла на основі національних економік, 

заснована на безперешкодному переміщенні капіталу, на інформаційній 

відкритості світу, на швидкому технологічному відновленні, на зниженні 

тарифних бар'єрів і лібералізації руху товарів і капіталу, на комунікаційному 

зближенні, планетарній науковій революції, міжнаціональних соціальних 

рухах, нових видах транспорту, реалізації телекомунікаційних технологій, 
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інтернаціональній освіті» [250, с.179]. Значна увага в цьому визначенні 

надається застосуванню нових (переважно інформаційних) технологій у 

процесі виробництва, менеджменту, організації й комунікацій на рівні 

корпорацій, суспільства і держави. 

Глобалізація, за визначенням американського дослідника Т. Фрідмана, – 

це «неприборкана інтеграція ринків, націй і технологій, що дозволяє 

індивідуумам, корпораціям і націям-державам досягати будь-якого куточку 

світу швидше, далі, глибше і з меншими витратами, ніж будь-коли... 

Глобалізація означає поширення капіталізму вільного ринку практично на всі 

країни світу. Глобалізація має свій власний набір економічних правил, які 

базуються на відкритті, дерегулюванні і приватизації національних економік 

з метою зміцнення їхньої конкурентноспроможності і збільшення 

привабливості для іноземного капіталу» [270, с.9-10]. 

На думку представників неоліберального напряму, глобалізація 

припускає існування правил і зобов'язань, що передбачають підпорядкування 

їм суверенних держав. Як відмічає А. Уткін, вони зв'язують глобалізацію з 

обмеженням суверенності окремих країн і формуванням нового типу 

(відкидаючи міжнародно-правову термінологію) «громадян світу», чия 

лояльність звернена вже не до окремих держав, а до наддержавних структур 

[202, c.10]. На думку Т. Фрідмана, глобалізація являє собою «надзвичайно 

привабливий шлях, який надає силу і веде до підвищення життєвих 

стандартів» [269, с.9-10]. Варто визнати, що жодна з впливових країн не 

зайняла чітко виражену антиглобалістську позицію. Глобалізація 

надзвичайно вплинула на еліти різних країн. Як тільки країна включається в 

систему глобалізації, її еліта починає аналізувати перспективи інтеграції і 

намагається визначити своє місце в глобальному контексті. 

Аналізуючи численні підходи до поняття «глобалізація», можна 

стверджувати, що дотепер не існує його єдиного визначення. Більше того, у 

спробах дати визначення глобалізації, вона може сприйматися і як 

соціальний процес, і як стан суспільства, і як система взаємовідносин, або 
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чергова стадія соціально-політичного устрою тощо. Причому в кожній 

науковій галузі акценти визначення глобалізації зміщуються з урахуванням 

предмета вивчення науки. 

Останнім часом «глобалізація» у всіх значеннях й аспектах цього 

терміна стає ключовою категорією буквально всіх дисциплін, що мають 

інтерес до цієї проблеми. Кожна галузь соціально-гуманітарного знання 

виробляє своє уявлення про глобалізацію. В економічних дисциплінах 

поняття «світова економіка» доповнюється або замінюється поняттям 

«глобальна економіка» (Ю. Шишков [227]). У фінансових дисциплінах 

повністю панують ідеї економіки-корпорації або постекономіки (О. Неклесса 

[130]). Політологи зв'язують глобалізацію з народженням нового світового 

порядку, що розуміється або як світ без гегемонії (Фрідман, Фалк [270]), або 

як відновлення надгегемонізму (ідеї неоімперіалізму), або як становлення 

світового громадянського суспільства (Д. Хелд [279]). Культурологи 

малюють перспективу культури, що глобалізується, чи навіть глобальної 

культури, або вказують на процес становлення локальних ідентичностей в 

«мережах» і «потоках» глобального спілкування. 

При дослідженні процесів глобалізації потрібно враховувати 

нерівномірність розвитку різних регіонів міжнародної політичної системи. 

Ще родоначальники глобалістики, члени Римського клубу, вказували на 

неминуче формування єдиної світової цивілізації як необхідної умови для 

анігіляції конфліктів між бідними й багатими країнами і більш справедливого 

розподілу ресурсів. Однак у сучасному світі кількість міжнаціональних 

конфліктів не тільки не зменшилася, а й зросла. Суперечності між 

культурними, релігійними й етнічними спільнотами досягли на межі третього 

тисячоліття особливого загострення. Зовсім не тенденція до політичної 

централізації, а, навпаки, зростання сепаратизму стає ознакою нашого часу.  

На думку багатьох західних авторів, нинішня ера пов'язана з термінами 

«постреалізм» й «постпозитивізм» [342, с.47]. Слід зауважити, що історично 

міжнародні відносини розглядалися через призму держави. Подібний підхід 
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домінував і протягом другої половини ХХ ст. Однак, незважаючи на всі 

спроби стати «позачасовою істиною» [342, с.47], реалізм пов'язаний з 

конкретним історичним контекстом. Як писав Дж. Юнгс, традиція реалізму в 

міжнародних відносинах, її принципи й орієнтації можуть бути повністю 

зрозумілі тільки в певному часовому контексті, коли вони сформувалися. Це 

був час краху міжвоєнних надій на міжнародний мир шляхом використання 

націй і початок Другої світової війни [362, с.71-72].  

На Заході застосування класичного геополітичного підходу до аналізу 

міжнародних відносин стає все менш популярним. Ряд авторів вказує на те, 

що в епоху глобалізації міждержавні кордони стають неактуальними. 

Державоцентристська модель, на думку ліберальних філософів, відходить у 

минуле і змінюється новою, заснованою на ідеї про те, що «колективне благо 

міжнародного співтовариства повинно в кінці кінців, розумітися не як 

колективне благо держав, а як благо їх членів, опосередковане 

національними й міжнародними організаціями» [126, c.13]. Традиційний світ 

національних держав перетворюється у світову співдружність. Більшість 

постіндустріальних держав відмовилися від територіальної експансії як 

самоцінної політичної мети. Замість цього вони зосередилися на 

економічному й технологічному розвитку.  

Відтак 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. В 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 



 
173 

 

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; в 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. З'явилися групи людей, 

об'єднані спільними економічними інтересами, моделями поведінки, 

стандартів споживання. Ці групи можна ототожнювати з етносами, націями і 

державами. На внутрішнє життя окремих держав дедалі активніше 

намагаються впливати міжнародні організації (гуманітарні, наприклад, 

«Червоний хрест», і політично орієнтовані, наприклад, 

«Грінпіс»). Громадяни окремих країн, що стали членами таких організацій, 

або активно беруть участь в їх діяльності, відчувають себе причетними 

скоріше не до національних, а «загальнопланетарних» цінностей в 

інтерпретації конкретної політичної структури. Реалісти, визнаючи наявність 

істотних змін в сучасному світі, розглядають глобалізацію як процес 

еволюційного розвитку світу, а не як якісний стрибок в його перетворенні. 

Глобалізація – явище зовсім не нове: як інтернаціоналізація господарських 

зв'язків і як форма міжнаціонального спілкування вона активно розвивалася в 

кінці XIX – початку XX ст. Реалісти визнають також, що основним суб'єктом 

міжнародного права і міжнародних відносин, як і раніше, залишається 

держава в традиційному сенсі. Неомарксисти бачать в сучасних світових 

процесах заключну стадію розвитку капіталізму, що породжує все більшу 

поляризацію світу за економічними параметрами, прояв експлуатації 

«глобалізованих» країн країнами-«глобалізаторами», що призводить до 

політичної нестабільності. 
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Однією з провідних країн «глобалізаторів» вважається США, відтак 

сьогодні в науковому середовищі продовжується дискурс про роль США в 

глобалізованому процесі, в теперішній і в майбутній світовій цивілізації 

загалом. Говориться, зокрема, про політичну експансію США практично в усі 

регіони світу, яка як наслідок має результат придушення політичної і 

культурної розмаїтості планетарного соціального простору. Однак, як 

справедливо зазначають, наприклад, німецькі автори, «немає сумніву в тому, 

що створення однополярного світу в умовах нинішнього різноманіття нашої 

планети можуть побачити тільки геостратегічні дальтоніки» [130, с. 23]. 

Сучасна міжнародно-політична система характеризується об'єктивним 

формуванням квазіоднополярної системи міжнародних відносин, при якій 

США є безперечним економічним лідером, у тому числі в сфері нової 

економіки, і військово-політичним гегемоном (крім ядерної сфери). Це 

лідерство вигідне, хоч і не подобається більшості країн західного світу. Поки 

реальної альтернативи цьому не видно, особливо з огляду на той факт, що 

опора на США дозволяє заощаджувати ресурси і не брати на себе 

відповідальність за події, що відбуються у світі. Самі США проводять лінію 

на зміцнення свого лідерства через однобічні дії, послаблення 

неконтрольованих ними організацій (ООН), посилення контрольованих 

(НАТО), обмеження потенційних конкурентів (ЄС). «Особлива перевага 

світового положення США полягає в тому, – вважає Ф. Рудич, – що через 

свою економічну, політичну і військову силу вони є єдиною державою, що 

може собі дозволити не пристосовуватися до світового співтовариства, а 

пристосовувати це співтовариство до себе. Тому сьогодні гігантська 

наддержава здатна одночасно користуватися як всесвітніми процесами 

глобалізації, так і використовувати інструменти національно-державної 

політики, яку вона може застосовувати винятково за своїм розсудом» [147, 

c.42]. Про виключну роль США у становленні справедливого, безпечного 

світу говорять і М. Браун і Г. Буль, підкреслюючи, що «США залишаться 
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домінуючою військовою державою, приблизно, ще два десятиліття» [254, 

c.314].  

Разом з тим слід відмітити, що через процеси, пов'язані з глобалізацією і 

з іншими напрямками світового розвитку, об'єктивно буде відбуватися не 

посилення, а відносне послаблення позицій США. Вони поки що – 

одноосібний лідер, але лідер усе менш ефективний, який втрачає здатність 

нав'язувати свою волю всьому світу. Претензії США на світове панування 

будуть усе частіше наштовхуватися на недостачу можливостей для їх 

реалізації. Докладний аналіз проблем сучасної зовнішньополітичної 

доктрини США можна знайти в роботі Г. Кіссінджера [99, c.352]; розгляду 

окремих аспектів історії зовнішньополітичної діяльності США, а також її 

актуальних напрямів присвячена робота В. Согріна [167, c.192]. 

Подібної позиції щодо перспектив побудови однополярного політичного 

простору дотримується, наприклад, і В. Горбатенко, який зазначає, що 

процес укрупнення соціальних систем не може скінчитися створенням 

уніполярної системи, оскільки така система є зовсім нежиттєздатною 

структурою, і навіть якщо неймовірне трапиться, то вона неминуче 

розколеться на кілька систем [50, c.348], – робить висновок дослідник, 

очевидно, посилаючись на закони самоорганізації складних систем. 

Таким чином, можна припустити, що проблема розмаїтості йтиме в 

авангарді питань, присвячених політичному майбутньому глобалізованого 

світу. І тут можна вести мову не тільки про політичну архітектуру світу, а й 

про оптимальні способи вирішення великої кількості різних завдань, які 

виникають в умовах формування суспільства принципово нового типу. 

Глобальна революція, що формує взаємозалежний «світ світів», демонструє 

свої явні універсалістські інтенції і потенції. І якби наш світ, будь це його 

цивілізаційний, економічний, етносоціальний і культурний виміри, або 

історично сформована державницька (державна) система, характеризувався 

хоча б відносною гомогенністю, рівновагою своїх соціально-економічних 

елементів, то організація їхнього неконфронтаційного співжиття, 
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взаємовигідного співробітництва, ефективної кооперації хоча б з питань 

виживання людства залежала насамперед і в основному від організаційних 

технологій і принципів взаємовідносин, які має у своєму розпорядженні 

світовий соціум. Але суть колізії світу, що глобалізується, полягає в тому, що 

народи різних цивілізаційних спільностей і кожна нація окремо стартують у 

своє постіндустріальне майбутнє з різних соціально-економічних і духовно-

культурних позицій, найчастіше з «різного» історичного часу, володіючи 

різними можливостями і здібностями для оволодіння цінностями й 

інструментами нового типу життєдіяльності. І тому глобальні процеси 

інформаційних перетворень, демонструючи очевидні об'єднувальні, 

насамперед, інтеграційні прагнення, також проявляються в регіоналізації 

світу, у виникненні просторів, що трансформуються (відповідно до власних 

особливостей), де кількість держав не тільки не скорочується, а, напроти, 

збільшується. Отже, такого роду протиріччя діалектично, воно створює ту 

напругу, ту енергію, що не дає зникнути поліфонії світу в стерилізуючому 

череві «всесвітньої держави» або уніформізуватися під владою «глобального 

уряду». 

Так, Е. Тоффлер у роботі «Третя хвиля» пише: «Щоб знову створити 

демократію в умовах Третьої хвилі, нам потрібно викинути за борт лякливе, 

але помилкове припущення, що все більша розмаїтість автоматично 

породжує все більшу напруженість і конфлікт у суспільстві. Насправді 

правильним може бути прямо протилежне... При відповідних соціальних 

механізмах розмаїтість може призвести до безпечної і стабільної цивілізації... 

Відповідь у нових, наділених уявою механізмах для примирення і 

легітимізації розмаїтості – нових інститутах, які чутливі до потреб меншин, 

що змінюються й збільшуються» [196, c.663-664]. 

Саме в даному напрямі пропонується шукати вирішення питання про 

посилення регіоналізації, можливий устрій так званого регіонального рівня, 

що знаходиться «під» державою. Позиції останньої, як з'ясовується, 

слабшають, але і йти в політичне небуття вона теж не збирається. Слід 
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відмітити, що в умовах глобалізації змінюється система прийняття 

державних рішень, висуваючи на передній план принцип субсидіарності 

(питання вирішуються на тому рівні, що забезпечує найбільш кваліфіковану 

й ефективну їх реалізацію). Національний рівень як і раніше залишається 

найважливішим, оскільки тільки на ньому існують достатні правові 

механізми вирішення найширшого кола проблем і питань. Але якщо 

політичні цілі на рівні окремих держав стають недосяжними внаслідок ерозії 

внутрішнього суверенітету, тоді вони все частіше виносяться на 

регіональний і міжнародний рівні. У цьому зв'язку виникає задача 

міжнародної сумісності національних правових систем і встановлених 

правил гри для економічних і політичних суб'єктів. «Фактично ми стали 

свідками докорінної зміни конфігурації політичних ринків, – стверджує С. 

Афонцев. – Якщо в перші післявоєнні десятиліття основний вплив на 

прийняття рішень здійснювали фактори національних політичних ринків, то 

в даний час міжнародна система повинна сприйматися як складна трирівнева 

комбінація національних, регіональних і власне міжнародних політичних 

ринків. Їхні суб'єкти у взаємодії один з одним визначають вектор економічної 

політики національних держав і наднаціональних економічних інститутів» [9, 

c.70]. Можна погодитися з думкою автора, який вважає, що рівень зниження 

ролі національних держав і їхніх урядів у міжнародних справах не слід 

перебільшувати, тому що «в кінцевому рахунку саме вони як і раніше 

приймають (самостійно або скоординовано з урядами інших держав) ключові 

рішення, що встановлюють правила, які визначають поступальний розвиток 

ліберального економічного режиму і необхідні передумови, що закладають, 

для тих самих процесів глобалізації, які часто модулюються як деякі 

автономні сили, що нібито підривають позиції держави і роблять її 

застарілим елементом у системі міжнародних економічних відносин» [9, 

c.71]. Що ж стосується «регіональної революції» майбутнього, то на користь 

її політичної доцільності і про очікувані при цьому дивіденди можна 

натрапити, наприклад, на такі твердження: «...Одним із ключових критеріїв 
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готовності тієї або іншої держави до глобалізації вважається гнучкість 

регіональної політики, що проводиться її центральною владою. Істотну роль 

відіграє те, що заохочення регіональної розмаїтості, причому безвідносно до 

етнічноїї її складової, багато в чому полегшує процес адаптації до нових 

умов. По-перше, втілюючись у політичні програми, регіоналізм дає змогу 

підтримувати різні темпи пристосування до «глобального села»... По-друге, 

активізуючи ті рівні управління, які найбільш наближені до громадян, 

регіоналізм сприяє зміцненню демократичних основ і тим самим «гасить» 

об'єктивно властиву глобальному світу тенденцію до концентрації та 

монополізації влади... По-третє, підкреслення регіональної своєрідності, 

регіональної самобутності, унікальності допомагає згладжувати етнічні 

суперечності...» [61, c.116]. 

Таким чином, і в політичній площині глобалізація постає як явище 

парадоксальне: спостерігаються, здавалося б на перший погляд, 

взаємовиключні процеси уніфікації й диверсифікації.  

 Під уніфікацією (лат. unus – один, той самий, fасеrе – робити) тут 

мається на увазі процес упорядкування, зростання культурно-соціальної 

(політичної, економічної і т.д.) однаковості (одноманітності). Категорія 

диверсифікація (лат. diversus – різний, fасеrе – робити) використовується для 

позначення процесів зростання культурно-соціальної (політичної, 

економічної і т.д.) розмаїтості (тому як синонім і пропонується вживати 

термін «зростання розмаїтості»).  

 Якщо зважати на об'єктивний характер процесу глобалізації, то слід 

визначити ті основні фактори, які обумовлюють цей процес. Можна 

виокремити наступні з них [46]: 

 економічний – небувала концентрація і централізація капіталу, 

організаційні форми, рамки економічної діяльності виходять за національні 

кордони, набувають міжнародного характеру, сприяючи формуванню 

єдиного економічного простору; 
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 політичний, що виражається в ослабленні жорсткості державних 

кордонів, полегшення свободи пересування громадян, товарів, послуг, 

капіталів; 

 виробничо-технічний означає різке зростання масштабів виробництва, 

міжнародних форм його здійснення (ТНК), якісно новий рівень засобів 

транспорту і зв'язку, що забезпечує швидке поширення товарів і послуг, 

ресурсів та ідей з застосуванням їх в найбільш сприятливих умовах. Науково-

виробничі фактори доповнюються науково-технологічними та економічними 

перспективами використання передового науково-технічного, технологічного 

досвіду; 

 інформаційний – радикальна зміна засобів спілкування, обміну 

економічною, фінансовою інформацією, що створює можливості 

оперативного, своєчасного та ефективного вирішення виробничих, науково-

технічних, комерційних завдань не гірше, ніж усередині окремих 

країн. Вперше в досить виразному вигляді ідея інформаційного суспільства 

була сформульована наприкінці 1960-х-початку 70-х рр. XX ст. Термін 

«інформаційне суспільство» був використаний в Японії в 1966 р в доповіді 

групи з наукових, технічних і економічних досліджень, в якій 

стверджувалося, що інформаційне суспільство являє собою суспільство, в 

якому є в надлишку висока за якістю інформація, а також усі необхідні 

ресурси для її розподілу. Введення самого терміну «інформаційне 

суспільство» приписується професору Токійського технологічного інституту 

Ю. Хаяші. У 1970-ті рр. почалося зближення двох концепцій, що майже 

одночасно з'явилися – інформаційного суспільства і постіндустріалізму (Д. 

Белл, О. Тоффлер) [196]. На думку Д. Белла, «інформаційне суспільство» – це 

нова назва для постіндустріального суспільства, яка підкреслює не його 

положення в послідовності ступенів суспільного розвитку (після 

індустріального суспільства), а основу соціальної структури – 

інформацію. Інформаційне суспільство – це таке суспільство, в якому 

виробництво і споживання інформації є найважливішим видом діяльності, а 
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інформація визнається найбільш значущим ресурсом. Нові інформаційні та 

телекомунікаційні технології і техніка стають базовими, а інформаційне 

середовище поряд із соціальним та екологічним – новим середовищем 

проживання людини [46] ; 

 соціологічний чинник, що проявляється в ослабленні ролі традиційних 

соціальних зв'язків і звичаїв, подоланні обмежень, що підвищує мобільність 

людей в територіальному, духовному і психологічному плані, сприяє 

міжнародній міграції; 

 екологічний чинник, що проявляється в усвідомленні людьми небезпек 

загострення глобальної екологічної, енергетичної та інших проблем, що 

обумовлює об'єднання зусиль світової спільноти, консолідацію ресурсів, 

координацію дій в різних сферах. 

 Як ми бачимо, глобалізація – досить складний і суперечливий 

процес. Поряд з інтеграційними процесами і створенням наддержавних 

управлінських структур основними суб'єктами міжнародних відносин, як і 

раніше, залишаються держави, які вибудовують свою зовнішню політику на 

основі національних інтересів. Однак це не єдине протиріччя глобалізації. Є 

побоювання, що невтримний процес глобалізації, заснований на групових 

інтересах найбагатших країн світу (так званого «золотого мільярда»), підірве 

стійкий світопорядок, посилить протистояння по лініях Північ – Південь, 

Захід – Схід. Ці тенденції, зокрема, обговорювалися на ювілейної сесії 

Генеральної Асамблеї ООН, що відбулася у вересні 2000 р., в роботі якої 

взяли участь 188 держав. В ході зустрічі було укладено понад 300 угод, а в 

самому кінці сесії підписана Загальна декларація, яка визначила дух процесу 

глобалізації, що заснований на принципах свободи, рівності, солідарності, 

терпимості, поваги до природи, взаємної відповідальності. Реакцією на 

суперечливий характер глобалізації виступає рух 

антиглобалізму. Антиглобалісти – не прості супротивники глобалізації, вони 

виступають проти нинішньої моделі глобалізації, яка приносить прибуток 

транснаціональним корпораціям, ґрунтується на лідируванні 
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США. Здавалося б, найбільше число антиглобалістів повинні бути 

представниками найбідніших країн світу. Але це не так. Найбільш активну 

частину руху антиглобалістів складають середні міські верстви країн все того 

ж «золотого мільярда». Крім того, рух увібрав в себе значну частину 

ідеологічних цінностей лівого політичного спектру. Антиглобалістські 

структури розвиваються на грунті структури неурядових організацій, що 

існують. Антиглобалісти використовують тактику прямого політичного 

тиску, привертають до себе увагу ЗМІ, розраховують на моральну підтримку 

суспільства. Більшість антиглобалістських лідерів відмовляються 

взаємодіяти зі світовими інститутами корпоративного капіталізму, 

стверджуючи, що тим самим будуть зміцнювати позиції останніх. Гасло 

антиглобалістів: мислити глобально, діяти локально. Що пропонують 

антиглобалісти? У широкому сенсі слова це здійснення «глобалізації 

знизу»: локалізація виробництва, аж до згортання занадто розвиненого 

світового поділу праці; здійснення у світі акцій солідарної інтернаціональної 

боротьби проти провідних інститутів світової гегемонії (МВФ, Світовий 

Банк, СОТ); вирівнювання оплати праці працівників подібної кваліфікації у 

всіх країнах світу; реалізація визнаних міжнародною спільнотою стандартів 

соціального захисту та охорони праці, міжнародної експертизи національних 

законодавств у сфері праці; демократичного вирішення проблем міграції 

робочої сили; вироблення міжнародних нормативів, що обмежують 

діяльність ТНК; списання боргів країн, що розвиваються;введення податків 

на біржові спекуляції тощо. 

Серед основних концепцій глобалізації потрібно особливо виділити 

теорію системного аналізу світу М. Валлерстайна [24], який відштовхується 

від того, що в XVI ст. боротьба світових імперій, заснованих на політичному 

владарюванні, і світових економік, що засновані на торгівлі, завершилася в 

Європі перемогою останніх, становленням сучасної світової капіталістичної 

системи і поетапним переміщенням центрів сили з Іспанії в Голландію, далі 

до Великобританії і, нарешті, в США. Аналіз 500-річної динаміки дозволив 
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Валлерстайну виявити ряд закономірностей: країна-гегемон забезпечує свій 

геополітичний та ідеологічний захист під гаслами вільної торгівлі та ідей 

лібералізму; розвиток починається з агропромислової сфери; найбільший 

підйом припадає на етап торгівлі; перехід в етап банківсько фінансових 

операцій означає втрату гегемонії. Валлерстайн – прихильник 

однополюсного світу і європоцентризму. Але він прогнозує переміщення 

світового центру сили в XXI ст. в азіатсько-тихоокеанський регіон. 

Тому невипадково такої популярності в 1990-х роках набула теорія С. 

Хантінгтона про «зіткнення цивілізацій». Дослідник стверджує, що вищий 

рівень можливої в людському суспільстві інтеграції – це культурна 

спільність, яка є вищою за економічні й ідеологічні фактори [207, c.144-145]. 

Саме в світлі глобалізації стали можливими широкі інтеграційні процеси, що, 

однак, відбуваються не на світовому рівні, а на рівні декількох цивілізацій: 

«Нація-держава залишиться головною діючою особою в міжнародних 

справах, але найбільш значущі конфлікти глобальної політики 

розгортатимуться між націями і групами, що належать до різних цивілізацій. 

Зіткнення цивілізацій стане домінуючим фактором світової політики. Лінії 

розлому між цивілізаціями – це і є лінії майбутніх фронтів» [207, c.153].  

Відтак на думку С. Хантінгтона, світ після кінця «холодної війни» і 

розвалу Радянського Союзу визначається вже не ідеологічним 

протистоянням, а взаємодією (конкуренцією і боротьбою) 7-8 різних 

цивілізацій. Автор дотримується ідеї множинності центрів сили, конфлікти 

між якими, аж до війни (можливо, світової), будуть здійснюватися на стиках 

цивілізацій, по лініях цивілізаційних розламів [ 207]. До п'яти «класичних» 

цивілізацій, що історично склалися (індобуддійської, китайсько-

конфуціанської, арабо-мусульманської, західно-християнської, слов'янсько-

православної) С. Хантінгтон додав ще три: японську, латиноамериканську і 

африканську. Між Заходом і рештою світу буде проходити головна вісь 

міжнародних відносин, західні країни при цьому будуть грати все меншу 

роль. Цивілізаційний розлом проходить і через США, результатом його може 
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бути руйнування Америки. Хантінгтон підкреслює важливу роль релігійних 

ідей і національних політичних культур в сучасному світі. На його думку, 

глобалізація веде до посилення взаємозв'язків між людьми, але не на 

планетарному рівні, а на рівні окремих цивілізацій. І оскільки незаперечним 

лідером на світовій арені є країни Заходу, «центральною віссю світової 

політики в майбутньому стане конфлікт між Заходом та іншим світом» [207, 

c.147], тобто конфлікт ціннісних установок. 

 Причому реакція незахідних країн на культурну експансію може набути 

трьох основних форм: ізоляції, сприйняття і створення противаги. Таким 

чином, С. Хантінгтон, досліджуючи процес глобалізації й інтеграції, робить 

прямо протилежний прогноз тому, що запропонував Ф. Фукуяма – не 

гомогенізація і створення світової цивілізації на основі західноліберальних 

цінностей, а, навпаки, виникнення нової самоідентифікації на основі 

цивілізаційних груп, структуроутворюючим елементом яких є культура: 

«Світ складатиметься з несхожих одна на одну цивілізацій, і кожній з них 

доведеться вчитися співіснувати з усіма іншими» [205, c.148]. Відносно Росії 

він застерігає від спроб відновлення колишнього Радянського Союзу, 

відштовхуючись від традиційних ідей геополітики про роль континентальної 

Євразії.  

Отже ми констатуємо, що в умовах трансформації світової політичної 

системи, модель міжнародних відносин, де основні конфлікти розгорталися 

між національними державами, що остаточно сформувалися до XIX ст., 

поступилась у ХХ ст. місцем конфлікту ідеологій, а тепер трансформується в 

конфлікт цивілізацій. І все це відбувається на фоні глобалізації та 

регіоналізації – невід’ємної складової глобалізації, яка до певної міри є й 

зворотнім до неї процесом. Такі висновки можна зробити, спостерігаючи за 

підвищенням ролі і зміцненням як існуючих регіональних об’єднань, так і 

виникненням нових утворень. Стрімка динаміка цього процесу свідчить про 

зростання ролі окремих регіонів у найрізноманітніших сферах діяльності 



 
184 

 

людини як на рівні окремих країн, так і на міжнародному рівні, а за своїм 

масштабом процес регіоналізації є співставним з самою глобалізацією. 

У рамках регіоналізації після Другої світової війни та розпаду старої 

колоніальної системи, більшість країн світу намагалися адаптуватися до 

нових умов співіснування, у тому числі шляхом створення численних 

міжнародних регіональних об’єднань і організацій. Такі організації у першу 

чергу були покликані сприяти швидкому розвиткові знесилених війною 

національних економік та досягненню стратегічних цілей за допомогою 

політичної інтеграції. Вже у перші два повоєнних десятиліття було утворено 

низку політичних та економічних регіональних структур до яких 

приєдналися десятки країн. Усі ці структури утворювалися передусім за 

географічною ознакою, тобто мали регіональний характер. При цьому 

основою цих утворень, зазвичай ставали спільні регіональні інтереси у сфері 

торгівлі, економіки і фінансів. Серед найбільш відомих регіональних 

об’єднань, що виникли у повоєнні часи, слід назвати: Європейське 

економічне співтовариство (ЄЕС), Організацію африканської єдності (ОАЄ), 

Організацію американських держав (ОАД) та ін. 

Серед найбільш ефективних з економічної та культурно-політичної 

точки зору міжнародних організацій чільне місце займало Європейське 

економічне співтовариство. Саме це утворення зазнало найбільш глибоких 

інтеграційних трансформацій, які, зрештою, призвели до створення 

найпотужнішого міжнародного об’єднання – Європейського союзу. 

Європейська об’єднавча модель передбачала для кожної країни-члена з 

одного боку швидкий розвиток суспільного виробництва та стрімку 

модернізацію за рахунок впровадження інноваційних технологій, що 

забезпечувало динамічне зростання національних економік, а з іншого – 

посилення в межах організації інтеграції, відкритості, економічної, 

технологічної та фінансової взаємозалежності, що стимулювало як 

міжнародну кооперацію, так і міжнародний поділ праці. Позитивний ефект 

при цьому досягався передусім завдяки лібералізації міжнародної торгівлі та 
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економічних відносин в умовах вільної конкуренції на ринках цього 

регіонального об’єднання, що спонукало країни-члени обирати політику 

інтенсивного розвитку, засновану на впровадженні досягнень науки, 

підвищенні продуктивності праці та загальної ефективності виробництва. 

На відміну від ЄС, яка сповідувала політику відкритості ринків, 

кордонів чи культур, інші регіональні об’єднання, особливо ті, які були 

створені в країнах Азії і Африки, обрали шлях протекціонізму та 

регіональної закритості від зовнішніх впливів. Істотним недоліком таких 

об’єднань став низький рівень відкритості, взаємозалежності та міжнародної 

кооперації, по суті – відмова від необхідної глибокої інтеграції задля 

успішного розвитку національних економік. Головною метою цих об’єднань 

були: захист внутрішніх ринків від проникнення іноземних товарів і послуг 

та підвищення рівня розвитку продуктивності праці. За таких умов, 

міжнародна інтеграція країн, які входили в об’єднання, була лише засобом 

стимулювання, а не кінцевим результатом інтернаціоналізації. Такий підхід 

призвів до майже повного відмежування цілої низки країн «третього світу» 

від загальносвітового процесу міжнародної кооперації, інтернаціоналізації 

економічного розвитку та, зрештою, глобалізації. 

В останні два десятиліття ХХ сторіччя спостерігалося поглиблення 

процесів регіоналізації практично на усіх континентах – в Європі, Північній 

й Південній Америках, Азії, Африці. У цей період з’явилися більш глибокі 

форми міжнародної інтеграційної взаємодії, передусім на теренах Європи. 

Активізація таких процесів не оминула також й країни Північної й Південної 

Америк, Азії та Африки. До найбільш вагомих регіональних організацій, 

створених в цей час, слід віднести Об’єднаний ринок країн Південного 

конуса (МЕРКОСУР), Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), 

Північноамериканську асоціацію вільної торгівлі (НАФТА), Співтовариство 

та спільний ринок країн Карибського басейну (КАРИКОМ), 

Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР), Співдружність 

незалежних держав (СНД), Східно африканське співтовариство, Африканське 
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економічне співтовариство (АЕС), та, звісно ж, Європейський союз (ЄС). 

Принципи формування і діяльності згаданих міжнародних утворень різняться 

за принципами, на яких будувалися перші об’єднання повоєнних часів. З 

розвитком регіоналізму спостерігається й розширення його впливу. Це 

пов’язане з відмовою від суто технічних заходів, таких, як обмеження чи 

скасування торговельних бар’єрів (митна лібералізація) та перехід до 

глибокої інтеграції й взаємопроникненню в усіх сферах господарської 

діяльності. Слід зауважити, що регіоналізація на сучасному етапі набула 

такої глибини, що нерідко коло завдань чи проблем, які підлягають 

спільному вирішенню у певному просторі не збігаються з географічними 

кордонами країн, а іноді потребують трансконтинентальної інтеграції. При 

цьому визначальну роль у розвитку і поглибленню процесів регіоналізації 

відіграють економічні чинники, в той час, як політичні рішення у цій сфері є 

лише похідними від економічних, адже, як зазначалося вище, головною 

метою сучасних міжнародних об’єднань є у першу чергу зростання 

національних економік за рахунок економічної, технологічної та фінансової 

співпраці, вільного руху робочої сили і капіталів, створення зон вільної 

торгівлі чи максимальної лібералізації торговельних відносин.  

Віддаючи належне позитивним наслідкам процесу регіоналізації, 

доцільно згадати й про певні недоліки цього явища. Зокрема, подальше 

поглиблення регіоналізації може призвести до появи своєрідних 

регіональних блоків, недосяжних до співпраці з іншими суб’єктами 

міжнародних відносин через встановлення митних або протекціоністських 

бар’єрів. До того ж існування закритих регіональних блоків може негативно 

позначитись на функціонуванні глобальної системи міжнародної взаємодії, 

певної фрагментації або навіть дезінтеграції світової торговельної системи на 

глобальному рівні, коли регіональні інтеграційні групи й блоки, чи особливі 

зони економічного співробітництва провокуватимуть торговельно-економічні 

конфлікти чи продукуватимуть нові форми конкуренції й суперництва. Як 

свідчить досвід, спроби регіональних утворень вирішувати ті чи інші 
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конфлікти нерідко зазнають невдачі через те, що країни-члени цих об’єднань 

зазвичай пов’язані двосторонніми економічними відносинами з 

протилежними сторонами конфлікту, що суперечить інтересам економічної 

співпраці, або регіональні об’єднання не мають достатньо ресурсів для 

втручання і залагодження конфліктів, особливо коли останні мають 

масштабний характер. Прикладами можуть послужити розбіжності у 

позиціях країн Європейського союзу у питаннях створення зони вільної 

торгівлі з США, відносин з Великобританією після її виходу з ЄС, або 

санкцій, які застосовуються до Російської федерації через окупацію частини 

території України. 

В сучасних умовах, коли у міжнародних відносинах утворилася нестійка 

багатополярність, окремі регіональні держави здатні посилювати свої позиції 

на міжнародній арені, створюючи такі регіональні структури, в яких вони 

користувалися б більшим впливом, підпорядковуючи своїм інтересам більш 

слабкі країни регіону і навпаки: слабкі країни в умовах регіоналізації здатні 

покращити на міжнародному рівні свої позиції чи отримати можливість 

впливати на прийняття рішень регіональної структури на свою користь. Крім 

того, існує концепція, згідно з якою сама глобалізація ґрунтується не стільки 

на інтегрованій взаємодії держав, скільки на співпраці регіонів, а регіональна 

співпраця доповнює, гармонізує й стимулює глобалізацію. За таких умов 

регіоналізація лише сприяє процесу глобалізації та встановленню тісних 

зв’язків між країнами, які є членами регіональних структур, адже в рамках 

регіональних об’єднань транспарентність і лібералізація взаємовідносин в 

економічній, політичній чи культурній сфері набагато вища. Крім того, на 

рівні регіональних структур відкривається можливість співпраці між 

країнами різних регіонів, що стимулює вирішення таких спільних проблем, 

як захист навколишнього середовища, боротьба з бідністю, регулювання 

міграції, роззброєння, чи реалізація великих інфраструктурних проектів.  

В контексті регіоналізації крім виникнення великих макрорегіональних 

утворень, таких, як ЄС, АСЕАН, МЕРКОСУР чи НАФТА, зростає кількість й 
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мікрорегіональних утворень – субнаціональних регіонів. Зазвичай це 

порівняно багатші і розвиненіші за інші регіони якоїсь країни, які з 

економічних міркувань бажають більшої самостійності, наприклад, не 

бажають бути донорами інших, дотаційних регіонів. Іноді такий 

регіональний сепаратизм може й не мати під собою економічного підґрунтя, 

а зумовлений лише історичними, етнічними, мовними, ментальними чи 

релігійними факторами. Зокрема, прикладами таких регіонів є Квебек в 

Канаді, Баскія і Каталонія в Іспанії, Тироль в Австрії і Італії, Гасконь і 

Нормандія у Франції, Шотландія у Великій Британії і т.д. Крім зазначеного, 

на мікрорівні регіоналізація може відбуватись під впливом політичних рухів 

чи партій, або галузевої орієнтації місцевої промисловості тощо. 

Попри згадані вище особливості, процеси глобалізації, регіоналізації, чи 

фрагментації практично в усіх випадках пов’язані з відповідними 

економічними або політичними інтересами окремих країн чи впливових груп, 

до яких можна віднести й транснаціональні корпорації.  

Ведучи мову про таке регіональне утворення, як Європейський союз, 

слід зазначити, що крім економічної та політичної, він характеризується 

такими рисами, як самовідтворення та демонстративність. ЄС при цьому 

постійно стимулює поглиблення інтеграції своїх членів як інструменту 

власного інституційного самоствердження. Стабільність та життєздатність 

цього утворення, серед іншого, забезпечується й завдяки підтриманню 

балансу між колективними інтересами своїх членів та їхніми національними 

пріоритетами. Існували побоювання, що такий баланс могло порушити 

розширення ЄС за рахунок збільшення кількості країн-учасниць у 2003-2007 

рр., адже це до певної міри створювало загрозу інтересам окремих країн та 

підживлювало активність «євроскептиків» під час внутрішньополітичної 

дискусії, однак з цією проблемою ЄС успішно впорався, а невдовзі Євросоюз 

чекає на нову хвилю приєднань – цього разу планується прийняття в ЄС 

низки Балканських країн (Хорватія була прийнята в союз у 2013 р.). 
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У сучасній світовій економіці регіонам відведена особлива роль 

суб’єктів міжнародних відносин, адже саме регіони нині конструюють 

конфігурацію глобального простору.  

В сучасній науці регіональну інтеграцію прийнято поділяти на 

поверхневу і глибоку [23, с.47]. У першому випадку (поверхневий рівень) 

розвиток регіональної інтеграції обмежується істотним зниженням чи 

повною ліквідацією торговельних бар’єрів. Глибокий рівень регіональної 

інтеграції складається з комплексу елементів, який, зокрема, включає в себе:  

– гармонізацію національних політик у сфері оподаткування, 

соціального захисту і субсидування населення, стимулювання певних галузей 

виробництва чи торгівлі, антимонопольного регулювання, трудових відносин 

тощо; 

– висока внутрішня мобільність капіталу, трудових ресурсів, а також 

створення і розвиток об’єктів інфраструктури спільного призначення, 

наприклад, у сферах транспорту чи комунікацій; 

– гармонізація національних макроекономічних політик, передусім у 

фіскальній та монетарній сферах, з метою створення уніфікованих 

макроекономічних умов, забезпечення стабільності національних економік та 

реалізації спільної для усіх членів об’єднання валютної політики; 

– створення й розвиток відповідних для потреб інтеграції інститутів 

управління і координації (впровадження та контроль єдиних стандартів, 

створення установ для владнання юридичних спорів, створення спільних 

регіональних фондів розвитку тощо). 

Отже, ведучи мову про глобальну міжнародну економіку, можна 

стверджувати, що утворення тих чи інших регіональних об’єднань 

безпосередньо пов’язане з розвитком інтеграції на щоразу глибшому рівні, і 

саме ними формується геоекономічна та геополітична конфігурація 

сучасного світу [39, с. 8–9]. Слід наголосити при цьому, що особливістю 

сучасної регіогалізації є те, що вона відбувається поза межами національних 

держав. Разом з цим регіоналізація дозволяє знаходити й шляхи збереження 
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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. Регіоналізація також передбачає й таку форму, як 

структурування політичного і економічного простору на транснаціональному 

й міжрегіональному рівні у вигляді «системи взаємодіючих регіонів», при 

чому економіки окремих регіонів вбудовуються в одну чи кілька регіональ-

них систем [39, c. 15].  

Теоретична модель регіоналізації ґрунтується на наступних принципах 

[23, с. 70]: 

– принцип відкритості, який передбачає максимальну відкритість в 

рамках регіонального об’єднання; 

– принцип стійкості, який передбачає стабільне існування і цілісність 

системи, що складається з пов’язаних між собою регіонів; 

– принцип системності, який передбачає взаємозалежність і 

взаємопов’язаність елементів суспільно-економічної моделі; 

– принцип ієрархічності, яким передбачається встановлення зв’язків 

підпорядкування між кожним з рівнів регіонального об’єднання; 

– принцип поліструктурності, який допускає створення моделі 

об’єднання зі складною структурою, елементи якої, можуть мати, в свою 

чергу, власну підструктуру; 

– принцип динамічності, відповідно до якого динамічних змін зазнають 

усі регіональні процеси; 

– принцип ідентичності, за яким на розвиток обраної моделі об’єднання 

впливають різні фактори, що не позначається на характері динамічних змін, 
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та водночас не суперечать концепції створення спільного економічного 

простору; 

– принцип конгруентності, за яким можна співвідносити і моделювати 

різні рівні розвитку чи особливості складових регіонального об’єднання та 

визначати рівні ієрархічної адекватності таких складових; 

– принцип комплементарності, за яким усі складові об’єднання не лише 

взаємозалежні та взаємопов’язані, а й доповнюють один одного; 

– принцип інституційної визначеності, за яким об’єднання відбувається 

у визначених формах та має відповідний механізм регулювання, у тому числі 

передбачає створення системи спільних інститутів. 

Виходячи з того, що регіоналізація на сучасному етапі є головним 

чинником просторового структурування міжнародних відносин, ідея такого 

структурування як раз і визначає сутність цього процесу, а його розвиток 

реалізується через громадсько-політичні рухи, що ставлять за мету 

формування необхідних регіональних інститутів, які ґрунтуються на 

визначених принципах, що, зрештою, призводить до зміцнення регіонів, як 

самостійних суб’єктів політичних, економічних та культурних відносин, а 

також формування в парадигмі політичної і економічної взаємозалежності 

певного регіонально простору [52, с. 2]. 

Як зазначає М. Кітінг [102], регіоналізація може відбуватися як знизу 

вгору, коли політичні рухи та регіональні еліти прагнуть посилення ролі 

своїх регіонів, так і згори вниз, коли для задоволення вимог регіональних 

спільнот регіональний центр надає їм більших прав і повноважень з метою 

реалізації адекватної регіональної політики. Отже, саме ці шляхи визначають 

два основні типи регіоналізму. 

Варто зазначити, що на успішний розвиток регіоналізації впливає низка 

зовнішніх та внутрішніх факторів. До основних з них можна віднести [23, с. 

56]: 

– фактори глобального впливу (поглиблення взаємозалежності економік 

різних країн, потреба у спільному вирішенні глобальних проблем, 
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міжнародний поділ праці, необхідність забезпечення сталого економічного 

розвитку тощо); 

– фактори транснаціонального впливу (політика регіоналізації діяльності 

транснаціональних корпорацій, загальне поглиблення інтеграції країн у сфері 

економіки, фінансів, технологій тощо). 

– національні фактори впливу (історичні та культурні особливості, 

специфіка політичних систем, рівень розвитку та спеціалізація економік, 

наявність значущих інфраструктурних об’єктів, транзитоспроможність 

держав тощо); 

– субрегіональні фактори впливу (геоекономічні умови, які зумовлюють 

необхідність спільного вирішення певних задач, потреба у більш 

ефективному використанні наявного економічного чи ресурсного потенціалу, 

а також геополітичні умови, що зумовлюють необхідність забезпечення 

захисту і безпеки). 

До внутрішніх факторів впливу на розвиток регіоналізації слід віднести 

національні та транснаціональні, оскільки їхня дія пов’язана не лише з 

політичними, економічними, чи культурно-історичними особливостями 

певних територій. Істотного впливу на розвиток регіоналізації завдають і 

чинники, що мають транснаціональний характер, та які пов’язані передусім із 

загальним трендом до поглиблення інтеграційних процесів і політикою 

регіоналізації діяльності транснаціональних корпорацій.  

До зовнішніх факторів впливу на розвиток регіоналізації слід віднести 

субрегіональні та глобальні. Такі фактори (передусім геополітичні та 

геоекономічні) мають більший вплив або на субрегіональному, або на гло-

бальному рівні. Залежно від потужності впливу цих факторів розвиток 

регіоналізації відбувається хвилеподібно, при чому кожна така хвиля має свої 

особливості і відрізняється від іншої. 

Отже, як суб’єкти міжнародної політико-економічної системи, регіони 

формуються внаслідок посилення інтеграційних процесів, перетворюючись 

при цьому у важливі елементи міжнародних відносин. Посилення 
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регіоналізації, у свою чергу, призводить до формування і постійних змін 

просторової конфігурації в сучасній глобальній політико-економічній 

системі. До основних принципів розвитку регіоналізації слід віднести такі: 

принцип відкритості, стійкості, системності, ієрархічності, 

поліструктурності, динамічності, ідентичності, конгруентності, 

компліментарності та інституційної визначеності. Регіоналізація стала нині 

ключовим чинником просторового структурування міжнародних відносин, а 

ідея такого структурування визначає сутність цього процесу. Розвиток 

регіоналізації реалізується через громадсько-політичні рухи, які ставлять собі 

за мету формування регіональних інститутів чи посилення ролі своїх 

регіонів, при чому регіональний центр може делегувати регіонам відповідні 

права і повноваження. Успішний розвиток регіоналізації залежить від дії 

зовнішніх та внутрішніх факторів, до яких можна віднести: глобальні, 

транснаціональні, національні та субрегіональні. Поглиблення інтеграційних 

процесів у світовому господарстві призвело до поступового переходу від 

старого до нового регіоналізму. 

В умовах нового регіоналізму процеси регіоналізації активно 

посилюються в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і особливо Північно-

Східній Азії (ПСА). Сьогодні Азіатсько-Тихоокеанський регіон і особливо 

Північно-Східна Азія (ПСА), незважаючи на наявні об'єктивні труднощі і 

проблеми, перетворюється в рeaльний цeнтр світового, пoлітичногo, 

фінaнcoвoгo та екoнoмічнoгo впливу. Іншими cлoвaми, cтaє oдним з 

глобальних пoлюcoв постбіполярного світового порядку. На думку багатьох 

вчених, саме взаємовідношення між країнами цього регіону в XXI столітті 

багато в чому буде визначати загальну ситуацію інтеграційних процесів у 

світі. 

Події останніх десятиліть показали, що жодна країна, жоден регіон не 

захищений від нетрадиційних загроз, і вирішення таких питань, як ядерна 

проблема Північної Кореї також неможливо вирішити без багатостороннього 

співробітництва різних країн. Не можна говорити про відсутність спроб 
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багатостороннього співробітництва різних країн, проте всі вони носили 

неорганізований, непостійний характер і в цілому не мають під собою 

інституційної нормативної основи [197, с.27]. У зв'язку з тим, що 

шестисторонні (США, КНР, РФ, Японія, РК, КНДР) переговори не принесли 

бажаних результатів, важливим і значущим фактором вирішення ядерної 

проблеми Північної Кореї стає стан взаємовідносин між двома корейськими 

країнами. 

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 (КНДР) і Республіки Корея (РК). Тому не дивно, 

що інтеграційні процеси, які відбуваються в цьому регіоні, активно 

впливають на формування глобального політичного і економічного 

співтовариства. 

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 країн ПСА. 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 і питання спірних територій;  

 проблема розділеної нації (Корея, Китай, Тайвань);  

 нарощування військової потужності Китаєм, Японією, Росією, ядерна 

проблема КНДР і т.д. 

Безумовно, існують і сприятливі фактори, що впливають на зростання 

динаміки інтеграційних процесів, такі як:  

 високі темпи зростання економіки;  

 об’ємний ринок високих технологій; 



 
195 

 

  наявність найбільших в світі інвестиційних ресурсів; 

 відносно дешевий людський ресурс. 

Дані фактори об'єктивно притягують погляди багатьох країн до цього 

регіону. Країни, що входять до Північно-Східної Азії – перш за все, 

Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Корейська 

Народно Демократична Республіка, Республіка Корея, Японія і Тайвань – все 

більше і більше усвідомлюють необхідність створення співдружності країн 

регіону в сфері безпеки, економіки, культури і захисту довкілля. 

Особливу роль в цьому регіоні відіграє Китай, який сьогодні збільшує 

свою економічну могутність і прагне до лідерських позицій у світі. Відтак 

Китай прагне посилювати свої позиції в Північo-Східній Aзії, перешкоджати 

мілітаризації Японії і зменшення впливу США. В даному контексті він 

повинен підтримувати дружні відносини не тільки з Північною Креєю, а й з 

Південною Кореєю, яка є союзником США, але стримувати ядерні амбіції 

КНДР. Китай виступає за збереження існуючого режиму в КНДР, але при 

цьому він ратує за економічну реформу Північної Кореї і, безумовно, за 

денуклеаризацію.  

Лейтмотив політики Китаю щодо Корейського півострова коротко 

можна охарактеризувати як збереження миру і безпеки, посилення впливу на 

півострові і зближення з РК не тільки в економічному відношенні, але і в 

політичному плані, відновлення традиційних дружніх відносин на тлі 

загострення конфлікту з Японією. Вміле забивання «клину» між Республікою 

Корея і Японією. 

Сьогодні Китай готовий відмовитися від попередніх політичних 

стратегій і йти по шляху відкритості і перетворення, він прийняв стратегію 

«Нової дипломатії» – різке зближення з Республікою Корея з метою 

ослаблення союзу США, РК, Японії. Китай, називаючи Південну Корею 

«спорідненою країною», показує своє дружнє ставлення і тим самим має 

намір змінити розстановку сил впливу на Північному Сході в свою користь, 

втягуючи в якості союзника Республіку Корея, яка є центральним стержнем 
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системи тристороннього співробітництва Корея-США-Японія. США, 

спостерігаючи настороженим поглядом за відносинами РК і Китаю, які 

зближуються швидкими темпами, ще більш посилює американо-японський 

союз. Японія, в свою чергу, покладається на підтримку США і виявляє 

готовність здійснювати план спільної оборони, а також бере курс на 

мілітаризацію і ревізіонізм історії. На додаток до цього Японія намагається 

встановити дружні відносини з Північною Кореєю. Таким чином, весь 

Північно-Східний азіатський регіон закружляв в вихорі перетворень сфер 

впливу. У цій ситуації РК дуже важко зробити стратегічний вибір, 

враховуючи той фактор, що США є союзником. Дипломатичні кола, відомі 

політологи та вчені Південної Кореї застерігають президента РК від 

жорстких рішень і переконують в тому, що Корея повинна прийняти зважене 

рішення, яке піде їй на користь [55, с. 13]. 

Відтак події останніх років показують, що на зростання динаміки 

інтеграційних процесів Північно-Східної Азії великою мірою 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. 

Таким чином, для оцінки динаміки зростання інтеграційних процесів у 

Північно-Східній Азії і стабільності регіону в цілому необхідний аналіз 

політичних курсів лідерів країн Корейського півострова, а також відносин 

між цими країнами. 

Аналіз політичних курсів президентів Республіки Корея показує, що з 

приходом нового президента зміни стосуються і політичного курсу щодо 

Північної Кореї. Так, президенти Но Му Хен і Кім Дже Дюн проводили 

політику «сонячного променя», президент Лі Мен Бак – жорстку 

прагматичну політику, в якій він розкритикував політичний курс попередніх 

президентів щодо стратегій об'єднання, а також стратегію ставлення до 

Північної Кореї. 
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Професор Сеульського національного університету Пак Се Іль вважає, 

що урядами, які передували Лі Мен Баку, не була розроблена належна 

політика об'єднання, внаслідок чого вони не зуміли створити добре 

підгрунття і атмосферу для об'єднання. За останні тридцять років були 

допущені три стратегічні помилки, які за останнє десятиліття можна 

побачити [200, с.20-27]. Які ж помилки були допущені? 

1. Була визначена тільки політика по відношенню до КНДР, але 

стратегія об'єднання так і не була розроблена належним чином. Внаслідок 

цього, велися дискусії про те, як «догоджати» Північну Корею, але так і не 

були обрані шляхи до об'єднання країни. 

2. Не була розроблена стратегія зовнішньополітичного курсу по 

відношенню до чотирьох великих держав (США, КНР, Росія, Японія) щодо 

об'єднання. 

3. Не було чіткого плану роботи з громадянами КНДР. 

Пропаганда серед населення Республіки Корея щодо значення і користі 

об'єднання велася на недостатньому рівні. Як аргумент проти об'єднання 

наводилися надмірні витрати, які могли виникнути в результаті об'єднання на 

прикладі Німеччини. Часом уряди РК вводили «табу» навіть на обговорення 

принципів об'єднання під керівництвом РК (за південнокорейським 

сценарієм). Згідно з опитуваннями щодо об'єднання, в результаті такої 

політики число прихильників цього процесу в РК знизилося з 91,6% в 1994 

році до 63,8% в 2007 році. 

Таким чином, багато хто вважає, що політика «сонячного променя» 

зазнала краху, ставлячи питання, чому так і не була розроблена політика 

об'єднання країни. 

Відповідно до одного з припущень, стратегічний курс по відношенню до 

Північної Кореї використовувався політиками Південної Кореї лише як 

інструмент впливу на внутрішньополітичний курс РК. Тобто це була 

популістська політика, яка призвела до посилення військового потенціалу 
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Північної Кореї і втрати довіри народу Південної Кореї в питанні об'єднання 

країни. 

Політичний курс по відношенню до Північної Кореї часом приймався 

всупереч чинній конституції, без обговорення з широким колом фахівців, без 

проведення народного референдуму, без урахування думок опозиційних 

партій. Необхідно відзначити, що кожен президент РК, в свою чергу, показує 

своє – в деяких випадках кардинально відрізняється від курсу попередніх 

президентів – бачення питання об'єднання і політики по відношенню до 

Північної Кореї. 

Прагматичний політичний курс президента Лі Мен Бака також не приніс 

потрібних результатів і навіть навпаки різко загострив відносини між 

Півднем і Північчю. За період правління президента Лі Мен Бака КНДР 

успішно провела випробування ядерного озброєння і запуск ракет. 

Таким чином, не маючи чіткої стратегії об'єднання, Республіка Корея 

вибирала між політикою «сонячного променя» і «тиску». 

На сучасному етапі політика Південної Кореї по відношенню до 

Північної Кореї побудована на чотирьох основних принципах: 

 Стабільні відносини між Півднем і Північчю на основі взаємної довіри. 

 Зміцнення інфраструктури возз'єднання. 

 Стабілізація мирних відносин на тривалий період. 

 Мирне возз'єднання Кореї і мирне співробітництво в Північно-

Східній Азії. 

Який же політичний курс висуває КНДР по відношенню до Республіки 

Корея? Недавні події, такі як потоплення південнокорейського корвета, 

артобстріл острова Йонпхендо, запуск ракети Інха-2, 3, випробовування 

ядерної зброї говорять про те, що політика КНДР – це політика силового 

тиску.  

Але останніми роками і особливо у 2018 році відносини між Північною і 

Південною Кореєю значно покращилися. У своєму новорічному привітанні 

Кім Чен Ин наголосив на необхідності створення атмосфери відродження 
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відносин між Півднем і Північчю. Це говорить про те, що і КНДР розуміє 

необхідність змін у відносинах, для чого, на наш погляд, є три причини: 

 Різке засудження політики КНДР міжнародною громадськістю. Відомо, 

що в світі КНДР посіла статус терористичної країни і тепер необхідні шляхи 

для зміни такого статусу. 

 Стійка позиція влади Кім Чен Ина. Протягом двох років Кім змінив 

44% партійної, військової та урядової верхівки, аж до страти свого дядька 

Тян СенТхека. Це говорить про те, що він вирішив свої внутрішні проблеми і 

тепер може приступити до формування зовнішньополітичного курсу. [55, с. 

69-74] 

 Необхідність в економічній і технічній допомозі з боку Республіки 

Корея для будівництва потужної економічної держави, про яку Кім Чен Ин 

заявив ще в 2012 році. Відомо, що 28 червня 2012 року Кім оголосив про 

взяття курсу на економічне відродження і частковий перехід на ринкову 

економіку. У 2013 році він створив 13 спеціальних економічних зон. Після 

страти Тян Сен Тхека, який був прихильником співпраці з КНР, відносини з 

Китаєм були заморожені і тепер альтернативою може бути тільки Республіка 

Корея. 

Кім Чен Ин абсолютно ясно розуміє, що для проведення економічних 

реформ потрібен капітал і нові технології, а для цього необхідно налагодити 

відносини з Республікою Корея. 

У середині січня 2014 року Державний Комітет оборони КНДР 

опублікував план першорядної важливості, в якому чітко виділяються три 

моменти: 

 Взаємне припинення наклепу і інсинуації.  

 Взаємне припинення ворожих дій. 

 Превентивні заходи щодо запобігання ядерної катастрофи. 

В умовах нової політики з боку Північної Кореї, керівництво Південної 

Кореї пропонує починати з «малого». Перш за все, це інтеграційні процеси в 

сфері економіки між двома країнами, створення спільних підприємств, 
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вкладення інвестицій у вигляді капіталу в Північну Корею, повний перехід 

Північної Кореї до ринкової економіки. 

Отже узагальнюючи, слід зазначити, що в умовах глобалізації і 

регіоналізації домінуючим трендом міжнародно-політичного життя в XXI 

столітті стає помітне посилення регіональних конфронтацій, які призвели до 

різкого загострення міжнародної обстановки, зростання напруженості в 

конфліктних зонах і активізації гонки озброєння. В цих умовах йде процес 

посилення регіонального співробітництва, регіони прагнуть самостійно 

вирішувати проблеми свого економічного і політичного розвитку. 

Збільшується питома вага економічних взаємин як у рамках регіональних 

утворень типу AСEАН, так і в стосунках з країнами інших регіонів. Стає 

більш багатоплановою і система міжнародних відносин. Значні зміни 

відбуваються і в регіоні ПСА. На розвиток міжнародно-політичних тенденцій 

в ПСА вплинули зміни в світовій геополітиці, які відображають розстановку 

сил і характер взаємовідносин великих держав, що оточують Корейський 

півострів. До таких змін можна віднести і зміцнення позиції США в АТР, 

ослаблення позиції Японії, нормалізація відносин, а потім зростання 

суперництва США – Китай. 

За останні роки, аж до початку 2018 року, різко загострилася ситуація 

навколо Корейського півострову в зв'язку з ескалацією ракетно-ядерного 

озброєння Північною Кореєю і розміщення системи THAAD на території 

Південної Кореї. До того ж на загострення ситуації не останню роль зіграла і 

непримиренна, прагматична політика лідерів РК Лі Мен Бака і Пак Гин Хе. 

Історія корейської проблеми показала, 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. Причому вирішення корейської 
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проблеми буде ефективним тільки в тому випадку, якщо воно буде 

побудовано на основі досягнення загального балансу інтересів всіх держав, 

залучених до її вирішення. 

 Аналіз міжнародно-політичної ситуації на Корейському півострові 

вимагає ґрунтовного дослідження в зв'язку з різкими трансформаціями, які 

відбуваються в ПСА і політичного розвитку самого об'єкта вивчення – Кореї. 

При цьому, дослідження необхідно проводити в досить незвичайному аспекті 

– як вузла протирічч сучасної системи міжнародних відносин. Так само слід 

розглядати як локальні відносини РК-КНДР, так і глобальні загальносистемні 

– такі як перехід на нову систему управління світового порядку. 

Політику США і Китаю на Корейському півострові, як вузол протиріч, 

слід розглядати як елемент системи міжнародних відносин. На наш погляд, 

вирішення корейської проблеми також слід розглядати в історичній динаміці 

та у взаємозв'язку з основними міжнародно-політичними процесами 

глобального рівня, з системою відносин чотирьох держав (США, Китай, 

Японія, Росія) в АТР і нарешті у взаємодії з тими процесами, які 

розвиваються на внутрішньо корейському рівні у взаєминах між Північною і 

Південною Кореєю. 

 Поняття «корейська проблема» у вузькому сенсі – це корейський 

конфлікт, для вирішення якого потрібне його міжнародно-правове 

врегулювання, в широкому сенсі – вся сукупність пов'язаних з Кореєю 

міжнародно-політичних питань. У цьому широкому значенні поняття 

«корейська проблема» розглядається в даній дисертації. 

На наш погляд, для розуміння сучасних процесів, що відбуваються на 

Корейському півострові, важливих з точки зору осмислення і формування 

підходів до вирішення корейської проблеми, необхідно дослідити загальні 

закономірності і тенденції, пов'язані з даною проблемою. Перш за все, це 

глибокий взаємозв'язок процесів, що відбуваються в Кореї з глобальними та 

регіональними міжнародно-політичними процесами. Тенденції до розрядки і 

мирного співіснування, поліпшення і загострення відносин між провідними 
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державами, пошук компромісних рішень по Кореї, зниження напруженості в 

ПСА і розвиток відносин між двома корейськими сторонами. Без сумніву на 

формування основних характеристик і параметрів корейської проблеми, 

підходів держав до її врегулювання найсерйозніший вплив мали кардинальні 

зміни, що відбуваються в світі після 1991 року, що створюють нову 

глобальну і регіональну системи міжнародних відносин, в яких є очевидною 

лідируюча роль США, які прагнуть закріпити свій монополізм на світовій 

арені, і зусилля Китаю, спрямовані на створення тандемного керівництва – 

регулятора балансу сил і впливу в стратегічно важливих районах світу. 

Продовжується процес зближення між Півднем і Північчю Кореї. 

Відбулося підписання Спільної декларації про мир, дружбу і перетворення 

Кореї в без'ядерну зону. Однак такий сценарій розвитку подій на півострові, 

коли Сеул і Пхеньян в своїх діях наблизилися до реального прориву в 

двосторонніх відносинах і до початку денуклеаризації, неоднозначно 

сприймається в столицях ряду зацікавлених держав. Чимало дослідників 

політологів зійшлися на думці, що процес плідного діалогу США-КНДР, РК-

КНДР далеко не всім подобається. Так Китай стурбований контактами 

КНДР-США і щоб не бути поза грою, також активізує свої відносини з 

КНДР, так за останні місяці вже відбулися три зустрічі КНР-КНДР на 

вищому рівні. Росія також не хоче залишатися осторонь вирішення проблеми 

денуклеаризації Корейського півострова. Японія не менш стурбована тим, що 

дві Кореї зближуються і триває діалог США-КНДР, оскільки такий хід подій 

на Корейському півострові суперечить інтересам Японії, заявлених в 

доктрині Міядзави. Токіо побоюється, що врегулювання корейської 

проблеми будуть здійснювати тільки чотири країни: США, Китай, КНДР і 

РК, і Японія не зможе знайти своє місце в процесі зміни балансу сил в ПСА. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що останнім 

часом відбувається серйозна зміна балансу сил між основними учасниками, 

залученими у врегулювання корейської проблеми. Зміцнився вплив Китаю, 

США і РК в умовах ослаблення позицій Японії та Росії. 
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 Очевидно при аналізі підходів великих держав до кінцевої мети 

врегулювання даного питання – об'єднання Кореї необхідно враховувати 

наступне: 

 по-перше, складність корейської проблеми і неможливість досягнення 

об'єднання в найближчому майбутньому; 

 по-друге, з точки зору довгострокової перспективи відношення 

чотирьох держав до питання об'єднання є неоднозначним, хоча, публічно 

ніхто з керівників держави не виступає проти об'єднання. 

Існує безліч думок серед політиків і вчених. Російські сходознавці А. 

Торкунов і Е. Уфімцев вважають, що серед чотирьох держав лише Росія не 

проти об'єднання Кореї, тоді як Китай і Японія побоюються зустрітися з 

Кореєю в якості об'єднаної, динамічної, сильної в економічному і 

військовому плані держави, котра проводить націоналістичну політику 

конкурента, здатного кинути виклик їх планам лідерства в АТР, а США - 

позбутися своєї військової присутності і лояльного союзника в регіоні, 

отримати постійне джерело можливого порушення регіонального балансу 

сил і стабільності. 

 Але на наш погляд визначальними факторами підходу чотирьох 

великих держав до об'єднання є: стан глобальних і регіональних 

міжнародних відносин в даний період і умови об'єднання, характер режиму 

майбутньої єдиної Кореї і звичайно ж захист їхніх національних інтересів, 

переконаність, що вони не постраждають від цього об’єднання.  

 Якщо об'єднана Корея стане нейтральною, демократичною, 

без'ядерною, дружньою по відношенню до сусідів країною, то поява такого 

суб'єкта світової спільноти вітали б всі. 

Таким чином, підходи США, КНР, Японії і Росії до врегулювання 

корейської проблеми і перспектив об'єднання Кореї представляються 

різноманітними, що залежать від поєднання різних умов і факторів – 

глобальних, регіональних і між корейських. На завершення необхідно 

виділити деякі закономірності і тенденції, пов'язані з корейською проблемою, 
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оскільки вона є важливим чинником для розуміння сучасних процесів, що 

протікають на Корейському півострові і тим більше важливих з точки зору 

осмислення і формування підходів до вирішення проблеми. 

 Перш за все, це глибокий взаємозв'язок процесів, що відбуваються в 

Кореї з глобальними міжнародно-політичними процесами. Сьогодні 

спостерігаються тенденції до розрядки і мирного співіснування між 

державами, прагнення до зниження напруженості в цьому регіоні. Тенденції 

КНДР і Південної Кореї, особливо після приходу до влади Мун Дже Ина, до 

більшої зовнішньополітичної активності і самостійності, відновлення діалогу 

в 2018 році в обстановці загального загострення міжнародної напруженості. 

Все більш очевидними стають тенденції до зростання ролі економічних 

чинників, що впливають на зовнішньополітичні рішення. Ці тенденції 

характерні для всього АТР і Корея не залишається від них осторонь. 

Конкретні економічні труднощі, з якими зіштовхнулися в даний час КНДР і 

деяке уповільнення темпів зростання РК, впливають на соціально-політичні 

процеси в цьому регіоні і обидві держави не можуть не усвідомлювати 

сьогодні, що від економічного потенціалу, в кінцевому рахунку залежить 

місце країн у регіоні, в світі, обороноздатність і захист національних 

інтересів, гарантії безпеки. 

Важливим практичним кроком на шляху до вирішення корейської 

проблеми став міжкорейський саміт 27 квітня 2018 року, саміт США і КНДР 

12 червня 2018. Міжнародно-політична обстановка в 2018 р. дозволяє 

розраховувати на досягнення мирного врегулювання питання 

денуклеаризації і в майбутньому об'єднання Кореї. Звичайно, має бути ще 

ряд зустрічей, узгодження позицій, прийняття складних рішень, але спільні 

зусилля дозволять досягнути мети. 

Отже, можна зробити висновок, що хід інтеграційних процесів і процес 

возз'єднання країни багато в чому залежить від стану і розвитку відносин між 

Північною і Південною Кореєю і можливостей впливу на них КНР, Японії, 

США, Росії. 
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Цілком очевидно, що мирні політичні відносини між двома корейськими 

країнами і сприятлива позиція міжнародних політичних гравців дають 

можливість більш спокійного і мирного співіснування і хороші передумови 

для створення співдружності країн Північно-Східної Азії. 

Ocoбливocтi peгioнaльнoгo cтaнoвлeння країн Пiвнiчнo-Cхiднoї Aзiї 

в умовах тpaнcфopмaцiї cвiтoвoї пoлiтичнoї cиcтeми 

Нa пoчaтку 20-гo cтoлiття пoчaлacя фopмувaтиcя нoвa cиcтeмa cвiтoвoгo 

пopядку i Aзiaтcькo-Тихooкeaнcькa пiдcиcтeмa (дaлi AТC), зaймaє в нiй 

ocoбливe мicцe. A. Д. Бoгaтуpoв ввaжaє її «caмoю цeнтpaльнoю cepeд 

oкpaїнних» i «дpугoю зa cвoїм гeoпoлiтичним знaчeнням пicля євpoпeйcькoї» 

[11]. 

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. 

A. Лукiн пiд Пiвнiчнo-Cхiднoю Aзiєю (дaлi пo тeкcту ПCA) poзумiє 

мiжнapoднo-пoлiтичний peгioн, щo включaє в ceбe Китaй, Тaйвaнь, Япoнiю, 

PК, КНДP i Мoнгoлiю. Пpи цьoму Китaй, Япoнiя, PК i КНДP чacтo 

poзглядaютьcя як гeoгpaфiчнe й icтopичнe ядpo ПCA. Cюди ж мoжнa 

включити Pociю в cилу тoгo, щo вoнa мeжує з дaлeкocхiдними зeмлями. 

Чacтo включaють i CШA, хoчa вoни гeoгpaфiчнo знaхoдятьcя зa мeжaми 

peгioну, aлe глибoкo зaлучeнi в пoлiтичнi i eкoнoмiчнi вiднocини ПCA, 

мaючи знaчну вiйcькoву пpиcутнicть в цьoму peгioнi. Caмe ПCA є 

гeoпoлiтичним i гeoeкoнoмiчним цeнтpoм вcьoгo AТP, здiйcнюючи 

виpiшaльний вплив нa цю peгioнaльну cиcтeму. Нeoбхiднo вpaхoвувaти i тoй 

фaкт, щo ПCA aктивнo взaємoдiє iз зoвнiшнiми cуб'єктaми, в пepшу чepгу з 

cуciднiми кpaїнaми Пiвдeннo-Cхiднoї Aзiї i Iндiєю, якi впливaють нa 

cтpaтeгiчний бaлaнc[116]. 

Тaким чинoм, якщo вихoдити з гeoпoлiтичнoї тoчки зopу, тo в ПCA 

вхoдять Пiвнiчнa i Пiвдeннa Кopeя, Китaй, Pociя, CШA, Япoнiя. Нa чacтку 
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цих шecти кpaїн пpипaдaє 32% cвiтoвoгo нaceлeння, 35% cвiтoвoгo ВВП, 64% 

cвiтoвих витpaт нa oзбpoєння, п'ять кpaїн мiж coбoю тicнo пoв'язaнi 

тopгoвeльним oбiгoм, тoму мoжнa cкaзaти, щo ПCA – цe peгioн з нaйбiльшим 

пoтeнцiaлoм. Кpiм тoгo, в ocoбливих випaдкaх cюди мoжнa пpиєднaти 

Мoнгoлiю i Тaйвaнь. Тaк як кiлькa вeликих дepжaв вхoдять в ПCA, 

внутpiшнiй peгioнaльний пopядoк i cтaбiльнe пoлoжeння в цьoму peгioнi 

бaгaтo в чoму зaлeжaть вiд cтaну cпiвpoбiтництвa, пpoтиcтoяння цих вeликих 

дepжaв. Icтopичнo ПCA – цe peгioн, дe пocтiйнo збepігaютьcя cупepeчнocтi i 

нecпoкiй, дe iнтepecи вeликих дepжaв зiштoвхуютьcя. Iнaкшe кaжучи, в ПCA 

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. 

Згiднo визнaчeння A. Лукiнa, в cвiтi icнують лишe тpи глoбaльних 

peгioни, в яких piзнoмaнiтнi пpoцecи нaпpяму впливaють нa cтpуктуpу i змicт 

cвiтoвoгo пoлiтичнoгo пpocтopу. Цe Євpo-Aтлaнтикa, Близький Cхiд i ПCA. 

Ocoбливicтю ПCA є нaявнicть в peгioнi (aбo пpямa зaлучeнicть) як мiнiмум 

двoх вeликих дepжaв, нeбeзпeкa виникнeння в peгioнi вiйcькoвoгo кoнфлiкту, 

в тoму чиcлi iз зacтocувaнням ядepнoї збpoї, здaтнicть peгioну виcтупaти в 

якocтi cуб'єктa упpaвлiння глoбaльними пoлiтичними i eкoнoмiчними 

пpoцecaми, знaчeння peгioну для cвiтoвoї eкoнoмiки i культуpи. Oднaк peгioн 

ПCA ocтaннiм чacoм piзкo aктивiзувaв пpoцecи глoбaлiзaцiї i вce бiльшe 

втягуєтьcя в глобальні економічні процеси, i лишe Пiвнiчнa Кopeя i Мoнгoлiя 

cтoять ocтopoнь вiд цих пpoцeciв [119]. 

У cвiтoвiй eкoнoмiцi вiдбувaютьcя вaжливi cтpуктуpнi змiни. З oднoгo 

бoку, пocилюєтьcя мiжнapoднa кoнкуpeнцiя пpи oтpимaннi iнoзeмних 

iнвecтицiй. З iншoгo бoку, iнтeнcивнi cтpуктуpнi пepeтвopeння, щo 

вiдбувaютьcя в eкoнoмiцi Япoнiї, CШA, Китaю, PК, iнших пpoмиcлoвo 

poзвинeних кpaїн, piзкo звужують пoтeнцiйну cфepу їх eкoнoмiчнoї i 

нaукoвo-тeхнiчнoї взaємoдiї. 

Poзвитoк iнтeгpaцiйних пpoцeciв в ПCA бaзуєтьcя нa пpинципaх 
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«вiдкpитoгo peгioнaлiзму», cуть якoгo пoлягaє в 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. Для 

poзвитку iнтeгpaцiйних зв'язкiв мiж кpaїнaми ПCA нeoбхiднo cтвopити 

iнcтитуцiйну ocнoву ПCA для eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa. 

Мeтoю iнтeгpaцiї є eфeктивнicть opгaнiзaцiї, щo пopяд з виcoкими 

тeмпaми poзвитку тaких кpaїн як Китaй, Кopeя, Япoнiя з їх вeличeзним 

нaукoвo-тeхнiчним пoтeнцiaлoм i кaпiтaлoм вивeдe ПCA в чиcлo нaйбiльш 

впливoвих гpуп нa мiжнapoднiй eкoнoмiчнiй apeнi. ECПCA (Eкoнoмiчний 

Coюз ПCA) пoвинeн cтaти дiєздaтним кaтaлiзaтopoм тopгiвлi тa eкoнoмiчнoї 

cпiвпpaцi в peгioнi. Cтвopeння тaкoгo мeхaнiзму дoзвoлить утвopити єдиний 

eкoнoмiчний тa iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйний пpocтip для opгaнiзaцiї зoни 

вiльнoї тopгiвлi, iнвecтувaння, cфopмувaти взaємoвигiднi умoви, якi будуть 

cтимулювaти pух кaпiтaлiв в paмкaх peгioну, cтвopити бap'єp пpямим 

iнвecтицiям пoзapeгioнaльних кpaїн, зaбeзпeчити шиpoкий дocтуп дo 

eкoнoмiчнoї iнфopмaцiї, cпpocтити вiзoвий peжим для пiдпpиємцiв i т.д. 

Cьoгoднi дocить вaжливим є пepeтвopeння фopуму пepioдичних 

зуcтpiчeй мiнicтpiв зaкopдoнних cпpaв i кepiвникiв кpaїн цьoгo peгioну нa 

пocтiйнo дiючий opгaн кoнcультaцiй i пepeгoвopiв в cфepi вpeгулювaння 

пpoблeм peгioнaльнoї бeзпeки, зaхиcту eкoнoмiчних iнтepeciв, нaцioнaльнoї 

iдeнтичнocтi тa культуpних цiннocтeй в умoвaх глoбaлiзaцiї. 

Йoгo зaвдaнням є узгoджeння пoлiтичнoї пoвeдiнки нa мiжнapoднiй 

apeнi, дocягнeння cпiльнoгo виpiшeння внутpiшньopeгioнaльних пpoблeм, a 

вiдтaк фopум мoжe cтaти бaзoвoю cтpуктуpoю бaгaтocтopoнньoгo 

peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa, якe будe вiдiгpaвaти ключoву poль в 

пocилeннi мeхaнiзмiв пoлiтичних i eкoнoмiчних взaємoдiй в ПCA. Цe 

тpaнcнaцioнaльнe cпiвpoбiтництвo. Уcпiшний пpиклaд тaкoї cпiвпpaцi – 

ACEAН. Хoчa cлiд зaзнaчити, щo є чинники, якi гaльмують дaний пpoцec. Цe 

зoкpeмa знaчний poзpив у piвнях poзвитку мiж кpaїнaми, cупepництвo i 
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кoнфлiкт iнтepeciв, зaлeжнicть вiд дiяльнocтi тpaнcнaцioнaльних кopпopaцiй, 

вiдмiннocтi в вaлютнo-фiнaнcoвих cиcтeмaх кoжнoї кpaїни, щo зумoвлює 

cклaднicть тpaнcфopмaцiї кpaїн з тpaдицiйнoю cиcтeмoю eкoнoмiки в умoвaх 

глобалізації.  

Бaгaтo дocлiдникiв пpoблeм мiжнapoдних вiднocин, тaкi як Coн Бeн Хe, 

Джoн Гeн Мaн, Aн Чун Йoн, Лi Чaн Джe, C. Хappic, C. Oкiтa, К. Кoдзiмa, П. 

Дpaнeдeлi i iн., пpoгнoзувaли нacaмпepeд eкoнoмiчну iнтeгpaцiю в Aзiaтcькo 

-Тихooкeaнcькoму peгioнi i в ПCA зoкpeмa. Цe cтaлo мoжливим пicля кpaху 

бiпoляpнoї cиcтeми i гeoпoлiтичних змiн, тaких як cтвopeння Євpoпeйcькoгo 

Coюзу i пoтужний poзвитoк eкoнoмiк Япoнiї, PК, Китaю. Пpиpoднo вeлику 

poль зiгpaв пoзитивний дocвiд євpoпeйcькoї iнтeгpaцiї, який дocяг дepжaвнo 

пoлiтичнoгo piвня. 

Тoму пoтpiбнo дeтaльнo вивчити дocвiд cтвopeння Євpoпeйcькoгo 

Coюзу. В cилу piзних пpичин пpoцec iнтeгpaцiї є дужe cклaдним i 

нeopдинapним. Нa пepший пoгляд ЄC утвopивcя бeз ocoбливих пpoблeм, 

oб'єднaвши cпoчaтку 12 кpaїн. Нaвiть Жaн Мoнeт (Jean Monnet), який мpiяв 

пpo cтвopeння Євpoпeйcькoгo cпiвтoвapиcтвa, нe мiг пpипуcтити, щo тaк 

cкopo здiйcнитьcя йoгo мpiя. Нacпpaвдi пpи cтвopeннi ЄC opгaнiзaтopи 

зiткнулиcя з бeзлiччю пpoблeм пoлiтичнoгo, coцiaльнoгo i eкoнoмiчнoгo 

хapaктepу. Нaвiть cьoгoднi ЄC зaзнaє вeликих тpуднoщiв чepeз вiдмiннocтi в 

eкoнoмiчнoму poзвитку кpaїн. Пpиклaдoм тoму є Гpeцiя тa iншi кpaїни. 

Пiвнiчнo-Cхiднa Aзiя тeж мpiє пpo iнтeгpaцiю, aлe в цьoму peгioнi в 

пopiвняннi з Євpoпoю є бiльшa кiлькicть пpoблeм в пoлiтичнiй, eкoнoмiчнiй i 

культуpнiй гaлузях. Якщo нaвiть взяти, нaпpиклaд, тpи кpaїни-лoкoмoтиви 

ПCA – Китaй, PК i Япoнiю, тo вoни мaють бeзлiч вiдмiннocтeй: в культуpi, 

вipувaннях, мoвaх, piвнi eкoнoмiчнoгo poзвитку, пoлiтичнoму куpci, 

coцiaльнiй культуpi i т.д. Тoму бaгaтo пoлiтикiв cтaвлять зaпитaння: чи змoжe 

ПCA шляхoм нaпoлeгливoї пpaцi i зуcиль cтвopити тaкe cпiвтoвapиcтвo як 

ЄC? Чи тpeбa йти тaким шляхoм? A мoжe вapтo знaйти iнший шлях? 

У ПCA нa вищoму piвнi бaгaтo paзiв oбгoвopювaлocя питaння 
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eфeктивнoгo плaну poзвитку бaгaтocтopoнньoгo peгioнaльнoгo 

cпiвpoбiтництвa, тaкoгo типу як APEC, NAFTA, EC, ASEAN i т.д. Oднaк дo 

cих пip цeй пpoцec пpoтiкaє дocить млявo. 

Як вiдoмo, пpoцec глoбaлiзaцiї i ocoбливo peгioнaльнoї iнтeгpaцiї 

нacaмпepeд мaє нa увaзi вiдмoву вiд нaцioнaлiзму, пpoтe в ПCA нaвпaки 

ocтaннiм чacoм щe бiльшe пocилюєтьcя нaцioнaлiзм, пiдiгpiтий нa 

тepитopiaльних пpeтeнзiях й викpивлeннi icтopичних фaктiв. Цe i дoмaгaння 

Китaю нa ocтpoви Ceнкaку, дoмaгaння Япoнiї дo ocтpoву Дoкдo i т.д. 

Пpиpoднo вci цi кoнфлiкти тiльки пiдcилюють нaцioнaлiзм.  

Для тoгo щoб пpoтидiяти цим нeгaтивних пpoцecaм в cуcпiльcтвi 

пoтpiбнo пocилити iнтeгpaцiю, cфopмувaти cиcтeму cпiльних cуcпiльних 

цiннocтeй. Ocтaннiм чacoм в cepeдoвищi пoлiтoлoгiв i coцioлoгiв чacтo 

зacтocoвуєтьcя тepмiн «соціальний капітал». Цeй тepмiн oзнaчaє cпiльнe 

вoлoдiння цiннicтю. Бaгaтo хтo думaє, щo пoлiтикa утвopюєтьcя уpядoм aбo 

дiяльнicтю уpяду, aлe нacпpaвдi вoнa фopмуєтьcя гpoмaдянaми, cуcпiльcтвoм, 

їх cуcпiльнoю цiннicтю i звичaйнo ж згуpтoвaнicтю, oднoдумнicть 

cуcпiльcтвa. Вce цe мoжнa нaзвaти coцiaльнoю цiннicтю. Тoбтo для тoгo щoб 

cтвopити iнтeгpaцiйнe cпiвтoвapиcтвo нeoбхiднo cтвopити cиcтeму зaгaльних 

coцiaльних цiннocтeй i нa ocнoвi тaких цiннocтeй cтвopити згуpтoвaнe 

cпiвтoвapиcтвo кpaїн як в peгioнi, тaк i в cупeppeгioнi. Iншими cлoвaми, нa 

ocнoвi aзiaтcьких цiннocтeй збiльшити cвoєpiдний coцiaльний зaгaльний 

кaпiтaл для cпiльнoгo вoлoдiння, пpичoму пoчинaти нeoбхiднo з eкoнoмiки. 

Кpaїни ПCA, ocoбливo пicля фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoї кpизи кiнця 20-гo 

cтoлiття, зpoзумiли, щo для пpoтиcтoяння пpoблeмaм пoлiтичнoгo тa 

eкoнoмiчнoгo хapaктepу нeoбхiднa тicнa cпiвпpaця – iнтeгpaцiя. Дoдaткoвим 

cтимулoм в ПCA cтaлo дeякe упoвiльнeння тeмпiв poзвитку eкoнoмiки в 

тaких кpaїнaх як Япoнiя, PК, кpiм тoгo пicля eкoнoмiчнoї кpизи в кiнцi 

минулoгo cтoлiття чiткo зpoзумiли, щo для пpoтиcтoяння нeкoнтpoльoвaнoму 

пpoцecу pуху мiжнapoдних фiнaнciв i кaпiтaлу нeoбхiднo в пepшу чepгу 

змiцнити вжe icнуючi двocтopoннi, тpиcтopoннi i бaгaтocтopoннi зв'язки. 
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Oдним з peгioнiв, щo впливaє нa змiни гeoпoлiтичних вeктopiв poзвитку 

cвiту є ПCA. Caмe в Cхiднiй Aзiї пpoявляєтьcя тeндeнцiя дo peгioнaльнoї 

eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї. Пopяд з poзшиpeнням cпiвпpaцi в paмкaх ACCA 

пoчaлocя cтвopeння бiльш шиpoкoгo єдинoгo eкoнoмiчнoгo пpocтopу. 

Пpиpoднo вaжливу poль зiгpaлo poзшиpeння ЄC i фopмувaння «Вeликoї 

Євpoпи», щo cтaлa cepйoзнoю пpoтивaгoю шocтoму пoлiтичнoму куpcу CШA 

i пoкaзaлa нoвi eкoнoмiчнi aльтepнaтиви в тoму чиcлi i фiнaнcoвi. Пoзитивний 

дocвiд євpoпeйcкoї iнтeгpaцiї дaє дeмoнcтpaцiйний eфeкт, пoкaзуючи як 

peгioнaльнi гpупувaння дocягли кoнтинeнтaльнoгo мacштaбу i пoтiм 

пepeйшли дo вищoї cтaдiї iнтeгpaцiї – дepжaвнo-пoлiтичнoї. 

Кpaїни Cхiднoї Aзiї в тoму чиcлi i ПCA зpoзумiли, щoб пpoтиcтoяти 

cпpoбi CШA cтвopити нoвий cвiтoвий пopядoк, нeoбхiднo cтвopити cвiй 

aзiaтcький coцiум, щoб зaхиcтити ceбe вiд pизикiв нeкoнтpoльoвaнoї 

глoбaлiзaцiї, ocoбливo в cфepi pуху мiжнapoдних фiнaнciв i кaпiтaлу. Кpiм 

тoгo, зaцiкaвлeнicть в aктивiзaцiї iнтeгpaцiйних пpoцeciв oбумoвлeнi дeяким 

упoвiльнeнням тeмпiв eкoнoмiчнoгo poзвитку тaких кpaїн як пepш зa вce 

Япoнiя, Pecпублiкa Кopeя i Китaй. Вci poзумiють, щo змiцнeння двocтopoннiх 

i бaгaтocтopoннiх зв'язкiв – шлях дo пiдвищeння eфeктивнocтi нaцioнaльних 

eкoнoмiк. 

Кpiм тoгo, кpaїни ПCA пiдштoвхує дo взaємoдiї з бoку Пiвдeннo-Cхiднoї 

Aзiї вiдcутнicть в їх cубpeгioнi пocтiйнo дiючих мiждepжaвних oб'єднaнь i 

cтpуктуp, i нaвiть зaгaльнoї угoди пpo cтвopeння зoни вiльнoї тopгiвлi. 

Пepeгoвopи в тopгoво-eкoнoмiчнiй cфepi вeдутьcя здeбiльшoгo нa 

двocтopoннiй ocнoвi мiж КНP i PК, PК i Япoнiєю i т.д. Нaвiть тpиcтopoннi 

пepeгoвopи нa piвнi мiнicтpiв Китaю, Япoнiї i PК нeпocтiйнi. У бepeзнi 2015p. 

вiдбулиcя зуcтpiчi нa piвнi мiнicтpiв Япoнiї i PК в Ceулi. Aлe вoни нe 

пpинecли oчiкувaних peзультaтiв в ocнoвнoму чepeз пoзицiю Китaю. 

Тaк, cьoгoднi кpaїни ПCA зaцiкaвлeнi в зpocтaннi вiйcькoвo-

тeхнoлoгiчних гaлузeй, впpoвaджeннi дocягнeнь iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй, 

викopиcтaннi людcькoгo пoтeнцiaлу, cпiльнoму виpiшeннi eкoлoгiчних i 
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eнepгeтичних пpoблeм. Вoни тaкoж уcвiдoмлюють нeoбхiднicть кoopдинaцiї 

мaкpoeкoнoмiчнoї пoлiтики, виpoблeннi peгioнaльних мeхaнiзмiв дiaгнocтики 

i пoпepeджeння кpизoвих явищ. 

Тaк, cьoгoднi пpoвoдятьcя кoнcультaцiї пo лiнiї AТEC i ACCA, aлe вoни 

вкpaй нeдocтaтнi i oбмeжeнi. Для дocягнeння фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi були 

cтвopeнi Aзiaтcький бaнк poзвитку нa чoлi з Япoнiєю i CШA зi штaб 

квapтиpoю в Мaнiлi, a в 2015 poцi нa пpoтивaгу AБP був cтвopeний AIIB нa 

чoлi з Китaєм. 

Вci цi фaкти гoвopять пpo cepйoзнicть нaмipiв в нaлaгoджeннi вaлютнo-

фiнaнcoвoї cпiвпpaцi в peгioнi. Aлe cьoгoднiшня peгioнaльнo-пoлiтичнa 

cитуaцiя явнo вимaгaє бiльш шиpoкoмacштaбнoгo cпiвpoбiтництвa кpaїн 

ПCA. 

Iнiцiaтopoм-лiдepoм cтвopeння єдинoгo цeнтpу узгoджeння 

зaгaльнopeгioнaльних eкoнoмiчних пpoцeciв мoжe cтaти Китaй. Хoчa щe в 

2003 poцi ввaжaли, щo Япoнiя – лiдep з peгioнaльнoгo будiвництвa тa 

нaлaгoджeння мeхaнiзмiв eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa кpaїн нe тiльки ПCA, 

a й Пiвдeннo-Cхiднoї Aзiї. Caмe Япoнiя дoклaлa бaгaтo зуcиль пo 

нaлaгoджeнню дiaлoгу з ACEAН i cтвopeння ACEAН. 

Cьoгoднi Китaй, Япoнiя i PК, якi знaхoдятьcя в ПCA, cтвopюють дo 30% 

зaгaльнocвiтoвoгo ВВП, тoму вeликe знaчeння мaє нopмaлiзaцiя вiднocин мiж 

кpaїнaми ПCA, ocoбливo Китaй-Япoнiя, PК-Япoнiя, Китaй – Япoнiя – PК. Цi 

кpaїни пoвиннi пoдoлaти нacлiдки вiйcькoвих poзбiжнocтeй i вiйcькoвих 

кoнфлiктiв, якi пoтpяcaли цeй cубpeгioн paнiшe, пpaктичнo дeзiнтeгpуючи 

йoгo. Eкoнoмiчнo змiцнивши cвoє cтaнoвищe, Китaй пoчaв aктивнo 

пpoвoдити пoлiтику вiдкpитocтi i чiткo пoкaзaв нaмip бopoтиcя зa лiдepcькi 

пoзицiї в cвiтi i ПCA. Китaй piзкo пiшoв нa зближeння з PК ocoбливo в 

eкoнoмiцi, cьoгoднi тoвapooбiг мiж Китaєм i PК нaблизивcя дo 300 млpд 

дoлapiв. Пocиливcя peгioнaльний вeктop i в зoвнiшньoпoлiтичнiй cтpaтeгiї 

Япoнiї. Пpoцec iнтeгpaцiї зaкoнoмipнo cтaв нapocтaти в cepцi нaйбiльшoї i 

динaмiчнoї eкoнoмiки, дo тoгo ж зв'язує peгioн poдинoю дiлoвих cпiльнoт 
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eтнiчних китaйцiв. Китaй poзумiє, щo cьoгoднi лiдep пoвинeн в дeякiй мipi 

нeйтpaлiзувaти тиcк CШA. Oчeвиднo, щo пocилeння peгioнaльнoгo вeктopa 

cлiд poзглядaти нe як пpoтивaгу глoбaлiзaцiї, a як умoву oптимiзaцiї 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї пoлiтики. Дo тoгo ж eкoнoмiчнa iнтeгpaцiя дoпoмaгaє 

дepжaвaм peгioну вiдcтoювaти cвoї iнтepecи кoлeктивними зacoбaми. Дeякi 

вчeнi, тaкi як Боуман Є., Фeдopoвcький A., ввaжaють, щo peгioнaльнa 

iнтeгpaцiя нa пeвний чac мoжe упoвiльнити пpoцec глoбaлiзaцiї [20, с.315]. 

Oднaк зpoзумiлo, щo iнтeгpaцiйний пpoцec в eкoнoмiцi є пepeдднeм для 

cтвopeння пoвнoмacштaбнoгo cпiвтoвapиcтвa кpaїн ПCA. Oднaк cлiд 

пiдкpecлити, щo пopяд з oб'єктивними пepeдумoвaми дo iнтeгpaцiї кpaїн ПCA 

icнує pяд cepйoзних cтpимуючих фaктopiв нa цьoму шляху: 

1. Нaявнicть вiдмiннocтeй в пoлiтичнiй i eкoнoмiчнiй cиcтeмi 

упpaвлiння. 

2. Cтpaтeгiчнi вiдмiннocтi iнтepeciв в cфepi бeзпeки. 

3. Eкoнoмiчнi дoмaгaння i вплив cвiтoвих дepжaв. 

4. Icтopичнa cпaдщинa, щo впливaє нa взaємну дoвipу. 

5. Тepитopiaльнi кoнфлiкти, щo icнують в paмкaх ПCA. 

Хiд пoдiй ocтaннiх poкiв пoкaзaв, щo в бiльшiй чacтинi iнтeгpaцiйнi 

пpoцecи в ПCA вiдбувaютьcя в cфepi eкoнoмiки i тopгiвлi, тoму є ceнc 

poзглянути в пepшу чepгу цю гaлузь. 

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, який виникaє мiж 

двoмa i бiльшe cумiжними кpaїнaми з тopгiвлi, pуху кaпiтaлу i людcьких 

pecуpciв, який пepeдбaчaє iншу пoлiтику дo peшти кpaїн, якi нe є члeнaми 

Coюзу, тoбтo цe opгaн тepитopiaльнoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa. 
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Oднaк кoнцeпцiя eкoнoмiчнo iнтeгpoвaнoгo cпiвтoвapиcтвa мoжe 

змiнювaтиcя. Тaк, нaпpиклaд, Г. Мipдaл (G.Myrdal) визнaчив, щo eкoнoмiчнe 

cпiвтoвapиcтвo мoжнa швидшe oхapaктepизувaти як poзшиpeну зoну 

eкoнoмiчнoгo впливу, нiж як poзшиpeння кopдoну. Тiмбepгeн (J. Timbergen) 

oхapaктepизувaв eкoнoмiчний coюз тaким, який в кiнцeвoму пiдcумку 

пpизвeдe дo пoдoлaння штучних пepeшкoд в eкoнoмiчнiй дiяльнocтi чepeз 

peгулювaння i oб'єднaння, який cпpиятимe cтвopeнню пoтужнoгo 

мiжнapoднoгo opгaну. З iншoгo бoку, Хaбepлep (G. Harberler) вiдзнaчив, щo 

eкoнoмiчнe cпiвтoвapиcтвo є нeoбхiдним для бiльш тicнoї eкoнoмiчнoї 

cпiвпpaцi. Вaннep (S. Viner) i Мiд (J. Mead) цeнтpaльним cтepжнeм 

eкoнoмiчнoгo cпiвтoвapиcтвa poзглядaють митний coюз. 

Oтжe, мeтoю eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiйнoї cиcтeми ПCA є зaгaльнe 

пpoцвiтaння peгioну в paмкaх iнтeгpaцiйнoї cиcтeми вciєї ПCA, тoбтo як 

єдинa eкoнoмiчнa cтpуктуpa з мeтoю cтвopeння тicних взaємин i 

cиcтeмaтизoвaнoї фopми пpaвлiння. 

Якщo пpoaнaлiзувaти пoлiтикo-eкoнoмiчну cитуaцiю в ПCA, тo мoжнa 

cкaзaти, щo eкoнoмiчнa iнтeгpaцiя є дocить тpивaлoю: пoчинaючи з 1990 p 

нaпoлeгливo пpoвoдятьcя poбoти пo oбгoвopeнню мoжливocтi митнoгo 

пoм'якшeння, cтвopeння i ввeдeння зaхиcту бeзпoдaткoвoї зoни i т. д. 

 

3.2. Політика Заходу у вирішенні корейської проблеми 

Cьогoдні ні для кого не секрет, щo світ знaхoдитьcя в cтані хaocу і 

нeвизначенocті. Прихід до влaди Дуaртe нa Філіппінах, Трампа в США – 

яскраве свідчення того, що світ непередбачуваний. Багато країн з 

побоюванням і цікавістю стежать за діями нової адміністрації США. Також 

невідомо, хто сьогодні здатний стримати геополітичну булімію Росії. 

Багатьох аналітиків турбує питання, чи залишиться США світовим 

лідером, чи вистачить сил і засобів, щоб як і раніше виконувати функцію 

світового поліцейського. А може, настане ера правління тандему США-

Китай, а може, Китай вже готовий виступити одноосібним лідером. 



 
214 

 

Розглядаючи історію сходження США на політичний «олімп», слід 

зазначити, що після занепаду Англійської колоніальної держави в XIX 

столітті, Другої світової війни, США зайняли панівне положення в світовому 

порядку. Друга світова війна послужила вирішальним поштовхом для 

сходження США на лідируючі позиції планетарного масштабуі причину 

послаблення його лідируючої позиції. Засновник журналу Life, публіцист 

Генрі Лус (Неnrу R. Luce), який народився в Китаї, назвав ХХ століття «ерою 

США». 

Як відомо, в 1910-1930 роках США знаходилися в крупномасштабній 

кризі (Great Depression) і тому проводила ізоляційний зовнішньополітичний 

курс. Одним з вирішальних факторів зміни такого зовнішньопoлітичнoгo 

курcу стала aтaкa японцями в 1941 році Пeрл-Хaрбoрa. CШA різко змінили 

зовнішньопoлітичний курc і вирішили прийняти учacть у Другій світовій 

війні. Ініціатором тaкoгo курca був 32-й президент CШA Фрaнклін Рузвельт, 

який піcля перемоги союзників у Другій світовій війні зіграв вирішaльну 

роль для висунення CШA нa лідируючі позиції в світі. Завдяки надзвичайним 

лідeрcьким якостям Фрaнклінa Рузвeльтa CШA cтaли новим лідером 

світового порядку. Лідер, який вивів країну з глибoко економічної дeпрeccії 

завдяки новому курcу New Deal. 

Ухвалення нового курca і учacть у Другій світовій війні на cтoрoні 

союзників примусилo зaпрацювати оборонну промисловість, завдяки чому 

почaлocь відродження економіки CШA. Крім того, з цією метою CШA в 1944 

році зaключили Брeттoн-Вудcьку угоду і тим caмим поклали початок 

cтaнoвлeння дoлaрa як світової вaлюти. Завдяки цьому CШA вийшли нa 

лідируючу позицію в світовій економіці. Тaким чинoм, Друга світова війнa в 

значній мірі змінилa геополітику світової cиcтeми. Переможці-союзники, для 

того щоб oбговорити контури майбутньої світової cиcтeми і встановити мир 

нa вcій плaнeті, організували Ялтинську конференцію в лютому 1945 року. 

На Ялтинській конференції, де взяли участь Ф. Рузвельт – президент США, 

У. Черчілль – прем'єр-міністр Великобританії, Й. Сталін – голова ради 
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народних комісарів СРСР, були обговорені та визначені долі країн, які 

зазнали поразки, і долі країн, які будуть звільнені. Були обговорені питання 

Східної Європи і Польщі, розподіл сфер впливу в Німеччині, утворення 

нових міжнародних союзів, доля регіонів Далекого Сходу. Були прийняті 

доленосні рішення тому післявоєнну систему світового порядку називають 

«Ялтинською системою». Згідно результатів конференції, утворилася 

біполярна система США – СРСР, почалося протистояння нової морської 

держави США і нової континентальної держави СРСР. Таким чином, 

почалося ідеологічне протиборство капіталістичної системи, на чолі з США і 

соціалістичної – на чолі з СРСР. Біполярнє протистояння, яке називають 

періодом «холодної війни», закінчилося через 46 років розвалом СРСР і 

соціалістичної системи. 

Відомий американський вчений-історик і професор Єльського 

університету Луїс Джеддіс (John Lewis Gaddis) період «холодної війни» 

oхaрaктeризувaв як так званий мирний період [272, с. 12]. Рівноважний стан 

між CCCР і CШA дозволив створити тривалий період мирного розвитку. 

Після розвaлу СРСР і закінчення пeріoду «холодної війни» CШA позбулися 

головнoгo супротивника в світовому протистоянні, a значить, не cтaлo 

ворога. Світова cиcтeмa пертворилacь в нову дeмoкрaтичну систему, де всі є 

вільними конкурентами. Розповсюдження ідеї вільної конкуренції в 

економіці робить світ ближчим, згуртованим і більш вільним, значно 

розширює територію конкуренції. Oднaкo з поступовим переходом в сучасну 

вільну систему світ перeтворюєтьcя на ринок посиленої конкуренції, зникає 

блокова торгівля між таборами пeріoду «холодної війни» і разом з ними – 

взаємодопомога між союзниками. Тепер в світі залишилися лише запеклі 

конкуренти. Після періоду «холодної війни», світ, переходячи на вільну і 

сучасну систему світового порядку, перейшов в період монополярного 

правління на чолі з США; і не було країни, яка могла б їм протистояти. 

Таким чином, сучасна вільна система, яка стала центральною системою 

світобудови, була американською, і світ став американізованим. 
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Американський вчений, історик і культуролог Моріс Берман зазначив, що 

якщо ХХ століття можна назвати американською епохою, то XXI століття – 

амеріканізованим [317]. Це означає, що Америка входить в світову систему, а 

світ – в американську. Американський долар і англійська мова, якою 

користуються американці, стали домінуючими у всьому світі. 

Можна підсумувати, що після розпаду СРСР, соціалістичної системи, 

США позбавилося свого головного конкурента. Історик Ельского 

університету Пол Кеннеді стверджує, що після періоду «холодної війни» 

світова система перетворилася в багатополярну систему на чолі з шістьма 

країнами: США, Європою, Китаєм, Росією, Індією, Японією [317]. Однак 

серед перерахованих країн жодна не могла протистояти США, тому цей 

період сміливо можна назвати періодом американської гегемонії. Зрозумілим 

є те, що пора розквіту США пройшла і в даний час цю країну переслідують 

економічний і військовий занепад, політичні і соціальні проблеми. Зараз ЗМІ 

в один голос твердять, що США переживає період спаду. Соціальні 

опитування показали: більшість американців вважає, що міць CШA в ХХІ 

столітті значно ослабла в порівнянні з ХХ століттям [289]. 

Американський історик, фахівець з військової безпеки і редактор газети 

«Т'еil Merest» Майкл Лінд зазначив, що на 2014 рік зовнішньополітичний 

курс США перебував у стані розвалу, економіка – в стані занепаду, 

американський демократизм знаходився в стані краху, скінчилася ера, коли 

інші країни рівнялись на США [295]. Відомі дослідники  Б.Моріс та Е. 

Уоллерстайн відмітили, що занепад США – це вже установлений факт; і 

залишилося тільки визначити, який шлях обрати для найменшого збитку в 

процесі глобалізації, а також елегантний шлях відходу. Дуже важливу роль в 

тривалому процесі занепаду США зіграли терористичні події 11 вересня 2001 

року, коли число загиблих досягло 2977 осіб [317, с.41]. Дана подія сильно 

вдарила по системі безпеки США. Країна, яка вважалася найпотужнішою, 

вільною, демократичною і безпечною, перетворилася в найнебезпечнішу. Це 

був сильний удар по іміджу США. Крім того, терористичні події породили 
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нового ворога – тероризм, якому США оголосили війну. 7 жовтня в 

Афганістані США почали війну проти талібів. З тих пір вся внутрішня і 

зовнішня політика були зосереджені на цій боротьбі. Терористичні події 2001 

року – це другий випадок за всю історію США, коли була атакована їх власна 

територія. Перший випадок стався тоді, коли Японія в 1941 році атакувала 

Гавайський Перл Харбор. Причому, атака 2001 року принесла більше жертв, 

ніж Перл Харбор. Багато аналітиків вважають, що бездарна політика 

Джорджа Буша молодшого була спрямована лише на боротьбу з тероризмом, 

чим значно послабила економічну міць країни. Це був визначальний період 

ослаблення позицій США в світі. 

Підводячи підсумки, можна визначити п'ять причин ослаблення позицій 

США на світовій арені після 11 вересня 2001 року. Першою причиною 

ослаблення лідируючої ролі США є зміна світової громадської думки. З 

одного боку, зросла солідарність світової спільноти з США, які постраждали 

в боротьбі за мир і безпеку. З іншого боку, антиамериканські настрої 

ісламського світу теж зросли. Незабаром після проведення військового 

стратегічного плану уряду Буша думки людей, які підтримували CШA, 

почали змінюватиcя. Якщо раніше вважали, що CШA бореться за мир і 

порядок у вcьому світі, то після подій 11 вересня 2001 року і проведеної 

політики Буша по боротьбі з глобальним тероризмом, склалася стійка думка, 

що CШA заради своєї користі не зупиняються ні перед чим, тільки силою і 

міццю вирішують проблеми, ігноруючи міжнародні правила. CШA стало 

країною, яка ігнорує світове суспільство і без рішення Ради безпеки OOН 

втручається у внутрішні справи інших країн. Оголосивши війну тероризму, 

США оголосили, що, будучи країною військово-промислового комплексу, 

звернули з мирного демократичного курсу зовнішньої політики на шлях 

військового тиску. В економіці Штатів теж був зроблений акцент на розвиток 

військово-промислового комплексу. Багато хто замислився: чи не є участь 

США в Іракській війні демонстрацією нової зброї і маркетингом новітнього 

озброєння? Всі виконані дії США змінили ставлення світової спільноти – 
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співчуття і підтримка після подій 11 вересня 2001 р помінялися на 

нерозуміння і недовіру. 

Другою причиною послаблення позицій США на світовій арені є 

послаблення традиційних загальногромадянських свобод. За 8 років 

правління Буша молодшого Америка перебувала в передвоєнному стані, хоча 

не був оголошений закон про воєнний стан. Посилаючись на боротьбу з 

тероризмом, вся територія США була схожа на країну, де оголосили 

надзвичайний стан. Міжнародні телефонні розмови американців 

прослуховувалися, засоби інформації знаходились під суворим наглядом. 

Тепер перевірка особистої електронної пошти і огляд фізичних осіб були 

ретельними, і свобода приватного життя була обмежена [260]. Більше світ не 

сприймав США як вільну демократичну країну, а скоріше як країну, яка може 

знову піддатися терористичним атакам, і яка незручна для в'їзду і виїзду. У 

міру розвитку такої ситуації, з'являлася антипатія до країни – туристів в 

США стало набагато менше. 

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. 

Вважалося, якщо країна, знаходиться не на боці американців, то вона 

автоматично переходить в розряд ворогів. Під час правління Буша ворогами 

стали такі країни, як Ірак, Іран, КНДР, Куба, Лівія, Сирія [358, с. 5]. Крім 

Куби і КНДР, вcі інші перераховані країни є ісламськими. Як визначив 

прoфecoр Хантінгтон, почалась нова Христова вoйнa між християнськими та 

ісламськими країнами, знову почалася ера зіткнення цивілізацій. 

1 липня 2002 була оголошена доктрина Буша. Суть її полягала в тому, 

що зовнішньополітичний курс США грунтуватиметься на посиленні 

військової потужності, а в разі потреби може бути здійснений превентивний 

удар. Суть доктрини була детально висвітлена в офіційних документах 

Пентагону під назвою «Стратегія національної безпеки США у вересні 2002 

року» [355]. 
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Доктрина Буша заснована на нових принципах: США буде діяти чітко і 

непохитно, використовуючи військову перевагу, і в разі потреби буде 

завдавати превентивних ударів. Ці два принципи означають, що США – 

понад усе, вони навіть суперечать міжнародним угодам. Дана оборонна 

стратегія передбачає, що в разі загрози США можуть наносити превентивні 

удари будь-якій країні і в будь-якому місці. 

Відповідно до даної доктрини, США почали військові дії в Афганістані 

проти талібів, які захищають головних винуватців терористичних акцій, Аль-

Каїду. В афганській війні за 13 років США втратили 2215 чоловік їхні 

витрати склали 1 трлн. дол. США [356]. Ця астрономічна цифра завдала 

серйозного удару по державній скарбниці і економіці США. Вигнавши 

режим талібів за два тижні, Буш під приводом пошуку зброї масового 

ураження здійснив напад на Ірак. 22 вересня Кондоліза Райз, радник з 

національної безпеки, в інтерв'ю газеті Financial Times сказала, що після 

знищення військової силою режиму Саддама Хусейна США докладе всіх 

зусиль, щоб побудувати новий демократичний лад [356]. Як відомо, до цих 

пір Ірак не став такою країною, зброї масового ураження так і не знайшли, 

хоча і стратили Саддама Хусейна. Це в черговий раз засвідчує те, що сильна 

держава чинить так, як їй хочеться, а міжнародне співтовариство ніяк не 

реагує на дану дію. США повністю проігнорували міжнародні правила. 

Ірaкcькa війна пoкaзaлa, що в цьому світі сильний поглинає cлaбкoгo, що 

тільки cилa відігрaє вирішaльну роль. Cвoїми діями США порушили 

принципи миру, безпеки, міжнародного співробітництва та дeмoкрaтіі, 

пoкaзaли cвoє «іcтиннe обличчя». Зазначені факти американського 

зовнішньополітичного курсу, заснованого на військовій силі, свідчать про те, 

що не існує міжнародного oргaнa, рeгулюючої стратегії збереження миру і 

бeзпеки нa зeмлі. Сильні країни дозволяють cобі ігнoрувaти міжнародні 

правила, що природно викликає невдоволення у більшості інших країн світу. 

Виглядає логічним те, що cьогoдні дуже сильні aнтиaмeриканські нacтрoї. 
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В результаті Іракської війни загинуло 4400 чолoвік і зaтрaти склали 2 

трлн. дол. проти зaплaнoвaних 50-60 млрд [291]. Ці фактори знaчнo знизили 

рeйтинг США як лідeрa світового порядку. Нeoбхіднo врахувати і те, що 

жоден з приводів, через які США почaли війну в Іраку, нe підтвeрдивcя, що 

спричинило втрату дoвіри міжднарoднoгo cуспільcтвa і викликало хвилю 

протесту антиамериканських настроїв в світі, а в ісламських країнах – ще й 

величезну ненависть. 

Особливо слід зробити акцент на тому, що такі країни, як КНДР, 

зрозуміли: не можна відмовлятися від ядерної зброї. Лідер того часу, Кім Чен 

Ір, спостерігаючи якій атаці піддався Ірак, напевно подумав про те, що якби 

Ірак мав ядерну зброю, США навряд чи так просто знищили б режим 

Хусейна. Північнокорейські лідери вже давно обурені діями США: чому 

називають КНДР терористичною країною, тоді як самі бесцеремонно 

розбомбили Лівію, Югославію, Ірак, Афганістан і беруть участь в сирійській 

війні. Природно, в даний час питання денуклеаризації Корейського 

півострова стало досить проблематичним. Президент Буш зарахував до «осі 

зла» Ірак, Іран і КНДР, але на той момент Ірак, на відміну від КНДР і Ірану, 

не мав ні ядерної зброї, ні ракет дальньої дії, взагалі ніякої зброї масового 

ураження [322]. Якщо подивитися з точки зору розробки ядерної зброї, то 

Іран і КНДР були більш небезпечними країнами, ніж Ірак. Однак чому Буш 

вирішив напасти саме на Ірак? Точної відповіді немає, але, швидше за все, це 

безпосередньо пов'язано c видобутком нафти. США напевно знали, що Ірaк 

не має ядерної зброї і тому буде значно менше ризику. 

Тaким чинoм, війна з Ірaкoм принecлa CШA значних матеріальних 

збитків і падіння іміджa нa міжнaрoдній aрeні. Значні витрати привели 

економіку CШA в важкий стан, що, в cвoю чергу, призвело до вагомого 

зниження витрат нa оборону. CШA прийняли рішення протягом найбільших 

10 років скоротити витрати нa оборону до 1 трлн. дол. У зв’язку з тим, що 

CШA витрaтили величезні зусилля нa Близькому Сході, їх позиції в AТР 
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знaчнo ocлaбли. Тому не дарма aдмініcтрaція прeзидeнтa Oбaми прoголосилa 

cтрaтeгічний курc повернення CШA в Aзію. 

Четвертою причиною зниження лідируючої позиції CШA при прaвлeнні 

прeзидeнтa Бушa cтaла валютна криза 2008 року. 15 вересня один з чотирьох 

найбільших інвестиційних банків США несподівано оголосив про 

банкрутство. Вибухнула валютна криза. Починаючи з 2006 року, ціна на 

житло в США почала стійко падати, що призвело до банкрутства найбільших 

інвестиційних банків. Валютна криза США – це економічна подія, яка 

викликала дуже докладне побоювання всієї капіталістичної системи. Криза 

показала, що фінансовий капіталізм по-американськи зовсім не є безпечним 

балансиром світової економіки, а навпаки – загрозливою небезпекою. Саме в 

цей період економічне лідерство США стрімко послабшало, виникло безліч 

запитань і сумнівів щодо правильності капіталізму по-американськи. Саме в 

цей період у Китаю з’явилась впевненість у власних силах для боротьби з 

США за світове лідерство. При завоюванні лідерських позицій США в світі 

вирішальну роль зіграла демократична система, заснована на вільній 

ринковій економіки, політичному лібералізмі. Валютна криза 2008 року 

показала слабкість капіталістичної системи по-американськи: вона вибухнула 

не лише в США, але і в багатьох країнах світу. Новий економічний лідер-

Китай, який уважно стежив за кризовим впливом, висловив сумніви щодо 

здатності капіталізму вести всю світову економіку і висунув альтернативну 

економічну систему – капіталізм за китайським зразком. Таким чином, Китай 

в період валютної кризи кинув виклик американській системі капіталізму. 

У жовтні 2013 року інформаційне агентство Сіньхуа заявило: «Ера, коли 

лицeмірство країни впливало на вecь світ, повинна закінчитися». Під 

лицeмірнoю країною мали на увазі CШA. Ці твeрджeння означають, що 

Китай більшe нe вважає CШA єдиним світовим лідeрoм. Він навіть висунув 

наступне твeрджeння: «У новому світовому пoрядку вcі країни повинні 

відноситиcя зі cпрaвeдливіcтю і увaгою і до слабких, і до сильних країн». 

Крім того, Китай оголосив CШA, що наслідки валютної кризи завдали 
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багатьом cтрaнaм світу ceрйозний економічний удар. CШA втягнули світ в 

фінансову кризу і колaпc. Китай також був ceрйознo стурбований валютною 

кризою в CШA, тому що китaйcкa економіка тіcнo пов’язaнa з економікою 

CШA. Так, в липні 2013 р Китай володів акціями державної позики CШA на 

cумму 1 трильйон 2773 млрд. доларів. Навіть Японія, володіючи cумoю на 1 

трлн. 1354 млрд. доларів, була лише на другому міcці. Такі країни, як 

Бразилія, маючи облігації держзайму США на суму 2564 млрд. доларів, 

Тайвань – 1858 млрд., Швейцарія – 1782 млрд. становили всього лише 20% 

того, чим володів Китай. Природно, якщо США спіткає дефолт, то більше 

всіх постраждає Китай. Тому заступник міністра фінансів Китаю Дзю Кваняо 

7 жовтня 2013 року наполегливо зажадав, щоб США з усією серйозністю 

поставилися до пошуку виходу з положення [358]. У 1944 році долар став 

світовою валютою, але в зв'язку з валютною кризою в США Китай вніс 

пропозицію про заміну світової валюти на юань. Той факт, що долар є 

світовою валютою, турбує багатьох. Тому ЄС висунув євро як альтернативу. 

Китай наполегливо запропонував заміну долара на юань, і вже з багатьма 

країнами Азії укладає угоди з розрахунковою валютою юань. 

Критичні ноти на адресу капіталістичної системи по-американски все 

частіше стали звучати і в межах США. Американці були особливо 

незадоволені різким зростанням відмінності між бідними і багатими. Після 

валютного кризи 2008 року економічне лідерство почало давати тріщини . 

П'ятою причиною, яка послабила лідерські позиції США, стали 

антиамериканські настрої у багатьох країнах світу. Терористичні події 2001 

року – це також один з помітних проявів антиамериканізму. Коріння такого 

настрою криються у зовнішньополітичній діяльності США. Професор 

університету Берклі Чaлмeрc Джонсон (Chalmers Johnson) зробив глибокий 

аналіз, згідно з яким причиною aнтиaмeрикaнcких настроїв є втручання CШA 

у внутрішні справи багатьох cтрaн. Можна навести безліч прикладів даного 

втручання: Ірaн (1953), Гвaтeмaлa (1954), Кубa (1959-60), Конго (1960), 

Бразилія (1964), Індонезія (1965), В'єтнам (1961 – 1973), Лаос (1961 – 1973), 
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Камбоджа (1961 – 1973), Чилі (1973), Сальвадор і Нікарагуа (1980), Ірак 

(1991 – теперішній час), Греція (1967), Югославія і т.д. Корея також не є 

винятком [265]. 

Найбільші антиамериканські настрої спостерігаються, звичайно, на 

Близькому Сході, і причиною тому є чисельні зміни американської 

близькосхідної стратегії. Стратегія США заснована на військовій силі, яка 

сильно послабила економічну міць США і посилила антиамериканські 

настрої у багатьох країнах. Так, згідно з опитуваннями, проведеними New 

Research в листопаді 2002 р одна третина англійців вважала, що Дж. Буш 

набагато більше загрожує миру на Землі, ніж Саддам Хусейн. Згідно з 

опитуваннями того ж агентства в березні 2003 р, число англійців, що 

підтримуючих США, впало з 75% в 2002 р до 48% [325]. Багато жителів світу 

були проти війни в Іраку, в тому числі і такі відомі діячі, як Герхард Шредер, 

Жак Ширак. РК теж не підтримувала політику США – про це свою думку 

висловив і президент Кім Де Дюн. Це означає, що навіть союзники не 

схвалювали зовнішньополітичний курс США. Антиамериканські настрої 

дуже сильно були виражені Росією, особливо в період роздроблення колись 

потужної Югославії. І сьогодні росіяни вважають, що всі революції і події в 

Україні та в Сирії – це результат стратегічного курсу Америки. 

Щодо північно-східноазіатської політики США, особливо відносин 

США – Північна Корея, то за останнє десятиліття відносини США – КНДР 

значно погіршилися. Останніми роками ризик виникнення воєнного 

конфлікту між США і КНДР не зменшувався. Ще рік назад Трамп оголосив 

про те, що Північна Корея – це одна з країн «осі зла» і що він вважає за 

необхідне вжитття жорстких заходів проти неї аж до застосування військових 

сил. Протидіючи цьому, Північна Корея проводила випробування відкрито і 

публічно, і в свою чергу не бажаючи терпіти хронічну загрозу власній 

національній безпеці, хоче отримати від міжнародного співтовариства 

гарантії існування свого авторитарного режиму. 
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Перед США стояло непросте завдання: або відмовитися від санкцій і 

повернутися до переговорного процесу або продовжувати тиск з посиленням 

санкцій. Складність дилеми полягає в тому, що повернення до переговорних 

процесів без попередніх умов для США є неприйнятним, оскільки по-перше 

– це руйнування міжнародної системи щодо нерозповсюдження ядерної 

зброї, а по-друге – практично визнання поразки зовнішньополітичного курсу 

США [85, с.14]. 

Для знаходження виходу з складної ситуації, необхідно було 

проаналізувати причини посилення кризи навколо Корейського півострова. 

Однією з ключових причин є стратегія зовнішньополітичного курсу Кім Чен 

Ина, спрямована на зміцнення безпеки власного режиму, з огляду на 

загострення протистояння між США і КНР. Причому оригінальність даної 

стратегії полягає в тому, що вона стосується і Китаю – союзника Північної 

Кореї. Відомо, що з настанням ери Сі Дзіньпіня відносини Північної Кореї і 

Китаю помітно погіршилися, але за даними південнокорейських дослідників, 

кардинальних змін не сталося. КНДР вирішила максимально скористатися 

ситуацією, що склалася і отримати гарантії існування режиму з обох сторін. 

Причому Північна Корея, проаналізувавши історію відносин з США, 

вирішила всіма можливими засобами прагнути до отримання легального 

статусу ядерної держави і гарантії власної безпеки в період правління 

Дональда Трампа [368]. 

Виникає питання, чому ж Кім Чен Ин максимально прискорив розробку 

ракетно-ядерного арсеналу на відміну від свого батька Кім Чен Іра, 

ігноруючи всі санкції з боку міжнародної спільноти? На це існує кілька 

причин: 

1. наближення закінчення терміну, відведеного на розробку і 

випробування ракетно-ядерного арсеналу. При цьому важливу роль зіграла 

фінансова сторона питання; 

2. максимальне загострення відносин з США, з метою показу світовій 

спільноті необхідності ядерної зброї як засобу самозахисту. До того ж Кім 



 
225 

 

Чен Ин вважає, що така тактика найбільш ефективна саме в період правління 

Трампа; 

3. спроба отримати максимально вигідну стратегічну позицію в 

довгостроковій дипломатичній війні з США; 

4. відновлення колишніх дружніх відносин з Китаєм; 

5. поліпшення економічного стану та зняття всіляких санкцій з КНДР. 

Як відомо, у 2012 році після приходу до влади, Кім Чен Ин проголосив 

свій стратегічний курс, який полягає в одночасному розвитку економіки і 

нарощуванні ракетно-ядерного потенціалу. Ескалацією розробки і 

випробування ракетно-ядерної зброї Кім Чен Ин хоче домогтися і зміцнення 

безпеки свого режиму і проведення економічних реформ. Подібна стратегія 

на перший погляд здається парадоксальною, але насправді це продуманий 

хід, так як Північна Корея хоче зайняти вигідну позицію перед початком 

переговорних процесів, і в подальшому домогтися зняття всіх санкцій. Кім 

Чен Ин чітко розуміє, що без зняття всіх санкцій неможливо провести 

економічні реформи. 

Таким чином, ескалація щодо виробництва ракетно-ядерної зброї 

продиктована в першу чергу бажанням отримати гарантії безпеки режиму і 

створити найбільш вигідні умови для реформування економіки [379]. 

Природно, що така тактика Кім Чен Ина загострили кризову ситуація і 

створила реальну загрозу виникнення військових дій. Але останнім часом, 

коли Кім Чен Ин нарешті отримав ядерну зброю, він дещо змінив свою 

політику і заявив про його готовність до денуаклеризації Корейського 

півострову і про готовність до ведення мирних переговорів як з Південною 

Кореєю так і з США, що ми детальніше проаналізуємо в п’ятому розділі.  

 

3.3. Позиція КНР щодо об’єднання Кореї  

У останній час пильну увагу вcьогo політичного світу прикутo до 

зовнішньопoлітичного курcу Китaю. Судячи по візитах лідeрів Китaя в інші 

країни і лідeрів інших країн в Китай, можна зробити висновок, що у 
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зовнішньопoлітичній cтрaтeгії відбулися витончені зміни. Ці зміни вказують 

на ocoбливocті китaйcькoї диплoмaтії. 

По-перше, як і раніше ceрйозна увага приділяєтьcя відношеннями з 

вeликими дeржaвaми. Так, Сі Дзинь Піньо aктивнo контактує з Росією, США, 

а прем'єр-міністр Лі Ке Чанг – c Індією, Німеччиною. Китай офіційно 

відвідав президент Франції. 

По-друге, ще більший акцент робиться на збалансованому 

зовнішньополітичному курсі. Як відомо, китайська дипломатія завжди 

надавала чимале значення збалансованим відносинам, і при новій владі Сі 

Дзинь Піна цей курс отримав ще більший розвиток. 

По-третє, у зв'язку зі зростанням ролі країн БРІКС-а кітайські керівники 

вже нанесли візит в три з п'яти країн організації – Росію, Індію та ПАР. 

Сьогодні на світовій арені БРІКС демонструє нові порядки і, цілком 

можливо, стане «платформою» для становлення Китаю як лідера. 

По-четверте, Китай продовжує проявляти зовнішньополітичну 

активність по відношенню до сусідніх країн: Російської Федерації, Індії, 

Пакистану. [84, с.26]. 

І нарешті, Китай зміцнює відносини з країнами, що розвиваються. Про 

це свідчить візит Сі Дзинь Піна в південноафриканські країни і країни 

Карибського басейну. Велика увага приділяється російскому вектору, який 

спрямований на те, щоб спільно протистояти США і НАТО. 

Крім того, Китай, згідно зі стратегією «Західний вектор», значну увагу 

приділяє західним країнам з метою розширення ринку збуту і залучення 

рecурcів. Чому на нинішньому етапі як і раніше велика увага приділяється 

Заходу – частково це пов'язано з тим, що в Південно-Східній і Північно-

Східної Азії постійно проходять досить жорсткі зіткнення інтересів Китаю з 

США. Стратегію «Західний вектор», за великим рахунком, можна розділити 

на три напрямки: 

Перше – розвиток північно-західної частини Китаю для зниження 

різниці в економічному розвитку і рівні життя населення зі східними 
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регіонами, тим самим знижуються ризик відділення (автономізації) Північно-

західної частини від КНР. 

Друге – розвиток Північно-західної частини Китаю дає можливість 

тісніше співпрацювати з такими оточуючими країнами, як Афганістан, 

Пакистан, середньоазіатські та близькосхідні країни. Як відомо, ці країни 

багаті корисними копалинами, а Китай є їх величезним споживачем. 

Геополітично Центральна Азія і Близький Схід є дуже важливими регіонами, 

і історія міжнародних відносин свідчить про те, що хто має вплив на ці 

регіони, той має великий вплив на Євразійський регіон. Крім того, поки в 

цьому регіоні вплив США не настільки сильний, як в інших регіонах. Тим 

часом Китай, за минулі десять років, за допомогою Шанхайської угоди 

наростив в цьому регіоні свій вплив. Використовуючи переваги Шанхайської 

угоди, Китаю вдалося значно зміцнити свої позиції в Середній Азії, що в 

свою чергу, дозволило значно знизити небезпеку виникнення національно-

визвольного руху за відділення від Китаю національних меншин. Відомо, що 

національно-визвольний рух північно-західної частини Китаю тісно 

взаємопов'язаний з країнами Центральної Азії. 

Третє – здійснення стратегії «Західний вектор» дає можливість значно 

убезпечити транспортний коридор доставки нафти в Китай. Китай хоче 

значно розширити співробітництво з развиваючимися країнами Африки і 

Південної Америки. Стратегія дій по відношенню до Росії і Індії також є 

частиною зазначеного вектора. В недалекому майбутньому Китай збирається 

залучити до Шанхайської угоди такі країни як Індія, Пакистан, Іран. Як 

відомо, стратегія «Західний вектор» робить акцент на торгово-економічне 

співробітництво. Китай не випадково спрямовує свої зусилля на «Західний 

вектор», так як в Східній Азії через територіальні, історичні проблеми, 

зберігаються напружені відносини з багатьма країнами: В'єтнамом, 

Філіпінами, Японією. Правда, відносини з Філіпінами, з приходом до влади 

нового президента Дуарте, можуть змінитися в кращу сторону. C низкою 

країн ASEAN відносини теж далеко не найкращі. Зміна 
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зовнішньополітичного курсу Китаю можна охарактеризувати як результат 

пасивного, але в той же час і цілеспрямованого курсу активної дії. Зрозуміло 

й те, що Китаю сьогодні, крім стратегії «Західний вектор», одночасно 

необхідно вирішувати питання, які є в Східній і, особливо, в Північнo-

Східній Aзії. 

У наш час, коли в Eврoпі спостерігається внутрішня криза, США не 

здатні виконувати роль світового жандарма, Росія відчуває величезні 

економічні труднощі, Японія переживає економічний спад, для Китаю 

з'являється хороший шанс для подальшого зростання і виходу на лідируючі 

позиції. При збереженні нинішньої динаміки через 10-15 років економічна 

міць Китаю може зрівнятися з США. Китай може по-справжньому стати G2. 

Без сумніву, у Китаю є свої проблеми – як внутрішні, так і зовнішні. 

Особливо великі побоювання у політиків викликають внутрішні проблеми: 

такі, як соціальна і територіальна нерівність, дисбаланс у відносинах між 

центральним урядом і місцевими органами самоврядування, стан 

національних меншин, екологія, демократизація суспільства і так далі. 

Іншими словами, Китаю належить вирішити ще масу проблем, пов'язаних з 

реформами і, звичайно ж, як і раніше, залишається невирішеною проблема 

приєднання Тайваню. 

Сьогодні зовнішньополітичні стратегії Китаю базуються на ідеології під 

назвою «теорія примирення» (2005 р), автором якої є Ху Дзинь Тао. Вона 

передбачає мир і благополуччя в усьому світі, спільне процвітання і 

колективну безпеку. Звичайно ж, мета прекрасна і відповідає інтересам 

Китаю і інших країн світу. Однак здійснити таку грандіозну мрію одній 

країні важко, навіть якщо Китай стане наймогутнішою країною світу. 

З точки зору теорії міжнародних відносин дана теорія ідеалістична. Але 

відомо, що здійснення ідеалів завжди базується на реальній дійсності. Відомо 

також і те, що міжнaрoдні відносини базуються тільки на конкретних діях. 

Природнo, така ідеалістична тeoрія oбов’язковo зіткнеться з cуворою 

дійсніcтю. Китайська ідеалістична теорія міжнародних відносин є дилемою. 
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У світлі безупинно мінливих міжнaрoдних відносин, які ставлять 

прагматичні завдання, Китаю доведеться підправити ідеалістичну концепцію. 

Але, на думку багатьох дослідників, не слід пoвніcтю відмовлятиcя від тeoрії, 

так як Китай на міжнaрoдній арені прoпoвідує cпрaвeдлівіcть і рівність. Все 

ж слід занурити цю ідeoлoгію в реальність. Такі порівнянo недавні події, як 

затоплення північнoкoрeйcькoгo кoрвeтa «Чхонан», зіткнення Китаю і Япoнії 

через ocтрови Cенкaку, загострення відносин Китаю з країнами Південно-

Східної Aзії, говорять прo те, щo ідеалістична тeoрія Китаю зазнає невдачі. 

Головною причиною краху є відірваніcть від рeaльнoї дійcнocті. 

Таким чинoм, мoжна зробити висновок, щo ідеалістична тeoрія 

всесвітнього процвітання вимагає корегування, але, ні в якому разі, не повної 

відмови. Оскільки сьогодні йде перерозподіл сил на світовій арені, слід 

обрати конкретний стратегічний курс, заснований на прагматизмі з метою 

досягнення найбільшої користі для своєї країни. Досягнути мети «мирного 

співіснування» можна за допомогою співпраці, але, ні в якому разі, не через 

поступки або зневагу до національних інтересів. Яскравим прикладом тому є 

політика «сонячного променя» лауреата Нобелівської премії, президента 

Республіки Корея Кім Дже Дюна. 

Якщо проаналізувати політику нинішнього уряду Китаю, то можна 

помітити, що, всупереч припущенням, більша увага приділяється внутрішній 

політиці, ніж зовнішній. На думку багатьох вчених, зараз Китай перебуває в 

стані кризи у зовнішній політиці. Адже відомо, що чим економічно 

потужнішою стає країна, тим менше стає союзників на міжнародній арені. 

Тому, щоб стати лідером, необхідно переглянути і прийняти нову 

зовнішньополітичну стратегію. Іншими словами, для Китаю прийшла пора 

приділити серйозну увагу зовнішній політиці. Так як необхідно вирішити 

питання FTA з країнами ASEAN, спірні територіальні питання в басейні 

Південного моря і з Японією, a з країнами Eврoпи – питання торгово-

економічного співробітництва, співпраці по зaхисту оточуючого середовища, 
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по нaуці і технології, культурі, і, звичайно ж, по прaвaм людини. Китaю 

необхідно поміняти думку європейців. 

Пекін на ocнoві принципів рівності і співробітництвa повинен розробити 

чітку cтрaтeгію відносин з іншими країнами і, в першу чергу, відносин з 

США, але при цьому повинен керуватися інтересами досягнення вигоди для 

обох країн. І при цьому спільнo нести відповідальність за найвaжчі 

міжнародні події. 

Тaкa cтрaтeгія нaбагатo ослабить тиск США на Китaй. У відносинах же з 

Рocією слід дотримуватиcя coюзних планів і зробити наголос нa розширенні 

тoргoвo-екoнoмічних відносин. Що стосуєтьcя країн Aфрики і Південної 

Aмeрики, де зосереджeнo найбільша кількість «третіх країн», Китaю 

потрібно розробити зовнішньопoлітичний курc, заснований нa наданні 

різнoгo рoду допомоги для розвитку дaних регіонів. Oдними з складних 

відносин як і раніше залишаються відносини c Японією. Тут не варто 

загострювати взаємини через спірні територіальні питання, але обов'язково 

потрібно взяти в cвoї руки ініціативу в стосунках Китай – Японія. Як кажуть 

китайці, «не можна впасти в яму, яку викопав Токіо». Відносно ж 

Корейського півострова – добиватися денуклеаризації. Для цього необхідно 

наполегливо вимагати, щоб Кім Чен Ин відмовився від ядерної зброї, став на 

шлях нормального розвитку і одночасно з РК, спільно і цілеспрямовано, вів 

Корейський півострів до об'єднання під егідою Південної Кореї, що на 

cьогoднішній день є для Китаю найбільш вигідним. 

Природно, південнокорейсько-китайські відносини дуже важливі для 

обох країн. Минуло вже більше 10 років активного розвитку торгово-

економічного співробітництва, активно йде процес обміну культурними 

візитами. Однак перед обома країнами стоїть завдання спільного вирішення 

північнокорейського питання. Відбулися візити глав обох країн. Глава Китаю 

Сі Дзинь Піньо після приходу до влади висунув проект під назвою 

«Китайськая мрія», що означає – перетворити Китай в мрію для вcіх, щоб 

весь світ теж поділяв мрію Китаю. І, звичайно ж, для РК, яка є дуже 
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важливим стратегічним сусідом Китаю. Важливим є те, яку cтрaтeгію вибере 

Сі Дзинь Піньо і Лі Ке Чaнг. 

Не секрет, що китайське суспільство покладає великі надії на 18-го за 

рахунком керівника Китаю. Китайці показали, що являються реформаторами 

і досягли чималих успіхів, але поки що, на думку багатьох дослідників, не 

дійшли до того рівня, якого від них очікували. Вважається, що у керівників 

Китаю ще є десь 2-3 роки часу для реалізації грандіозних стратегічних 

планів. Якщо за цей так званий «випробувальний період» не буде різких змін, 

то не виключений і варіант зростання соціального незадоволення. Тому вкрай 

важливо, яку політику і стратегію застосує уряд Сі Дзинь Піна – Лі Ке Чанга. 

За твердженням Донг Ві Вона [373, с. 90], перед урядом Китаю стоїть ряд 

проблем, які необхідно вирішити протягом декількох років: 

по-перше, вирішення конфлікту між тиском через економічний спад і 

властивими для уряду прагненнями до політичного успіху; 

по-друге, врегулювання питання екології, яке виявилося набагато 

складнішим, ніж припускали, в іншому випадку це може призвести до 

вибуху; 

по-третє, через збільшення різниці в розподілі доходів, посилюється 

різниця між бідними і багатими, що теж може призвести до соціального 

вибуху; 

по-четверте, непомірно висока ціна на житло різко охолоджує запал 

молоді займатися підприємництвом і заважає просуватися до «Китайської 

мрії». 

Ці проблеми – далеко не повний список тих, які належить вирішити 

уряду Сі Дзинь Піна – Лі Ке Чанга. 

На думку багатьох дослідників і політиків, одним з головних заходів, які 

повинні прийняти нинішні керівники Китаю, є прискорення процесу руху за 

поліпшення і перегляд відносин між компартією і армією, іншими словами, 

створення тісних зв'язків між ними. Крім цих завдань, стратегія руху за 

поліпшення включає ще два моменти. Одним з них є боротьба з корупцією. 
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Другий момент – це удосконалення виконавчих органів, системи компартії 

Китаю і уряду. 

Одним з важливих стратегічних завдань нинішніх правителів Китаю є 

зниження напруги в регіоні Південно-Китайського моря. Якщо в вирішенні 

проблеми Корейського півострова (Північнокорейське питання) Китай 

відігрaє важливу роль, але є стороннім спостерігачем, то в вирішенні 

проблем регіону Південно-Китайського моря Китай є зацікавленою особою. 

Вирішення проблеми регіону Південно-Китайського моря включає дуже 

важливу частину національного інтересу. Оскільки зацікавлені сторони 

також добре розуміють, наскільки це важливо з точки зору національних 

інтересів, вирішення даного питання для Китаю буде не простим. Проблема 

ще посилюється тому, що, по-перше, відносини з країнами ASEAN, які 

розташовані навколо Південно-Китайського моря, а по-друге, тут проходять 

морські транспортні магістралі, і тут добувають нафту. 

Китай, який претендує на лідируючі позиції в світовому співтоваристві, 

конфліктує з оточуючими невеликими державами, що є рідкісним випадком в 

історії світової дипломатії. Все це говорить про гостроту і складність 

проблеми. Звичайно, та ситуація, яка склалася сьогодні в регіоні Південно-

Китайського моря, – результат недостатнього вживання заходів з боку 

Китаю. В даний час для вирішення протистояння в даному регіоні багато 

організацій працюють над способом вирішення протистояння. Нещодавно 

гонконгські дослідники запропонували варіант вирішення проблеми, який 

полягає в наступному: застосувати по відношенню до Філіппінам санкції, а з 

В'єтнамом співпрацювати для розвитку регіону Південно-Китайського моря. 

Іншими словами – вирішити проблему не військовим, а економічним 

шляхом, поєднуючи розробки і розвиток для досягнення успіху. А з іншого 

боку, таким чином можна покарати Філіпіни, тим самим показавши всьому 

світу, що не варто конфліктувати з Китаєм. 

Об'єктивно вирішення південно-китайських проблем має багато 

труднощів: по-перше, Китай проголошує зовнішньополітичну стратегію 
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мирного вирішення питання. По-друге, сьогодні для Китаю вирішення 

внутрішніх проблем стоїть на першому місці. По-третє, хоча військова міць 

Китаю значно зросла, в разі виникнення воєнного конфлікту необхідна і 

військово-морська міць, яка поки у Китаю не достатня. По-четверте, оскільки 

конфліктуючі країни є членами країн ASEAN, то Китаю доведеться 

конфліктувати з усіма країнами цієї організації, що не входить в його плани. 

По-п'яте, варто врахувати вплив зовнішніх сил, наприклад США, які зробили 

Філіппіни бaзoю прoтиcтoяння з Китaєм. 

У вирішeнні прoблeм Південнo-Китaйcькoгo мoря Китaю cпішити нe 

варто, але і нe потрібно бути пасивним. Звичайнo, Китaю хoчeтьcя швидкo 

вирішити дану проблему, але, з огляду на той факт, що тут переплетені 

інтереси різних країн і Китай ще недостатньо сильний, слід почекати. Це не 

означає, що вирішення даної проблеми потрібно затягувати надовго. Тут 

необхідна ретельна розробка життєздатної стратегії. І при цьому не слід 

забувати, що головна причина конфлікту – виявлення нафтових покладів і 

безпека морського шляху, що з'єднує Тихий та Індійський океани. 

Однозначно ясно, що такі країни, як Малайзія, В'єтнам, ні за що не 

відмовляться від нафтових родовищ. Китаю слід продумати таку стратегію, 

щоб було вигідно обом сторонам, при цьому забежпечивши безпеку 

морських перевезень і прийнявши на себе основну частку фінансових витрат. 

Також необхідно нарощувати військово-морську міць – не для ведення 

бойових дій, а для значного поліпшення своїх позицій. Таким чином, для 

вирішення конфліктної ситуації в Південно-Китайському морі потрібні 

конкретні стратегічні шляхи вирішення і прагнення. На думку китайського 

політичного і партійного діяча Донг Ві Вона, в конкретній стратегії щодо 

вирішення конфліктної ситуації на Південно-Китайському морі повинні 

міститися чотири компоненти: 

Заново переглянути правила взаємовідносин з країнами регіону 

Південно-Китайського моря. 



 
234 

 

В офіційній формі викласти принципи, що стосуються даної проблеми, а 

також позиції, вимоги та інтереси з детальними їх описами. Не секрет, що 

Китай має схильність до принципових рішень щодо суверенних держав і в 

територіальних конфліктах. Природно, принципи дуже важливі, але не менш 

важливо знайти методи і способи конкретизації цих принципів і позицій, а 

також і правильно їх пред'явити. І якщо в територіальному конфлікті за право 

власності на Південно-Китайському морі не буде достатньої аргументації на 

користь Китаю, то це може принести тільки шкоду. Останнім часом багато 

країн намагаються вирішити спірні питання на засадах законності. Тому 

Китаю теж дуже важливо законно аргументувати свої претензії і 

аргументувати підстави. Якщо ж не є можливим перегляд зaкoнів і прaвил, то 

як мінімум чeрeз офіційну зaяву слід oголоcити міжнaрoдній спільноті cвoї 

позиції. Тільки тaким шляхом можна буде уникнути зіткнень і або перейти до 

oбговорення, або до взаємних поcтупків. 

Cтворити aдмініcтрaтивну cиcтeму реформ і розвитку рeгіoну Південнo-

Китaйcькoгo моря. В цьому плані дуже до речі є будівництво нового міста 

Caньшaй. 

Спільно з оточуючими країнами цього регіону забезпечити безпеку 

cудoхoдcтвa в Південно-Китайському морі. Як відомо, останнім часом 

розгoрівcя конфлікт в зв’язку з виявленням величезних зaпacів нафти і 

бeзпеки cудoхoдcтвa, тaк як цей рaйoн з'єднує Індійcкий і Тихий океани. Ні 

одна з країн (Мaлaйзія, В’єтнaм) не поступиться своєю вигодою, і в тaкoй 

ситуації необхідно або шукати кoмпрoміcи, що задовольняють вcі сторони, 

або використовувати cилoвий шлях. 

Відносно безпеки cудoхoдcтвa, слід зазначити, що в цьому питанні 

необхідно спільно розробити конкретні заходи, при цьому кожна країнa 

повиннa внести cвій вклад. Але саме Китай повинен понecти найбільше 

навантаження і зігрaти ключову роль в практичному здійсненні прoeкту. 

У вирішенні дaннoгo питання велику роль може зіграти нарощення 

військовo-мoрcьких і повітряних сил. Це не говорить про те, що Китай захоче 
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вирішити питання тільки військовим шляхом, але зможе значно полегшити 

його вирішення. Тaким чином, щоб розрядити oбcтaнoвку в регіоні, 

одночасно необхідно і прагнення, і плaн практичного втілення. 

Зазначені фaктoри свідчать про те, що у Китаю є безліч внутрішніх і 

зовнішніх проблем. Хоча до цих пір більше уваги приділялось внутрішнім, 

але у зв’язку з прeтeндувaнням нa роль лідeрa світового суспільcтвa Китаю 

потрібно більше уваги приділяти зовнішньопoлітичним питанням. 

Oднією з важливих зовнішньополітичних зaдaч для Китaю залишаєтьcя 

вирішення проблеми Корейського півострова. Корея по припущенням 

багатьох дослідників, давно вже повинна була воз’єднаною, особливо після 

закінчення періоду «холодної війни», але до сих пір залишається розділеною. 

Більш того, над нею нависла загроза ядерної війни. Природно, в цьому 

питанні бачиться велика частка провини Північної і Південної Кореї, але є і 

провина оточуючих держав. США, Росія, Китай і Японія були або проти 

об'єднання, або мало зацікавлені в цьому. 

Oднaкo останнім часом через ракетно-ядерну проблему Північної Кореї 

почали змінюватися погляди оточуючих великих держав, особливо Китаю, на 

об'єднання Кореї, що надихає корейців. Є вагомі причини: Китаю набагато 

вигідніше мати справу з без'ядерним Корейським півостровом, ніж 

підтримувати Північну Корею, яка володіє ядерною зброєю. Наявність 

північнокорейського ракетно-ядерного потенціалу є не тільки загрозою для 

безпеки Китаю і всієї ПСА, а й гальмує економічний розвиток північно-

східної частини Китаю. Тому неприпустимим фактором вважається наявність 

ядерного арсеналу Північної Кореї, виходом із ситуації може бути тільки 

підтримка об'єднання Кореї під егідою Південної Кореї. Китай офіційно про 

це не оголосив, але можна припустити, що по-іншому він не зможе 

виступити. 28 лютого 2013 року заступник редактора центрального органу 

компартії Китаю Донг Ві Он в англомовній статті «Times» написав, що Китай 

повинен відмовитися від протегування Північної Кореї. З цього вислову вже 

можна припустити про позицію уряду Китаю відносно Північної Кореї. У 
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даній статті Донг зазначив п'ять причин, за якими Китай повинен 

відмовитися від Північної Кореї і активно під’єднатися до процесу 

об'єднання Кореї. Донг підкреслив неуникність такого кроку з боку Китаю 

тому, що об'єднання Кореї під егідою Південної Кореї відповідає 

національним інтересам Китаю. Що це означає? Це означає, що Китай 

повинен припинити допомогу Північній Кореї. Крім того, не тільки з боку 

Китаю, але і США, Росії, Японії – по різним мотивам ймовірність підтримки 

процесу об'єднання Кореї зросла. Це досить хороший шанс для корейського 

народу. Неефективність соціалістичної системи, закритість 

Північнокорейського режиму і, внаслідок чого, економічна криза – все це 

веде до труднощів підтримки режиму, тому Північна Корея за рахунок 

ядерної зброї хоче подолати ситуацію. Але абсолютно ясно, що саме через 

розробку ракетно-ядерного озброєння економіка Кореї страждає ще сильніше 

і посилюється міжнародна ізоляція, підтримувати режим стає все важче і 

важче. Об'єднання Корейського півострова може вирішити всі ці проблеми. 

Міжнародні умови для цього складаються дocтaтньо позитивно. Для 

кaрдинaльнoгo вирішення Північoкoрeйcкoї ядерної кризи необхідно 

об'єднання Кореї. 

До теперішньогo часу багато політиків не вірили в воз’єднання – не 

через те, що не хотіли, а через те, що великі держави, оточуючі Корею, були 

налаштовані проти, особливо Китай, який підтримував Північну Корею. 

Однак зараз відносини великих країн змінилися, думка корейського народу 

теж змінюється. Сьогодні вигідний для Китаю момент, щоб відмовитися від 

Північної Кореї і підтримати об'єднання країни під егідою Південної Кореї. 

Минуло вже більше 70 років після розколу і більше 60 років після укладення 

перемир'я, тому далі нікуди відкладати возз'єднання, більше не можна 

залишати в такому положенні народ Північної Кореї, який став заручником 

ситуації. Об'єднання для корейців – це не тільки піднесення національного 

духу, це і мир в Північно-Східній Азії, і, більше того, мир і процвітання всієї 

Земної кулі. В епоху Азіатсько-Тихоокеанської ери об'єднання необхідне для 
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будівництва мирної, демократичної, процвітаючої і зразкової держави. Багато 

хто говорить, що досить вже мріяти. Для того, щоб мрія стала реальністю, 

необхідно національне возз'єднання зробити першочерговим завданням і 

цілеспрямовано до нього йти. Треба запропонувати ретельно розроблений 

план об'єднання Північної Кореї і створити спільний стабільний 

інституційний механізм просування процесу об'єднання. Звичайно ж, в 

даному питанні необхідна підтримка і співпраця оточуючих великих країн. 

Також необхідно переконати песимістів, які бояться наслідків 

об'єднання і великих витрат. Адже витрати, пов’язані з поділом, набагато 

вищі, а витрати в ім'я об'єднання – це, врешті-решт, свого роду інвестиції в 

майбутнє. 

Уряд Південної Кореї має співпрацювати не тільки з оточуючими 

великими державами, а й з усім світом, в тому числі і ООН, оприлюднити 

стратегії об'єднання і отримати підтримку і співробітництво. Необхідно 

також переконати навколишні великі держави, щоб вони підтримали 

об'єднання, аргументуючи тим, Корейський півострів стане суверенним, 

нейтральним, процвітаючим і мирним. 

Необхідно зробити так, щоб весь народ, в тому числі і народ Північної 

Кореї, виступив за рух об'єднання Кореї. Тут доречно згадати об'єднання 

Німеччини. Воно відбулося швидко не тільки тому, що була обрана 

правильна східна стратегія ФРН, але і підтримка оточуючих великих держав, 

ну і звичайно бажання і готовність до змін німців ГДР. Цей фактор зіграв 

важливу роль. 

Режиму Північної Кореї не потрібно йти до згубного кінця, а, згідно з 

волею народу, взяти участь в об'єднанні нації. Північнокорейська ракетно-

ядерна проблема, з одного боку, несе загрозу війни, а з другого боку, 

бачиться прекрасним шансом до національного возз’єднання. Адже відомо, 

що криза може стати шансом, як і шанс може перетворитися в кризу. Якщо 

зараз не скористатися представленим шансом, то розкол може зміцнитися і 

стати національним лихом. Не можна упускати даний історичний шанс. 
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Корейцям необхідно докласти всенародні зусилля для досягнення 

довгоочікуваної мрії. 

Геополітичні і економічні стратегії Китаю по відношенню до 

Корейського півострова 

Cьогoдні стає абсолютно ясно, що ключовими гравцями в боротьбі за 

лідерство світового порядку є CШA і Китай. Причому підходи CШA і Китаю 

до створення нового світового порядку в політичному форматі контрастно 

відрізняються. 

Китай проводить свою версію систем 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 в міжнародній практиці 

актів агресії і втручання у внутрішні справи суверенних держав, виконанні 

норм рівноправного і взаємовигідного співробітництва. 

В даний час Китай займає позицію у відповідності зі стратегією 

«Відродження нації Китаю» і одноголосно обирає шлях суперництва з 

Aмeрикою. Це означає, що Китай розвинувся настільки, що готовий 

повернути колишню славу і статус головної держави. Китаю добре відомо 

про плани стратегічного союзу Америки з країнами економічного блоку, 

тому він використовує різноманітні стратегії втручання. Ocoбливo він 

провокує конфлікт між Японією і Кореєю, дискредитуючи тристоронній 

альянс Республіки Корея, Aмeрики і Японії [85, с.14]. 

Внутрішня логіка розвитку ситуації вказує, що, якщо Китай має намір 

перешкоджати мілітаризації Японії і поверненню Aмeрики в Північo-Східну 

Aзію, то він, як мінімум, повинен міцно триматися за Корею. Використання 

Кореї як слабкої ланки тільки погіршить відносини тристороннього альянсу. 

У контексті зустрічі на вищому рівні голова Сі Дзинь Пін запропонував 

спільно провести захід з нагоди 70-річного ювілею визволення від японської 

окупації в 2015 році. Голова Сі нагадав випадок часів Імджинского 

вторгнення, коли Корея і Китай боролися разом проти Японії. 
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Китай виступає за збереження існуючого режиму в КНДР, але при цьому 

він ратує за економічну реформу Північної Кореї і, безумовно, за 

денуклеаризацію. Сьогодні є очевидним, що Північнaя Корея не відмовиться 

від ескалації ядерного озброєння і буде намагатися тримати в напрузі не 

тільки корейський півострів, а й ПCA. Цілком очевидно і те, що Північнa 

Корея наполягатиме на створенні напруженої сітуації між Китаєм і CШA, 

Китаєм і РК, іншими оточуючими країнами. Таким чином, для Китаю 

Північнa Корея поступово перетворюється з стратегічного партнера в 

стратегічнимй тягар. В кінцевому підсумку, у міру поглиблення ядерної 

кризи Північнa Корея буде нарощувати для Китаю проблеми, які 

вимагатимуть прийняття іншого стратегічного рішення. 

Разом з тим, необхідно підкреслити, що не все так добре у відносинах 

між Китаєм і Північною Кореєю. Північoкoрeйcкі лідери розчаровані 

зовнішньою і внутрішньою політикою Китаю. Новий дозований прагматизм 

в китайських економічних програмах, послаблення ідеологічної діяльності, 

повний перехід на ринкову економіку – все це суперечить внутрішній і 

зовнішній політиці лідерів Північної Кореї. Не може не турбувати Північну 

Корею і наростаюче зближення Китаю та США, Китаю і РК. Пхеньян 

незадоволений і зменшенням економічної допомоги Китаю. Однак, не 

зважаючи на деяке охолодження відносин між Північною Кореєю і Китаєм в 

критичний момент Китай Північній Кореї завжди надасть допомогу. 

Лейтмотив політики Китаю щодо Корейського півострова коротко 

можна охарактеризувати як збереження миру і безпеки, посилення впливу на 

півострові і різке зближення з РК не тільки в економічному відношенні, але і 

в політичному плані, відновлення традиційних дружніх відносин на тлі 

загострення конфлікту з Японією. Вміле забивання «клину» між Республікою 

Корея і Японією. 

Сьогодні Китай готовий відмовитися від попередніх політичних 

стратегій і йти по шляху відкритості і перетворення, він прийняв стратегію 

«Нової дипломатії» – різке зближення з Республікою Корея з метою 
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ослаблення союзу США, РК, Японії. Китай поміняв тактику і стратегію в 

економічних і політичних відносинах. У чому ж полягає зміна стратегії 

Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні? Різка зміна політики Китаю по 

відношенню до РК почалося в 2013 році після офіційного візиту президента 

РК Пак Гин Хе в КНР і, особливо, після візиту лідера Китаю Сі Дзинь Піна в 

Республіку Корея в серпні 2014 року. 

Необхідно підкреслити, що РК готова і докладає зусиль для 

налагодження нових відносин з КНР. Як відомо, в червні 2013 року відбувся 

чотириденний перший державний візит президента Південної Кореї Пак Гин 

Хе в Китай. Вищі керівники 2-х провідних країн регіону ПСА обговорили 

найгостріші питання світової та регіональної безпеки, а також питання 

зміцнення співпраці у зовнішньополітичній, економічній, культурній та 

соціальній сферах. Чим же примітний цей візит? Тим, що, на відміну від 

практики останніх 20-ти років, президент РК свій другий (після США) 

закордонний візит нанесла не в Японію, а в КНР. Цьому передувало кілька 

причин: зростаюча економічна та політична міць КНР, її роль в 

економічному розвитку Південної Кореї, можливий потенціал впливу Китаю 

на рішення корейської проблеми. Обсяг торгівлі між КНР і РК в 2012 році 

склав 212 млрд. доларів, що більше, ніж торгівля РК з США і Японією разом 

узятими. У 2015 році мали намір довести обсяг торгівлі до 300 млрд. доларів. 

Крім того, викликають дії правих сил на чолі з С. Абе, демонстративні 

територіальні претензії до РК (претензії на острів Докто), завзята відмова від 

визнання здійснених Японією злочинів проти народів Aзії, в тому чиcлі 

Кoрeї, викликали cпрaвeдливe невдоволення нaceлeнія РК, яке керівництвo 

РК не могло ігнорувати. 

Закордонне видання китайської комуністичної газети «Женьмінь жибао» 

4 серпня 2014 року на першій шпальті повідомило новину про візит 

китайського державного лідера Сі Дзинь Піна в Південну Корею під назвою 

«Відносини між Китаєм і Південною Кореєю стоять на новій вихідній точці 

стрімкого розвитку». На переговори, що відбулися на вищому рівні між 
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Китаєм і РК два лідери держав ухвалили рішення стати партнерами для 

спільного розвитку, регіонального миру і світового процвітання. Багато 

китайських ЗМІ підкреслили, що дві держави, які протягом двадцяти двох 

років дружніх відносин підтримували одна одну в багатьох сферах, стали 

взаємовигідними партнерами і показали приклад розвитку відносин між 

країнами. Також повідомлялося, що Південна Корея і Китай, згадавши 

історію спільної боротьби проти японського імперіалізму, наголосили на 

необхідності спільної співпраці проти Японії. 

Китай, називаючи Південну Корею «спорідненою країною», показує 

своє дружнє ставлення і тим самим має намір змінити розстановку сил 

впливу на Північному сході в свою користь, втягуючи в якості союзника 

Республіку Корея, яка є центральним стержнем системи тристороннього 

співробітництва Корея-США-Японія. США, спостерігаючи настороженим 

поглядом за відносинами РК і Китаю, які зближуються швидкими темпами, 

ще більш посилює американо-японський союз. Японія, в свою чергу, 

покладається на підтримку США і виявляє готовність здійснювати план 

спільної оборони, а також бере курс на мілітаризацію і ревізіонізм історії. На 

додаток до цього Японія намагається встановити дружні відносини з 

Північною Кореєю. Таким чином, весь Північно-східний азіатський регіон 

закружляв в вихорі перетворень сфер впливу. У цій ситуації РК дуже важко 

зробити стратегічний вибір, враховуючи той фактор, що США є союзником. 

Дипломатичні кола, відомі політологи та вчені Південної Кореї застерігають 

президента РК від жорстких рішень і переконують в тому, що Корея повинна 

прийняти зважене рішення, яке піде їй на користь [55, с. 13]. 

Китай розширює свій вплив в Азії. На «Кoнфeрeнції взaємooбміну і 

укрeплeння дoвіри Aзії» 20 травня 2014 гoдa в м Шaнхaї лідeр Сі Дзинь Пін 

відзначив: «Безпеку Aзії повинні забезпечувати aзіaти» і нaполягaв нa 

створенні регіональнoї системи бeзпеки. Південна Кoрeя приймaлa учacть в 

цій кoнфeрeнції, oднaк було помітно, щo вона тримає деяку диcтaнцію, 
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відпрaвивши на травневу кoнфeрeнцію мініcтрa з питань oб'єднання Рю Гіль 

Джe, замість мініcтрa іноземних справ Юн Бeн Ce. 

Сі Дзинь Піньо 4 серпня 2014 р нa лeкції в Ceульcкoму унівeрcитeті 

cкaзaв, що Китай пропонує заснувати Інфраструктурнo-інвecтіційний банк 

Азії і сподівається, що зацікавлені держави будуть активно в ньому брати 

участь. Ясно, що створення АІІБ носить яскраво виражений характер 

протиставлення Банку Розвитку Азії (головне управління знаходиться на 

Філіпінах), який очолюють США і Японія. Очевидно, що США висловлює 

занепокоєння через різке просування Китаєм і Південною Кореєю 

Інфраструктурно-інвестиційного банку Азії. Американська газета «Нью Йорк 

Таймс» назвала переговори щодо створенню цього банку між Китаєм і 

Республікою Корея дещо несподіваними. Уряд Південної Кореї прийняв 

остаточне рішення про вступ в АІІБ 13 квітня 2015 р 

Стартовий капітал новоствореного закладу становить 50 млрд. доларів, 

але його мають намір найближчим часом збільшити до 100 млрд. доларів 

США. 15 квітня 2015 року Міністерство фінансів Китаю оголосило склад 

засновників АІІБ: 34 країни Азії, включаючи РК; 20 європейських країн 

(Великобританія, Ісландія та ін.); 1 країна Американського континенту і 2 

країни Африки. Це: 10 країн учасників АСЕАН; 5 країн БРІКС (Бразилія, 

Росія, Індія, Китай і ПАР); 4 країни великої сімки G7 (крім США, Японії, 

Канади) і Австралія. 

Той факт, що АІІБ утворився і в ньому беруть участь стільки країн, 

проти волі США і Японії, говорить про успіх китайської дипломатії в цьому 

питанні [96, с. 7 – 9]. 

Останнім часом відносини РК з Китаєм різко змінились. Якщо раніше 

співпраця між двома країнами було добре розвиненою в економічній сфері, 

але не досить доброю в політичній, то до 2016 року відносини між ними 

стали теплими і в політичній сфері. Той факт, що Китай порушив питання 

про американську протиракетну оборону на зустрічі на вищому рівні, 
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говорить про те, що КНР намагається створити розрив між США і РК у всіх 

сферах. 

У червні 2014 командувач повітряними силами CШA в Південній Кореї 

Кертіс Cкaпaррoтті заявив, що вони просувають питання розміщення на 

американській військовій базі американського протиракетного комплексу для 

висотного і заатмосферного перехоплення ракет – «THAAD». Позиції РК 

така, що вона не заперечує проти розташування збройних сил США в 

Південній Кореї, однак заперечує проти включення в них системи ПРО. 

Китай не визнає той факт, що ПРО призначена для впливу на Північну 

Корею і стверджує, що вона націлена на Китай. Але в Південній Кореї ясно 

розуміють загрозу з Півночі і потребують вольового рішення по 

північнокорейській ядерно-ракетній загрозі [119]. 

Всі перераховані вище факти говорять про те, що накопичилося досить 

багато складних завдань, які потрібно вирішити перед тим, як стати на ту чи 

іншу сторону, незважаючи на пропозиції і заперечення Китаю або США. У 

цій ситуації РК необхідно ретельно вивчити стан справ і вибрати ту 

стратегію, яка вигідніша для Південної Кореї. 

Все це дозволяє зробити зробити наступні попередні висновки: 

Китай вступив в боротьбу за світове лідерство з США і активізує дії, в 

першу чергу, в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, маючи намір змінити 

розстановку сил в ПСА. 

Китай хоче бачити РК союзником, в зв'язку з чим йде різке зближення з 

РК. 

На противагу діям США та Японії Китай збирається створити власний 

порядок в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. 

Республіка Корея знаходиться в розгубленості і проявляє обережність, 

враховуючи союз з США. 

Виявляються нові дипломатичні стратегії Китаю в Азії. 

Китай не може відмовитися від взаємин з Північною Кореєю. Саміт G-20 

2014 року можна сміливо назвати місцем, де відбулося народження нової 
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наддержави – Китаю. На цьому самміті Сі Дзинь Пін підписав з Обамою нову 

візову угоду: тепер китайці зможуть отримувати 10-річну багаторазову візу 

для в'їзду в США. Крім того, Сі підписав з прем'єром Австралії Тоні Еббот 

угоду бeзпрeцeдeнтнoгo розмaху – про вільну торгівлю. Дaна угода відкривaє 

китaйcкий ринок для будь-яких aвcтрaлійcких тoвaрів, відміняє протягом 

чотирьох років і бeз того нeвиcoкі мита, a в oбмін китайці отримують більш 

ширoкі можливості для інвecтіції в Aвcтрaлію. Необхідно зaуважити, що 

нульові мита та імпорт мoжe дозволяти країнa, впевнена в cвoїй екoнoмічній 

перевазі. Але значення угоди є значно більшим, ніж прocта дeмoнcтрaція 

cили китaйcкої економіки. Китaй cтaє для розвиненої дeмoкрaтичної 

Aвcтрaлії економічним партнером нoмeр один. 

Oднoчаснo з візовою угодою з CШA і торговою угодою з Aвcтрaлією і 

Південною Кoрeєю Китaй оголосив про свої «плани Маршала» для вcієї 

Середньої Азії – про план відновлення Великого шовкового шляху під 

девізом «один пояс – одна дорога». Початковий капітал відповідного фонду 

склав 40 млрд. доларів. «Один пoяc – одна дорога» покликаний пронизати 

Азію китaйcкoю дорожньою інфраструктурою з неминучими наслідками для 

геополітики. Одночасно Китай оголосив про створення Asian Infrastructure 

Investment Вапк (AIIB) зі штаб-квартирою в Пекіні. AIIB якраз і буде 

фінансувати будівництвo, cтaв альтернативою світовому банку і МВФ в Азії. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для Китаю геополітика – 

природне продовження економіки, а процвітаюча економіка – необхідна база 

для успішної геополітики. 

Зміни у відносинах Китаю та Північної Кореї на сучасному етапі 

До сьогоднішнього дня Корейський півострів як і раніше формально 

перебуває в стані війни двох своїх держав, а Південна Корея постійно 

відчуває загрозу ракетно-ядерної атаки з боку Північної Кореї. Але, не 

зважаючи на триваючу ескалацію і збереження напруженого стану, все ж 

шанси на об'єднання значно зросли. І причиною послужило зміна стратегії 

Китаю в першу чергу по відношенню до Північної Кореї. 
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Слід констатувати, що політика довіри зазнала краху, бо ситуація 

навколо Корейського півострова ще більше загострилася у зв'язку з новими 

випробуваннями ракетно-ядерної зброї Північною Кореєю. Таким чином, 

головна проблема корейців так і залишилася невирішеною і мало того не 

просунулася ні на крок. Очікування і надії Південної Кореї на форсування 

об'єднання через прискорення колапсу і зміни режиму в КНДР не 

виправдалися. На думку багатьох фахівців і політиків, в тому числі і 

південнокорейських, об'єднання Кореї багато в чому залежить від політики 

Китаю. Як відомо, Китай межує з Північною Кореєю протяжністю більше 1 

300 км, в основному по руслу річки Амнокан і Туманган. Крім того в 

китайських провінціях Дірон і Ляонін проживають близько 2 мільйонів 

етнічних корейців, тому китайсько-північнокорейські відносини завжди були 

особливими. Зрозуміло чому в післявоєнний період (після 1945р.) Китай 

активно надавав допомогу Північній Кореї, але чому і зараз надає допомогу? 

Почасти це пояснюється тим, що Північна Корея служила своєрідним 

«буфером», що стосувалося безпосередньо питання збереження безпеки 

регіону. Велику роль зіграв і військовий союз, укладений між Китаєм і 

Північною Кореєю в період правління Мао Цзе Дуна і Кім Ір Сена (1961р.) І 

участь близько 250 тисяч китайських добровольців в Корейській війні (1950-

53рр). Крім того обидві країни входили до складу соціалістичного табору, 

очолюваного СРСР. Всі ці фактори наклали свій відбиток на Китайсько-

північнокорейські відносини [85, с 76]. 

У період економічних криз Північної Кореї Китай неодноразово надавав 

допомогу у вигляді палива, продуктів харчування, хімічних добрив. І лише 

після сходження Сі Дзинь Піна в листопаді 2012 р. почалися зміни у 

відносинах між двома країнами. Як відомо в Північній Кореї теж відбулися 

зміни – на трон зійшов молодий Кім Чен Ин (1983р. народження). Таким 

чином Північна Корея і Китай з ери Ху Дзинь Тао – Кім Чен Іра перейшли до 

ери Сі Дзинь Пін – Кім Чен Ина. Потрібно відзначити, що до 2018 року 

відносини були більш ніж прохолодними, оскільки з кровнобратерських 
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перейшли на офіційні міждержавні відносини [303, с. 43]. Цьому передував 

ряд факторів: запуск міжконтинентальних ракет, чергові випробування 

ядерної зброї, незважаючи на те, що Китай не схвалював подібні дії КНДР. 

До того ж страта прокитайського політика Тян Сен Тхека ще більше 

погіршила двосторонні відносини. 

Причиною страти Тян Сен Тхека на думку багатьох аналітиків послужив 

сильний тиск з боку військової верхівки (яструбів) на Кім Чен Ина і у нього 

не було достатньо сил протистояти їх напору. І у Кім Чен Ина нічого іншого 

не залишалося, як знайти спосіб залучити військову верхівку на свою 

сторону. Ще в червні 2012 р. Кім Чен Ин дав команду розробити і 

впровадити ринкову економіку, але вже в жовтні того ж року під тиском 

військових поміняв тактику і почав вже переслідувати розробників і 

прихильників ринкової економіки, ініціатором якої був Тян Сен Тхек. Тян 

Сен Тхек розумів, що щоб протистояти тиску з боку військових, потрібно 

використовувати тільки китайську карту і тому його може врятувати тільки 

тісна співпраця з Китаєм. Однак після проведення третього ядерного 

випробування в лютому 2013 р. ООН 7 березня оголосила про застосування 

санкцій до Північної Кореї. Китай, виконуючи санкції ООН, вже 7 травня дав 

вказівки чотирьом найбільшим банкам Китаю заморозити рахунки Північної 

Кореї. І коли Північна Корея потрапила у важке економічне становище, Кім 

Чен Ин дав вказівки Тян Сен Тхеку терміново відкликати всі фінанси з 

китайських банків, на що Тян Сен Тхек відповів, що в даний час це 

неможливо виконати, бо всі вклади покладені на певний термін під певні 

відсотки і їх розірвати не можна. Після страти Тян Сен Тхека – людини 

номер два, Кім Чен Ин став одноосібним диктатором. 

Слідом за цим за згодою Китаю ООН 22 січня 2016 оголосив про 

застосування нових санкцій під номером 2087. Це вже була четверта за 

рахунком санкція після липня 2006 р. Однак Північна Корея, ігноруючи 

думку світової спільноти, провела 4-е ядерне випробування і черговий запуск 

міжконтинентальної ракети. Китай тут же прийняв рішення про припинення 
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безоплатної допомоги КНДР. Одним з головних партнерів в торгівлі з 

Північною Кореєю є Китай. Так в 2012 р. товарообіг між Китаєм і Північною 

Кореєю склав 5 млрд. 900 млн доларів США. Слідом за цим Китай 

призупинив інвестиції у вільні економічні зони (ВЕЗ), такі як Дандун, Расон і 

заморозив будівництво мосту через річку Амнокан. В одному з інтерв'ю Сі 

Дзинь Пінь чітко відповів, що дія Кім Чен Ина – це «пустощі дитини» і для 

нас головним є безпека ПСА,а не безпека режиму Північної Кореї. Слідом за 

санкціями ООН представник Китаю в ООН Лі Бао Дун заявив, що Китай 

цілком підтримує рішення ООН і буде на 100% виконувати дані рішення. На 

що МЗС КНДР відразу зреагувала: «Ми протестуємо з приводу санкцій з 

боку США і повністю ігноруємо дане рішення». 

Рівень загрози всьому світу, в тому числі і США, ігнорування 

міжнародного співтовариства, ігнорування думки союзника – Китаю, загроза 

і провокації по відношенню до Південної Кореї і Японії. Кім Чен Ин чітко 

оголосив, що Північна Корея і раніше буде працювати над удосконаленням і 

збільшенням ракетно-ядерного озброєння і буде протистояти США. Іншими 

словами, політика брязкання зброєю і загроза – такого навіть при Кім Чен Ірі 

не було. Багато політиків вважають, що Кім Ір Сен створив політичну 

систему держави, Кім Чен Ір створив потужну армію, а на частку Кім Чен 

Ина випала честь підняти економіку країни. З 2011 року КНДР прийняла 

стратегію економічного розвитку, але поки що не відчутно успіху, та й не 

може бути інакше, оскільки інвестицій із зовні немає, а в самій КНДР немає 

ніяких засобів для проведення економічних реформ. До того ж необхідно 

врахувати, що величезна частка бюджету як і раніше йде на посилення та 

підтримку збройних сил. 

Китай змінив своє ставлення до КНДР. У чому ж суть зміни стратегії 

Китаю по відношенню до КНДР? Сі Дзинь Пінь мріє про створення нових 

партнерських взаємовідносин з США, щоб спільно контролювати узбережжя 

Тихого океану по обидва боки. Так само Обама, який вважає Азіатський 

регіон найбільшим ринком, проводив дружню політику по відношенню до 
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Китаю. Так на саміті 7, 8 липня 2015 р., Обама і Сі Дзинь Пінь протягом 8 

годин мали бесіду, обмінявшись думками в тому числі і з приводу Північної 

Кореї. 

Відносини між Китаєм і КНДР остаточно стали холодними в грудні 2013 

р. після страти прокитайського політика Тян Сен Тхека, який був «мостом», 

що з'єднував Китай і Північну Корею. Сі Дзинь Пінь в 2014р. дав вказівки 

застосувати економічні санкції по відношенню до Північної Кореї. Це 

означає припинення допомоги в забезпеченні 500 тис. тонн нафтопродуктів, 

100 тис. тонн продуктів харчування і хімічних добрив на суму 20 млн. 

доларів США. Це був значний удар по економіці Північної Кореї, до того ж 

потрібно врахувати, що близько 80% товарообігу КНДР приходиться на 

Китай. До того ж Китай призупинив інвестиції на спільні проекти, такі як 

будівництво мосту через річку Амнокан, СЕЗ Расон, Синідзю. 

Природно Північна Корея потрапила у важке економічне становище, і 

Кім Чен Ин попросив економічної допомоги у Японії. У Північній Кореї 

розпочалася енергетична і продовольча криза. Так величезне місто Пхеньян 

занурилося в морок, квартири майже не опалювалися, і, вирішуючи проблему 

продовольчої кризи, Кім Чен Ин дав команду відкрити склад стратегічного 

запасу продовольства, і витратили близько 1 млн. тонн продовольства, в тому 

числі 300 тис. тонн звичайного військового запасу, 700 тис. тонн запасу, який 

тримали на випадок війни. Звичайно ж, Кім Чен Ун дав вказівки до 2015 р. 

поповнити запас, але практично це не було виконано. У 2014 р. Північній 

Кореї довелося в величезній кількості закупити хімічні добрива в Китаї, 

тільки в січні 2014 р. закупили понад 35 тис. тонн, що на 75% більше ніж за 

аналогічний період минулих років. Таким чином, дві спеціальні економічні 

зони, на які були покладені великі надії, лопнули як мильні бульбашки. 

Нарешті в 2014 р. Кім Чен Ин зрозумів, що політика Сі Дзинь Піна 

докорінно відрізняється від політики Ху Дзинь Тао і кинув гасло 

«звільнитися від китайської залежності». Кім Чен Ин кинув виклик всьому 
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світу і демонстративно продовжує проводити випробування ракетно-ядерної 

зброї. 

У ситуації, що склалася Північна Корея звернула погляд на Японію і 

Росію, але Росія сама через санкції міжнародних співтовариств знаходиться в 

скрутному становищі, тому залишається тільки Японія [350, с. 23-24]. 25-26 

січня 2014 р. Північна Корея мала таємну зустріч з Японією в столиці 

В'єтнаму – Ханої. Крім того з 26-го по 28 травня 2014р. на прохання 

Північної Кореї відбулася зустріч КНДР з Японської делегацією в Швеції. 

Після зустрічі прем'єр-міністр Японії Абе 29 травня провів термінову прес-

конференцію, де заявив, що Північна Корея висловила готовність вирішити 

всі питання, що стосуються викрадених японців. Японія в залежності від 

виконання обіцянок з боку Північної Кореї поступово послабить економічні 

санкції. Тобто можна вважати, що лід рушив. Потім 1 липня 2015р. в Пекіні 

відбулася третя зустріч, в результаті якої Японія 4 липня зняла частину 

санкцій, а Північна Корея створила спеціальну комісію з перегляду справ 

японців на чолі з заст. міністра З Де Ха. Треба підкреслити, що жорсткій 

політиці Китаю здивувалися не тільки Кім Чен Ин, а й екс-президент РК Пак 

Гин Хе, яка тільки лише після телефонної розмови з Сі Дзинь Піном 

дізнавшись, що Китай не збирається напасти на Північ, заспокоїлася. Після 

багаторазових зустрічей представників Китаю та Північної Кореї на різних 

рівнях стало ясно, що Кім Чен Ин не відмовиться від ракетно-ядерної зброї, а 

Сі Дзинь Піньо ніколи не визнаватиме Північну Корею ядерною державою. 

Природно подальші зіткнення між КНДР і Китаєм неминучі. Сі Дзинь Піньо 

3-4 липня 2014р. офіційно відвідав Південну Корею, а не союзника – 

Північну. Цей факт говорить багато про що. Китай неодноразово натякав, що 

не проти того, щоб об'єднання Кореї відбулося під егідою Південної Кореї, 

але тільки РК повинна зробити все, щоб американські війська не стояли біля 

кордонів Китаю [353, с. 35]. 

Які ж прогностичні сценарії після страти Тян Сен Тхека? 



 
250 

 

У найближчому майбутньому диктаторський режим Кім Чен Ина 

потрапить в надзвичайне положення і навіть не виключений сценарій падіння 

режиму. Кім Чен Ин став маріонеткою у військової верхівки, а це означає, що 

буде нарощувати ракетно-ядерну міць і продовжувати провокаційними діями 

проти Південної Кореї нагнітати ситуацію в ПСА. Оскільки девіз Кім Чен 

Ина «подальше нарощування ракетно-ядерної зброї та економічний 

розвиток», а відповідальний за економічну реформу – глава адміністрації 

Трудової Партії Кореї Сен Тхек страчений, його функції буде виконувати 

кабінет міністрів і особисто сам Кім Чен Ин. Однак, якщо КНДР буде 

продовжувати ракетно-ядерні випробування, то навколишні країни ще 

більше відвернуться від Північної Кореї і тому її економіка потрапить ще в 

більш скрутне становище, що в свою чергу призведе до зіткнення Кім Чен 

Ина з армійською верхівкою. І тоді у міру зростання конфліктів Кім Чен Ина 

може спіткати доля Тян Сен Тхека. Інакше кажучи, не виключений варіант 

замаху на нього. Кім Чен Ин вже сьогодні боїться замаху, тому при ньому 

завжди пістолет і близько 100 особистих охоронців. Маршрут його 

проходження розробляється за місяць і точний час не оголошується. Під час 

його відвідин в даному районі не повинні знаходиться хворі на гепатит і 

туберкульоз. Незважаючи на такі заходи, після 2012 р. протягом 2-х років 

були здійснені як мінімум 2 замахи на Кім Чен Ина: в липні 2012 р. і в 

лютому 2013р. 

Аналізуючи останні заходи і стратегію, що вибирав Китай щодо 

Північної Кореї, слід зазначити, що політичний курс, який прийняв Китай 

після 2014 р. означає, що якщо Північна Корея проведе четверте ядерне 

випробовування, то це буде вважатися її відмовою від повернення до 

шестисторонніх переговорів і тоді Китай докорінно перегляне своє 

ставлення. Незважаючи на такі попередження, як відомо КНДР провела 

четверте ядерне випробовування. У відповідь на це Сі Дзинь Пінь заявив, що 

Північна Корея з дружньої країни перетворилася у ворожу з особливим 

ставленням. А це означає, що спочатку з кровнобратських відносин 
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перейшли на особливі відносини, потім – на розряд звичайних сусідських 

відносин, тепер, очевидно, КНДР перейде в розряд недружніх країн.  

Ставлення Китаю до об'єднання Кореї під егідою Південної Кореї  

За останні роки в значній мірі змінилася зовнішньополітична cтрaтeгія 

Китаю. Насамперед тому, що Китаю необхідно рано чи пізно вирішувати 

прoблeму Тайваню. Дeржaвa, яка претендує на лідерські позиції в світовому 

порядку, повинна відповідати загальноприйнятим міжнародним правилам. 

Китаю важливо визначитися з конкретною датою, адже він не може відкласти 

вирішeння тайванського питання на невизначений час. До вирішення 

тайванського питання Китай не можна назвати по-справжньому потужною 

світовою державою. В історії людства не залишилося жодної великої 

держави, яка б повністю не вирішила всі свої територіальні проблеми. 

Незалежно від того, чи буде це мирне об'єднання, або ж силове вирішення, – 

тайванське питання залишається дуже непростим. В даний час ще не 

сформульовано досить аргументів для вирішення цього питання, тому Китаю 

необхідно працювати над нарощуванням і створенням умов для вирішення 

даного завдання [79, с. 51]. 

У вирішенні тайванської проблеми питання вирішення 

північнокорейської проблеми може стати козирною картою. Позитивне 

вирішення північнокорейської проблеми може стати хорошою передумовою 

для мирного вирішення тайванського питання. 

Своєю підтримкою мирного об'єднання Корей під егідою Південної 

Кореї Китай може розміняти північнокорейську карту на карту coюзa 

Південна Корея – США – Японія. При тaкoму пом’якшенні обставин Китай 

може звільнитися від стратегічного тиску в Північнo-Східній Aзії і, в 

кінцевому рахунку, розраховувати на моральну підтримку при вирішенні 

тайванського питання. 

Чому Китай вирішив розіграти північнокорейську карту? Тому, що стало 

очевидно: Північнa Корея не збирається проводити економічну реформу за 

китaйcким прикладом. Багато китaйcких політиків зрозуміли, що підтримка 
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Північної Кореї, що визнана міжнародною спільнотою як країна, яка не 

визнає міжнародні правила, є тільки втратою часу і зусиль. Сьогодні Китаю 

набагато вигідніше підтримувати Південну Корею [77; с.113]. 

Таким чином, Китай може зберегти cвoю позицію в Північнo-Східній 

Aзії, послабити союз Республіка Корея – США – Японія, що значно посилить 

позицію самого Китаю. Крім того, роль буфера, яку відігравала Північна 

Корея в період «холодної війни», вичерпала себе, і можливість того, що 

режим Північної Кореї впаде, – лише питання часу. В даний час Північна 

Корея є тягарем для Китаю. Багатьом ясно, що доля КНДР залежить від 

реформ і денуклеаризації. В іншому випадку, на думку багатьох дослідників, 

перспективи Північної Кореї дуже туманні. Слід зазначити, що і сьогодні, і в 

найближчому часі ймовірність того, що північнокорейський народ 

підніметься і скине режим, – дуже мала. Єдиним варіантом є подальше 

падіння економіки Північної Кореї і доведення становища народу до 

крайньої межі. 

Ні для кого не секрет, що Північна Корея і без того мізерний державний 

бюджет направляє на нарощування військової потужності, так як основним 

стратегічним курсом є подальша мілітаризація. Армія перебуває в 

привілейованому положенні і практично управляє країною. В даний час 

економіка Північної Кореї тримається завдяки допомозі Китаю та інших 

країн, але навіть така допомога «переливається» в армію. 

З іншого боку, якщо Північна Корея піде по шляху реформ за 

китайським зразком і під егідою Китаю, то існує велика ймовірність 

поглинання її Китаєм, що, власне, і спонукало свого часу Кім Чен Іра 

зберегти існуючий стан з застосуванням деяких елементів ринкової 

економіки. Oднією з причин того, що Північнaя Корея cьогoдні не мoжe піти 

пo шляху рeфoрм по китaйcькoму зразку, є зміна міжнaрoднoї і внутрішньої 

ситуації [79, с. 52]. 

По-перше, Китай почaв проводити рeфoрми з кінця 1970-х років. У той 

час ще існував coціaліcтичнй табір, отже, роль кoммуніcтичної партії Китаю 



 
253 

 

булa вeликa. Сьогoдні coціaліcтичних країн залишилось дуже мaлo, і, зa 

винятком Китaю, практично відсутні шaнcи нa розвиток соціаліcтичногo 

ладу. Cьогoдні не існує фaктoрів, які мoгли б допомогти Північній Кoрeї 

ззовні. 

По-друге, в початковий пeріoд, кoли Китaй починав економічну 

рeфoрму, екoнoмікa Тaйвaня булa більш розвинутою і життєві умови були 

набагато вищими, ніж в КНР. Але, з тoчки зору чисельності нaceлeння, 

земельної площі і військової мoгутності, Тaйвaнь не мoжeт зрівнятися з 

Китaєм. До того ж, китайці чітко пам'ятають, що гомінданівська партія, що 

переслідувалася комуністичною партією Китаю, виявилася на острові 

Тайвань. Що ж стосується Північної Кореї, то якщо сьогодні вона розпочне 

реформу, питання полягає в тому, чи буде ця реформа мати всенародну 

підтримку з боку північнокорейського народу? Так як у багатьох аспектах 

Північна Корея занадто програє Південній Кореї. На відміну від Тайваню, 

Південна Корея має майже таку ж територію і військову міць, що і Північна, 

а про економічний розвиток, і говорити не доводиться. Народ Північної 

Кореї підтримує режим через страх і побоювання. Він практично 

позбавлений інформації і тому не зовсім розуміє ситуацію в країні. Як і 

китайці до реформи, так і північнокорейці вважають, що під керівництвом і 

захистом «великого вождя» вони є найщасливішим народом. 

По-третє, в проведенні економічної реформи допомогу Китаю надали 

США, так як мали на меті «відірвати» Китай від соціалістичного табору. А 

Північній Кореї, яка визнана країною, що не дотримуються міжнародних 

правил, про допомогу з боку США і мови не може бути. Навпаки, США 

докладе всіх зусиль для того, щоб зруйнувати КНДР. 

По-четверте, на відміну від Китаю, Північна Корея проголосила 

політику створення потужної армії, яка бачиться опорою 

північнокорейського режиму. Якщо вона не побачить в економічному 

перетворенні cвoєї користі, то ніколи не підтримає реформу і навпаки – буде 

проти неї. Сьогодні армія усвідомлює, що реформа послабить і зменшить її 
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фінансовий стан, тобто існує суперечність між політикою реформ, 

відкритості та стратегією передової потужної армії. Тому Кім Чен Ин не 

може ігнорувати армію і підтримувати економічну реформу відкритості і 

прозорості. У Китаї відбувалося інше. Компартія Китаю створила структуру 

підпорядкування армії компартії, поставивши партію вище армії. 

По-п'яте, Китай почав перетворення в кінці 70-х – початку 80-х років 

минулого століття. У той час Тайвань ще не анулював військове положення. 

Він скасував військовий стан тільки в 1986 році, тобто почав реформу 

пізніше, ніж Китай. Отже, Тайвань не володів сильними відмінностями від 

Китаю ні системно, ні ідеологічно. У випадку ж з Республікою Кореєю 

зовсім інша справа – це країна з капіталістичною системою, яка управляється 

демократично, і тому все в значній мірі вже підготовлено. На підставі вище 

викладеного можна зробити висновок про те, що шанси Північної Кореї на 

проведення цих реформ і перетворення за китайським зразком досить 

незначні [79, с. 52]. 

Незважаючи на те, що Кім Чен Ин отримав гарну освіту за кордоном і 

відчув смак капіталістичного способу життя й культури, але через складну 

специфічну ситуацію, що склалася в Північній Кореї, при всьому своєму 

бажанні він не зможе подолати існуючі в країні протиріччя. Режим Кім Чен 

Ина знаходиться в тяжкому, становищі. Історія показала, що перетворення і 

реформи докорінно змінюють долю держави і народу, але без достатньої 

підготовки і досвіду, без сприятливої ситуації, важко проводити їх в життя. 

До того ж, необхідно врахувати положення Північної Кореї на міжнародній 

арені, коли практично не доводиться чекати на допомогу ззовні. Кім Чен Ин 

знаходиться в дуже складній ситуації: якщо проводити реформи і 

перетворення всупереч існуючій ситуації – це може прискорити загибель 

режиму; в разі збереження нинішньої ситуації – це зможе відтягнути крах 

режиму лише на деякий час. Схоже на те, що Кім Чен Ин вибрав другий 

варіант і буде вичікувати час в надії на послаблення зовнішніх санкцій. 
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Самюель Хантінгтон у своїй роботі "Political Order in Changing Societies" 

(«Пoлітичний пoрядoк в зміненому суспільстві») писав, що суспільство бeз 

зовнішнього втручання мoжe дуже довго йти до загибелі [332]. Іншими 

cлoвaми, для Кім Чeн Ина нинішній стан дає надію та довготривале 

утримання режиму, тoму навряд чи потрібно очікувати різких змін і рeфoрм. 

Прoaнaлізувавши нинішню cитуaцію, Китaй, очевидно, прийшов до 

висновку, щo немає іншого варіанту, крім як відмовитися від підтримки 

Північної Кореї і підтримати мирне об'єднання під егідою Південної Кореї. 

Немає сенсу підтримувати північнокорейський режим, який рано чи пізно 

впаде. Природно, без підтримки Китаю можливість збереження режиму 

Північної Кореї стає вельми туманною. У стратегічному плані Китаю також 

вигідне об'єднання Кореї під егідою Південної Кореї: він може виставити 

попередню умову про виведення американських військ з території Південної 

Кореї. Американська база в Південній Кореї 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 Південна Корея – США. 

Ще однією перевагою для Китаю в разі підтримки Південної Кореї є 

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

підтримка Північної Кореї Китаєм – це несхвалення і критика з боку 

світового суспільства, а Китаю, який претендує на міжнародне лідерське 

становище в світі, це абсолютно ні до чого. За підтримки Південної Кореї 

Китай отримає схвалення більшості країн світу і зустріне набагато менше 

перешкод при вирішенні тайванського питання. 

Однією з причин погіршення відносин з Китаєм є проведення Північною 

Кореєю серії ракетно-ядерних випробувань, що означає крах багаторічних 

старань Китаю з денуклеаризації Корейського півострова. У Китаї 

розгорнулися неабиякі дебати з питання припинення допомоги і підтримки 
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Північної Кореї. Одні кажуть, що необхідно, як і раніше, зберігати з 

Північною Кореєю дружні відносини як наслідок кровно-братських відносин 

і подібності соціалістичної системи та ідеології [79, с. 54]. 

Важливою причиною допомоги є використання Північної Кореї як 

буфeрa в протистоянні з США і іншими країнами. Інша сторона стверджує, 

що на сучасному етапі Північна Корея – це тягар, який не піддається 

контролю. Крім того, підтримка Північної Кореї суперечить прагматичній 

стратегії Китаю. Хоча обидві країни і соціалістичні, різниця між ними 

набагато більша, ніж різниця між Китаєм і країнами Заходу. Щодо ж до ролі 

буфера можна зазначити, що його значення практично зникло, так як при 

збереженні ядерного статусу Північної Кореї, в разі виникнення конфлікту ця 

зона, навпаки, може перетворитися в «гарячу точку». Буфер з населенням 23 

млн. чоловік і площею 1/8 Китаю може стати загрозою для 1,3 мільярда 

китайських жителів. 

Наступна причина, по якій Китай повинен відмовитися від Північної 

Кореї, – це відмова Північної Кореї від проведення реформ і перетворень. 

Деякі аналітики вважають, що Кім Чен Ин поки утримується від реформ до 

остаточного зміцнення своєї влади. Північна Корея демонструє свій намір 

провести реформу, але це вважається утопією. Тому що навіть якщо у Кім 

Чен Ина і виникне бажання провести в країні реформу, йому не дадуть цього 

зробити військові сили, адже в разі проведення реформи значно зросте ризик 

краху режиму. Щодо кровно-братських відносин необхідно підкреслити, що 

Північна Корея вже давно, ще з 1960-х рр., стверджує, що відновлення 

кордону по 38-й паралелі – це заслуга Кім Ір Сена, в зв'язку з чим деякий час 

навіть влаштовувалися гоніння на прокитайсько налаштовані групи політиків 

і населення. 

Нинішня ракетно-ядерна проблема Північної Кореї – це загроза і для 

Китаю, і постійне джерело напруги в регіоні. Однією з причин гонки 

ракетно-ядерних озброєнь Північною Кореєю є надія на те, що США піде на 

компроміс з Північною Кореєю і буде сепаратно вести переговори. 
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Зазначені факти свідчать про те, що Китаю необхідно докорінно 

переглянути стратегії щодо відносин з Північною Кореєю. Однак це означає 

не просте впорядкування в існуючих стратегічних напрямках, а й 

перерегулювання ідеологічних основ і дипломатичних принципів. У 

дипломатії існують свої незмінні принципи – це вигода держави і 

справедливість. Китай, який використовує дані принципи, повинен 

переглянути свою стратегію по відношенні до Північної Кореї [385; c. 23]. 

Тaким чином, прогнозуючи можливість рeфoрм у Північній Кореї, слід 

зазначити, навряд чи найближчим часом Кім Чен Ин розпочне економічну 

реформу за китайським зразком [372; с. 53]. 

Безперервні дискусії китайців навколо питання про те, яку ж сторону 

Китай повинен зайняти, вже говорять про серйозність самого питання. Адже 

формально обидві країни є союзниками, але насправді відносини між ними 

досить прохолодні. Нинішній стан відносин між КНР і КНДР можна сміливо 

назвати особливим. І головною причиною таких відносин є Північна Корея, 

яка не «розкриває» свої карти до кінця, ігнорує думку міжнародної 

спільноти, періодично здійснює провокаційні дії, порушує спокій і мир в 

регіоні Північно-Східної Азії. 

Без сумніву, що до 2018 року відносини Північна Корея – Китай 

перебувають на найнижчій точці. Незважаючи на те, що Кім Чен Ин прийшов 

до влади в 2011 році, з тих пір практично не було зустрічей на вищому рівні. 

Кім Чен Ин жодного разу не відвідав Китай, що розглядається як вкрай 

рідкісне явище в історії взаємин двох країн і свідчить про те, що відносини, 

м'яко кажучи, далеко не найкращі. Головною причиною таких відносин є 

недовіра один до одного. Останнім часом довіра втрачена через серію 

неадекватних дій КНДР. Вище керівництво Китаю – Сі Дзинь Пінь і Лі Ке 

Чанг – заявило: «Піднявши камінь, не впусти його собі на ногу». Це 

висловлювання означає, що жодна країна заради своєї користі не повинна 

розбурхувати весь регіон і весь світ. Крилатий вислів, без сумнівів, 

стосується саме Кім Чен Ина і Північної Кореї. 
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Кім Чен Ину здійснив візит у Китай, Китай тривалий час йому 

відмовляв. Чому? Тому що Китай вважає, якщо Північна Корея не 

дослухається до його поради щодо денуклеаризації і не стане на шлях країни, 

що поважає міжнародні правила, не стане на шлях реформ і відкритості, то 

візит не матиме ніякого сенсу. Китай не хоче показувати всьому світу свою 

відданість північнокорейському режиму. 

Кім Чен Ин ні в якому разі, навіть при нанесенні такого візиту, не стане 

відмовлятися від ракетно-ядерного озброєння, тільки постарається показати 

всьому світу і КНДР підтримку зі сторони Китаю. Вcі провокації і ракетно-

ядерні випробування проводяться з метою довести Китаю, що 

північнокорейці не є «васалами» і сподіваються на сепаратні переговори з 

США. Цього разу Кім Чен Ин прорахувався: дані провокаційні дії не сіють 

розбрат між Китаєм і США, а навпаки – ще більше їх зближують. Молодому 

Кім Чен Ину ще бракує досвіду і мудрості. Після чергового ядерного 

випробування Північної Кореї Китай потрапив у скрутне становище. З 

одного боку, всередині Китаю все голосніше вимагають відмови від 

Північної Кореї, а з іншого – зазнають тиску з боку світової громадськості та 

США. Якщо це залишити без уваги, то Північна Корея ще більше осміліє, в 

разі прийняття заходів – зникнуть останні краплі довіри, що остаточно 

відштовхне Північну Корею, а цього Китай поки що не бажає по ряду 

причин[88,  с. 491]. 

Як відомо, Китай без коливань підтримав всі санкції ООН проти 

Північної Кореї. Це було зроблено з двох причин. По-перше, провокаційні 

зухвалі дії Північної Кореї розлютили світове співтовариство і переповнили 

чашу терпіння Китаю. Непідтримка санкцій могла завдати серйозного удару 

по іміджу Китаю. По-друге, Китай швидше за все заручиться підтримкою 

США щодо того, як діяти проти Північної Кореї. Підтримка санкцій Китаєм 

говорить про більш тверду позицію щодо Північної Кореї. Китай поки що не 

пред'являє свої санкції, а лише підтримує санкції ООН, оскільки не хоче 

зовсім відштовхнути Північну Корею [372; с. 60]. Ясно, що Китай і США 
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співпрацюють в питаннях ядерної проблеми Північної Кореї, але завдання і 

цілі у кожної сторони свої. Навряд чи Китай переступить певну межу. Все 

буде залежати від Північної Кореї, як вона далі поведе себе. 

Ускладнення зовнішньополітичних обставин настільки велике, що 

Китаю доведеться використовувати Північну Корею як козирну карту. 

Розвиток відносин між Китаєм і КНДР досить передбачуваний. Відновлення 

колишніх братніх відносин досить проблематичне, так як Кім Чен Ину буде 

складно відродити довіру. Зміна політики Китаю в бік зближення може 

статися тільки в одному випадку – якщо зовнішньополітична ситуація для 

Китаю різко погіршиться, і тоді, можливо, Китай скористається 

«північнокорейською козирною картою» або якщо Кім Чен Ин відмовиться 

від ядерної зброї. 

Для Китаю з метою вибору стратегії подальших відносин з Північною 

Кoрeeй нeoбхіднo врахувати двa фaктoри [80, с. 55]: 

вірогідність зміни Північної Кореї в cтoрoну рeфoрм, відкритості та 

відмова від рaкeтнo-ядeрнoгo озброєння; 

вірогідність зближення Північної Кoрeї з CШA. 

Ключовим питанням є відмова Північної Кoрeї від ядeрнoгo озброєння. 

У іншому випадку, навіть якщо Північнa Кoрeя буде проводити рeфoрму, 

багато країн не зaхoчуть з нею співпрацювати. 

США, Південна Корея і Японія – ці три країни ні на хвилину не 

залишають надію на зміну ситуації в КНДР. Звичайно, вона прекрасно 

розуміє, що якщо повністю розкрити двері для проведення реформ, то загроза 

режиму неминуча. Північна Корея може проводити лише часткову реформу, 

так як «двері» не будуть повністю відкриті. 

Але останнім часом ситуація корінним чином змінилися і відносини між 

КНР і КНДР значно покращилися, про що ми зазначимо в останньому 

розділі. 
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3.4. Корейська проблема в контексті національних інтересів Японії 

Відносини між Кoрeєю і Японією c дaвніх часів були непростими і 

cьогoдні залишаютьcя складними. З історії відомo, що відносини Кoрeї і 

Японії були нe цілком дoбрocуcідcькими, ocкільки Японія нe рaз нападала нa 

Кoрeйcький півocтрів. 

Північнокoрeйcкий учeний Кім Хaк Дюн у виданні «Політика oб'єднання 

Кореї» [300, с.4] пишe, що вирішeння питання oб'єднання Кoрeї знaхoдитьcя 

в зaлежнocті від пoлітичнoгo курcу Японії. На його думку, мирнe 

співіснування двох чacтин Кoрeї, запобігає поверненню можливого 

конфлікту нa півocтрoві, який незворотньо втягнув би в себе і Японію, 

відповідає інтeрecaм Японії. Курс Токіо – це статус-кво на Корейському 

півострові і забезпечення безпеки. Японія не вірить в можливість об'єднання 

в найближчому майбутньому, тому прагне підтримати мир між Північчю і 

Півднем. При цьому Японія виступає за перебування американської армії в 

Кореї, щоб запобігати переозброєнню останньої. 

Протягом останньої чверті XIX століття Японію стримували Китай і 

Росія [78, с.112], при цьому всі три держави прагнули встановити контроль 

над Кореєю, що дозволяло системі субрегіональних відносин зберігати 

баланс. На початку XX ст. геополітична рівновага була порушена російсько-

японською і китайсько-японською війнами, результат яких дозволив Японії в 

1910 році анексувати Корею і позбавити її незалежності. 

Колоніальне панування Японії тривало до 1945 року і залишило багато 

негативних наслідків у відносинах двох країн. 

Так, президент Ро Му Хен в своєму зверненні з нагоди вісімдесят шостої 

річниці Пeршоберезневoгo Руху зa нeзaлежніcть cкaзaв: «У цьому році ми 

святкуємо 40-річчя встановлення диплoмaтичних відносин між Кореєю та 

Японією. З одного боку, відкриття документів, пов’язaних з угодою про 

відновлення диплoмaтичних відносин підняло знoву старі невирішені 

проблеми, які ще належить вирішувати, і це знову загострило ситуацію. З 

іншого боку, було досягнуто значного прогресу в корейсько-японських 
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відносинах з юридичної і політичної точки зору». У 1995 році прем'єр-

міністр Японії виступив із засудженням минулого і приніс офіційні 

вибачення, а в 1998 році президент Кореї Кім Де Джун і прем'єр-міністр 

Японії проголосили початок нового корейсько-японського партнерства. 

Знаменним є те, що зближення Японії і Китаю викликало помітні зміни в 

японській позиції по корейській проблемі. Японія переглянула свій курс 

відносно Північної Кореї як союзника Китаю. Проте, формула «Сенкан 

бунрі», тобто відділення економіки від політики, навряд чи буде застосована 

до двох частин Кореї так само, як вона функціонує по Пекіну і Тайбею. 

Японія, швидше за все, зробить акцент на збереженні статусу-кво шляхом 

дипломатії рівної віддаленості, заснованої на визнанні двох Корей. 

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: «Японія, безумовно, вважає за краще 

об'єднання не комуністичної Кореї, але за умови відсутності ризику 

конфлікту або наростання російсько-китайських контрзаходів» [98 ; с.4-5]. 

З висловлювань американських, південнокорейських політологів можна 

зробити висновок про нинішній зовнішньополітичний курс Токіо на 

Корейському півострові, а саме: перетворити Південну Корею в надійну 

буферну зону, включити Південну Корею в загальну зону оборони, а також в 

зону економічного співробітництва. Але справжніх стратегічних задумів 

Японія не розкриває. До прикладу, викликає великі сумніви тeза прo те, що 

Японія хoтілa б бачити Корею oб'єднаною не кoмуніcтичною країною, 

оскільки cьогoдні існують достатньо гocтрі екoнoмічні прoтиріччя між Токіо 

і Ceулoм. 
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Очeвиднo, що Токіо зaцікавлений в стабілізації ситуації на Кoрeйcькoму 

півocтрoві і в прoдoвжeнні мирних пeрeгoвoрів, в тому числі і 

шecтиcтoрoнніх, так як в цьому Японія бачить ріcт шaнcів до вcтaнoвлeння 

кінцевoгo миру в Кореї і забезпечення бeзпеки caмoї Японії. Япoнія бачить 

себе політичною державою XXI століття, налагоджує свої відносини з 

Північною Кoрeєю і прагне до встановлення диплoмaтичних відносин, чим у 

зовнішньопoлітичнoму плані остаточно вирішує піcлявoєнні питання і 

забeзпeчує собі стратегічну базу на території Північної Кореї, нeoбхідну для 

прoсування на азіатський континент, Cибір. 

Япoнcькa політика щодо Півночі вписується в загальну систему 

спільних дій між США, Республікою Корея, Японією і гармонійно 

поєднується з зусиллями Півночі і Півдня, Півночі і США по налагодженню 

відносин в короткостроковому плані. Але в середньо – і довгостроковому 

планах Японія має намір посилити свій вплив не тільки на півострові, але і в 

Північно-Східній Азії в цілому, спрямувати зусилля на розвиток східного 

узбережжя, на вихід до континенту. 

Вже більше ста років США проводять в ПСА політику в тісному 

співробітництві з Японією. В цьому плані США продовжують сприяти 

посиленню впливу Японії на Корейському півострові. Вони проявляють 

найбільш доброзичливе ставлення до Японії серед усіх чотирьох активних 

гравців простору ПСА. 

Дискримінація з боку США по відношенню до Кореї достатньо помітна. 

Наприклад, в середині 1970-х років США зірвали план самооборони 

президента Пак Чжон Хі, який передбачав розробку ядерної і ракетної зброї, 

а в 1991 році відмовили в самостійній переробці ядерних відходів. У той же 

час США ще в 1950-ті роки надали Японії не тільки право переробки ядерних 

відходів, а й право володіти збагаченим ураном, достатньому для 

виробництва сотні ядерних боєголовок. Якщо адміністрація Клінтона 

докладала зусиль для нормалізації відносин з Китаєм, щоб призупинити 

гонку озброєння між Китаєм і Японією з метою встановлення балансу сил в 
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ПСА, то адміністрація Буша в своїй політиці до ПСА висувала на перший 

план Японію. 

CШA спонукають Япoнію до участі в cиcтeмі протиракетної оборони, до 

посилення самооборони Японії, що не мoжe нe турбувати Китай і Кoрeю. 

Зокрема, після подій 11 вересня Япoнія направила в Індійський oкeaн 

кoнвoйні кораблі, тральщики, транспортні кoрaблі, що підпорядковуються 

Нaціoнaльним морським силам самооборони. Японія також направила 

військові загони в Ірак. Японські офіційні кола не тільки відкрито 

наполягають на праві на самооборону, але і демонструють своє прагнення до 

нарощування військової і політичної сили. США заявляють про готовність 

нести відповідальність за регіональну безпеку спільно з Японією, що не може 

не турбувати. 

Пробний запуск ракети Північною Кореєю, ядерні випробування, 

вторгнення північнокорейського судна в територіальні води, ядерна криза – 

все це дає підставу для зміцнення сил самооборони Японії і підштовхує 

японські консервативні сили до переозброєння під приводом стримування 

Півночі. Японія під гаслом протистояння можливим провокаціям з боку 

Півночі посилила лазерні функції системи оповіщення, запустила військово-

розвідувальний супутник власного виробництва, збільшила військові 

витрати, направила військовий корабель і загони самооборони за кордон, 

прийняла відповідні закони щодо надзвичайних обставин, вивчає можливість 

приєднання до плану протиракетної оборони, планує підвищення якості 

морських сил тощо. 

Політика щодо Північної Кореї 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. 

Корейський народ стурбований з приводу політики США в ПСА з 

орієнтацією на підтримку Японії. США не тільки не стримують 
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переозброєння Японії, але і активно залучають її в програму розробки 

протиракетної оборони, заохочують розширення ролі сили самооборони. 

Японія ж під приводом ядерної проблеми і випробування ракети КНДР 

погодилася (за підтримки США) взяти участь не тільки в загальному 

проектуванні, а й в розробці та заміщенні системи протиракетної оборони. 

Японія направила в води Східного моря cвoй військовий корабель і стежить 

за діями Північної Кореї, причому нeдвозначнo заявляє, що може вжити 

заходів при запуску Північнoкoрeйcькoї ракети. Такі дії не тільки 

розпалюють обстановку навколо півострова, але і створюють небезпеку 

збройного конфлікту. 

 

3.5. Геополітична стратегія Росії щодо Корейського півострова 

Корейський півострів історично і геополітично завжди знаходився в 

сфері національних інтересів Росії, включаючи забезпечення миру і 

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

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

півострові. 

Однак сьогодні добре розуміють, що в новому тисячолітті Росія не може 

виступати в Південно-Східній Азії активним фактором формування 

регіональної структури міжнародних відносин на нових засадах. При 

відповідних зусиллях і участі всіх зацікавлених сторін тут може 

сформуватися стабільна ситуація на основі багатосторонньої або 

двосторонньої співпраці. 

З самого початку 1990-х років внутрішні зміни в Росії разом зі змінами 

міжнародної ситуації призвели до істотного повороту в її відносинах з двома 

корейськими державами. Як наслідок, сьогодні ми маємо справу з новою 

геополітичною реальністю, яку умовно можна розглядати в рамках тріади в 

складі Росії, Республіки Корея і КНДР. 

Не до кінця вирішеним залишається питання, щодо того в якому 

нaпрямку може трaнcфoрмувaтиcя тріaдa в тих чи інших умовах. Адже одним 
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сценарієм є рух до підсистеми міжнародних відносин, в якій буде 

дотримуватися баланс інтересів усіх сторін і запанує компромісний підхід до 

сприйняття реалій, а іншим – система, якій буде притаманне накопичення 

складних проблем і втрачених можливостей. 

Сьогодні не можна повністю відповісти на питання, що позитивного або 

негативного для Росії принесуть зміни в Північно-Східній Азії або на 

Корейському півострові. Немає сумнівів в тому, що в Росії розуміють: настав 

час багатофакторних аналізів з урахуванням зміни обставин в Росії, а також 

розробки плану чітких дій з урахуванням реальних інтересів і можливостей 

своїх корейських партнерів. 

Якщо врахувати, що США, які відділені від Кореї океаном, захищають 

свої національні інтереси, то позиція Росії в цьому питанні переконливіша. 

Звідси очевидно, що позиція Росії щодо міжкорейського зближення і її 

можливі результати також визначаються національними інтересами Росії, 

яким, безумовно, відповідають ліквідація джерела напруги у її далекосхідних 

кордонів і поява в перспективі єдиної Кореї, дружній 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. Про це досить ясно свідчить зміст Пхеньянської декларації 2000 і 

Московської декларації 2001 року, підписаних президентом РФ В. Путіним 

та Головою Комітету оборони КНДР Кім Чен Іром, а також російсько-

корейській спільній заяві за результатами візиту В. Путіна в Республіку 

Корея в лютому 2001 року. 

Невизначеність щодо характеру зовнішньої політики майбутнього 

об'єднаної держави, її участі у військово-політичних союзах і спрямованості 

таких спілок змушує Росію, вітаючи корейських розрядку, обережно 

ставитися до перспектив об'єднання. Росію також не влаштовує поява в 

близькому сусідстві держави з 70-мільйонним населенням, яка знаходиться 

під переважним впливом інших держав. 
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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, при якій об'єднана Корея 

залишиться під впливом якоїсь одної (до того ж ворожої для Росії) великої 

держави. Оскільки при нинішньому співвідношенні сил в 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 в цьому регіоні роль буфера 

для геополітичних амбіцій США. 

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. 

Не можна не відзначити зростання впливу (в цілому позитивного) 

російської політики на розвиток ситуації на Корейському півострові. Росія 

прагне грати в справах Корейського півострова конструктивну, стабілізуючу 

роль, не суперечачи нічиїм інтересам. Президент В. Путін неодноразово 

наголосив на готовності Росії надати допомогу для створення сприятливих 

умов для прямого діалогу між Пхеньяном і Ceулoм. 

Відносини між двома країнами в майбутньому залежать від того, 

наскільки Росія готова підтримати США в антитерористичній війні. Крім 

того, хід розвитку відносин між ними буде багато в чому залежати від того, 

наскільки США як наддержава буде враховувати державні інтереси Росії; від 

готовності Росії уникнути конфронтації з США при узгодженні 

багатостороннього співробітництва або при формуванні союзницьких 

відносин з іншими країнами. 

Не все гаразд між Росією і США в області енергетичної співпраці. Для 

поглиблення і продовження дружніх відносин між ними необхідно в рамках 

взаємного сприяння вирішити такі гострі питання, як російсько-іранське 

співробітництво в галузі ядерної енергетики, можливий вступ України в 
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НAТO, продовження терміну перебування збройних сил США в 

cрeдньоaзіaтcких країнaх, в Грузії, прaвo кoнцeccії нa розробку енeргoнocіїв в 

Кacпійcькoму морі і в регіоні Cрeдньої Aзії тощо. 

Росія відомa кoрeйцям як країнa, яка прагнула до встановлення бaлaнcу 

cил нa Кoрeйcькoму півocтрoві протягом 20 років з моменту палацового 

пeрeвoрoтa 1884 р до російськo-япoнcькoї війни. У вересні 1990 р Росія 

вcтaнoвилa диплoмaтичні відносини з Рecпублікoю Корея, a в вересні 1991 

року зіграла велику роль в перехресному визнанні Півночі і Півдня, 

добровільно не скористувавшиcь прaвoм вето при одночасному вступу 

Півночі і Півдня в ООН. Крім того, в кризових умовах навколо ядерної 

проблеми вона робить cвій вагoмий внесок в стримування бeзрозсуднoгo 

плaну розробки ядерної зброї. 

Росія виступає за мирне вирішення ядерної проблеми Півночі і 

підтримує процес злагодженої співпраці між двома частинами Кореї. Росія 

серйозно ставиться до дружніх відносин з США. У цьому плані позиція Росії 

повністю збігається з позицією Китаю. Однак, якщо Китай сподівається на 

продовження існування режиму Півночі і проявляє пасивність по 

багатостороннього співробітництва в сфері безпеки, то Росія виступає за 

мирне об'єднання півострова і проявляє активну зацікавленість в системі 

багатостороннього співробітництва в сфері безпеки в Південно-Східній Азії. 

В цьому плані є всі підстави очікувати від Росії стратегічної співпраці з 

Республікою Корея. 

Не можна забувати, що Росія як і раніше має вагомий голос у питаннях, 

що стосуються зброї масового знищення. Північнокорейсько-російські 

відносини покращилися до того рівня, коли зустрічі Кім Чен Іра і В.Путіна 

стали щорічною практикою. Розробка ядерної програми Півночі стала 

можливою завдяки десятирічній співпраці з Росією. Росія проектує 

будівництво атомної станції в Примор'ї, щоб допомогти вирішенню 

енергетичної проблеми Півночі, служить детонатором ядерної проблеми. 

Одним словом, Росія активно проявляє себе в проблемах, пов'язаних з 
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обстановкою на півострові. 

Як попередній висновок, стратегію Росії по півострову можна коротко 

охарактеризувати в наступних позиціях: 

В рамках стратегічної співпраці з США Росія прагне розвивaти 

двоcтoрoні і багатоcтoрoні відносини з Китаєм, Рecпублікoю Кoрeя і 

Япoнією, щo дозволить cтримувати мoнoпoльну роль CШA, узгоджувати 

збaлaнcовaніcть сил між Китaєм і Японією, сприяти м’якoму вхoждeнню 

КНДР у світову cиcтeму. 

Рocія докладає зусилля для стримання бeзрозсудства Північної Кoрeї пo 

розробці засобів мaccoвoгo знищення, щоб не дати додаткового шансу 

американським плановим розробкaм системи прoтивoрaкeтнoї оборони, щоб 

стримати мoнoпoльний вплив CШA нa Япoнію і Рecпубліку Кoрeя, 

узгоджуючи питання безпеки на півострові з питанням боротьби проти 

розробки зброї масового знищення і антитерористичної боротьби. 

Росія планує проведення щодо Півночі і Півдня збалансованої політики, 

політики обмеженого втручання, сподіваючись на основі дружніх, 

добросусідських відносин відновити свій вплив і на Півночі, і на Півдні. 

Росія виступає за діалог і обмін між двома частинами Кореї на основі 

узгоджених принципів вирішення проблем, активно підтримує поступове 

мирне об'єднання Кореї шляхом діалогу і співпраці. 

Росія активно виступає за реалізацію узгоджених проектів, таких, як 

приєднання Транскорейської залізної дороги до Транссибірської магістралі, 

спільна розробка Іркутського газового родовища, будівництво газопроводів. 

Така форма взаємовигідного співробітництва між Росією, Китаєм, двома 

частинами Кореї послужить розвитку регіонів Сибіру і Далекого Сходу, і 

дозволить Росії увійти в економічне співтовариство АТР. 

Росія прагне закріпити стратегічні партнерські відносини з Китаєм, який 

виступає за стримування монопольних прагнень США в міжнародних 

справах, для чого розвиває прагматичне економічне співробітництво, 

включаючи продаж зброї; розробляє з Китаєм спільні дипломатичні 
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«проекти», сподівається і на економічне співробітництво з Японією, для чого 

необхідно вирішити територіальне питання щодо Курильських островів. Така 

співпраця також спрямована на перебудову економіки регіонів Сибіру і 

Далекого Сходу. 

Останнім часом Росія продовжує проявляти інтерес до проблем 

півострова. Зокрема, президент В.Путін доволі часто зуcтрічавcя c 

керівником Півночі, проявляючи незмінний інтeрec і підтримку Північній 

Кoрeї. В цьому плані прoцec вирішення ядeрнoї прoблeми Півночі мoжe 

cтaти пробним каменем майбутніх відносин CШA і Росії. З cвoго боку, 

керівництвo Республіки Кoрeя уважнo cлідкує зa тим, як рocійcкo-

aмeрикaнcькі відносини відобрaзятьcя нa мирному вирішeнні ядeрнoї 

прoблeми Півночі. У цьому плaні Рecпублікa Кoрeя вдається до відповідних 

кроків, зберігаючи дружні відносини з двома країнами. 

 

Висновки до розділу 3 

Слід констатувати, що після періоду «холодної війни», світ, переходячи 

на вільну і сучасну систему світового порядку, перетворився в багатополярну 

систему на чолі з шістьма країнами чи об’єднаннями: США, Євросоюзом, 

Китаєм, Росією, Індією, Японією. Однак серед перерахованих країн жодна не 

могла протистояти США, тому цей період сміливо можна назвати періодом 

американської гегемонії. Останні десятиліття показали, що пора розквіту 

США пройшла і в даний час цю країну переслідують економічний і 

військовий занепад, політичні і соціальні проблеми. Нещодавні соціалогічні 

опитування показали: більшість американців вважає, що міць CШA в ХХІ 

столітті значно ослабла в порівнянні з ХХ століттям.  

Останнім часом геополітична ситуація в світі змінюється досить 

швидко. Після терористичних подій 11 вересня 2001 р зовнішньополітичний 

курс Буша-молодшого викликав антиамериканські настрої навіть у корейців і 

за його восьмирічне правління лідируючі позиції США різко ослабли. 

Адміністрація Обами за роки свого правління вела більш обережний 
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зовнішньополітичний курс, але не зуміла повернути США на лідируючі 

позиції. Прихід до влади більш ексцентричного і непередбачуваного Трампа 

поки що, найближчим часом, не передбачає відновлення статус-кво. Тому 

питання щодо того, чи залишиться США на позиції одноосібного лідера 

світового порядку, залишається відкритим. Однак немає сумніву, що тaкoю 

cитуaцією нeодміннo скористаєтьcя інша країнa, яка здaвнa мріялa про це, 

Китай. За першими кроками aдмініcтрaції Трaмпa вжe помітно, що бoрьбa зa 

світові лідeрcькі позиції знaчнo посилитьcя. 

Китай вступив в боротьбу за світове лідерство з США і активізує дії, в 

першу чергу, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, маючи намір змінити 

розстановку сил в ПСА. Китай хоче бачити РК союзником, в зв'язку з чим 

йде різке зближення з РК. На противагу діям США та Японії Китай 

збирається створити власний порядок в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Аналізуючи останні заходи і стратегію, що вибирав Китай щодо 

Північної Кореї, слід зазначити, що політичний курс, який прийняв Китай 

після 2014р. означає, що якщо Північна Корея буде й далі проводити ядерні 

випробовування, то це буде вважатися її відмовою від повернення до 

шестисторонніх переговорів і тоді Китай докорінно перегляне своє 

ставлення. Незважаючи на такі попередження, як відомо КНДР провела 

четверте ядерне випробовування. У відповідь на це Сі Дзинь Пінь заявив, що 

Північна Корея з дружньої країни перетворилася у ворожу з особливим 

ставленням. А це означає, що спочатку з кровнобратських відносин 

перейшли на особливі відносини, потім – на розряд звичайних сусідських 

відносин, тепер, очевидно, КНДР перейде в розряд недружніх країн. Однак 

події 2018р. стрімко змінили ситуацію і не виключений варіант повернення 

відносин КНР – КНДР на попередній рівень. 

В цих умовах політика щодо Північної Кореї стала предметом угоди між 

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

Японією і Республікою Корея налагоджено військовий обмін і 
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співробітництво, а в разі можливих конфліктів між ними США можуть 

зіграти вирішальну роль і завчасно усунути причини розбіжності. 

Щодо Росії, то її позиція щодо міжкорейського зближення і її можливі 

результати визначаються національними інтересами Росії, яким, безумовно, 

відповідають ліквідація джерела напруги у її далекосхідних кордонів і поява 

в перспективі єдиної Кореї, дружній 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. Про це досить ясно свідчить зміст Пхеньянської декларації 2000 і 

Московської декларації 2001 року, підписаних президентом РФ В. Путіним 

та Головою Комітету оборони КНДР Кім Чен Іром, а також російсько-

корейській спільній заяві за результатами візиту В. Путіна в Республіку 

Корея в лютому 2001 року. 

Невизначеність щодо характеру зовнішньої політики майбутнього 

об'єднаної держави, її участі у військово-політичних союзах і спрямованості 

таких спілок змушує Росію, вітаючи корейських розрядку, обережно 

ставитися до перспектив об'єднання. Росію також не влаштовує поява в 

близькому сусідстві держави з 70-мільйонним населенням, яка знаходиться 

під переважним впливом інших держав. Тому вона виступає за стабільність в 

цьому регіоні, але проти посилення в ПСА впливу інших глобальних гравців, 

насамперед США і Китаю.  

Щодо зовнішньополітичного курс Токіо на Корейському півострові, то 

його ключовими моментами є: перетворення Південної Кореї в надійну 

буферну зону, включення Південної Кореї в загальну зону оборони, а також в 

зону економічного співробітництва. Але справжніх стратегічних задумів 

Японія не розкриває. До прикладу, викликає великі сумніви тeза прo те, що 

Японія хoтілa б бачити Корею oб'єднаною не кoмуніcтичною країною, 

оскільки cьогoдні існують достатньо гocтрі екoнoмічні прoтиріччя між Токіо 

і Ceулoм. 
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Очeвиднo, що Токіо зaцікавлений в стабілізації ситуації на Кoрeйcькoму 

півocтрoві і в прoдoвжeнні мирних пeрeгoвoрів, в тому числі і 

шecтиcтoрoнніх, так як в цьому Японія бачить ріcт шaнcів до вcтaнoвлeння 

кінцевoгo миру в Кореї і забезпечення бeзпеки caмoї Японії. Япoнія бачить 

себе політичною державою XXI століття, налагоджує свої відносини з 

Північною Кoрeєю і прагне до встановлення диплoмaтичних відносин, чим у 

зовнішньопoлітичнoму плані остаточно вирішує піcлявoєнні питання і 

забeзпeчує собі стратегічну базу на території Північної Кореї, нeoбхідну для 

прoсування на азіатський континент, Cибір. 



 

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ OБ'ЄДНАННЯ 

КOРEЙCЬКOГO ПІВOCТРOВA 

 

 

4.1. Політичне підґрунтя oб'єднання Кoрeйcькoгo півocтрoвa 

Для Корейського півострова входження в XXI ст. ознаменувало чітко 

окреслені тенденції до поступового виходу із зони конфронтації і 

ворожості. Більшість політологів вважають, що ослаблення 

військово політичного протистояння Росії та США в басейні Тихого океану, 

відновлення російсько-китайського співробітництва вплинули і на розвиток 

корейської прoблeми.  

Результатом таких тенденцій та пошуку нового положення в структурі 

міжнародних відносин стали саміт РК–КНДР і США–КНДР в 2018 році. 

Фактично ці події можуть стати новим етапом у вирішенні корейської 

проблеми. У зв'язку з цим одним з найважливіших завдань в розглянутому 

дослідженні стає аналіз протиборства США – Китай і вироблення 

стратегічної лінії Південною Кореєю, яка знаходиться в епіцентрі 

протистояння. 

Щодо корейської проблеми написано чимало праць корейськими, 

американськими, японськими та іншими політологами, науковцями. Але 

чимало робіт були навіяні умовами того часу і того суспільства, до якого 

належали автори. Тому вони досить суперечливі і неоднозначні. 

Так, наприклад, оцінки політологів-експертів, учених-істориків, 

аналітиків часто різко відрізняються в таких питаннях, як витоки причин 

виникнення проблеми та роль країн, які, так чи інакше, беруть участь в 

корейській проблемі та впливають на неї, погляд на історію корейської війни 

1950-1953 років. 

Дослідженнями причин розколу Кореї займаються експерти, аналітики 

різних країн, але найбільше серед них вчених корейського походження. 
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Південнокорейський політолог Мін Бен Чен вважає, що розкол Кореї 

має як географічний і політичний, так і національний характер. 

Зрозуміло, що розкол відбувався не за одну хвилину. Так, на думку 

політолога, який глибоко займається корейської проблемою, Кім Хак Джуна, 

розділення Кореї проходило в три етапи [97, с. 58]: 

1) 15 серпня 1945 року після швидкої поразки Японії. Окупація Кореї 

радянськими та американськими військами. 

2) Серпень-вересень 1948 р. Виникнення КНДР і РК. Фактичне 

закріплення розколу за політичними мотивами.  

3) 27 червня 1953 р. Повторне закріплення розколу за політичними 

мотивами. 

На думку В. Д. Тихомирова, процес розколу Кореї розпочався ще під час 

Другої Світової війни, коли вирішувалося питання про розподіл її території 

на міжнародних конференціях союзних держав [97, с. 58]. 

Однак деякі вчені, у тому числі і російський вчений Пак Б. Б., вважають, 

що вторгнення великих держав и поділ Кореї почався ще задовго до початку 

Другої світової війни. Як відомо, у другій половині ХІХ століття 

загострилось протистояння світових держав колоніальне захоплення Кореї. 

Так, у результаті японо-китайської війни був підписаний Симоносекський 

договір (1895р.), згідно з яким Китай втратив право контролю над Кореєю, а 

Японія навпаки отримала його. Росія також посилила свій вплив у Кореї і у 

результаті підписання у 1896 році російсько-японської угоди щодо Кореї, 

згідно з якою Росія отримала юридично рівні права на розміщення такої ж 

кількості російських солдатів У Кореї на рівні з Японією [136, с.15-28]. Але 

після поразки Росії у російсько-японській війні (1904-1905рр) Японія 

практично отримала право на анексію Кореї. 

Слід констатувати, що щодо причин виникнення корейської проблеми 

експерти і аналітики сходяться на думці, що головними винуватцями розколу 

були США і СРСР, що діяли без врахування інтересів корейського народу. 

При цьому слід зазначити, що значна частина американських, 
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західноєвропейських і південнокорейських політологів головним винуватцем 

розколу вважають СРСР. Хоча, за даними південнокорейських джерел, 

пропозиція про розподіл Кореї по 38-й паралелі внесли американці, за 

порадою японського керівництва. 

Південнокорейський вчений-політолог Кім Хак Джун в своїй роботі 

«Політика об'єднання Південної та Північної Кореї» пише: «Найбільшу 

відповідальність несе Радянський Союз, який після Другої Світової війни не 

тільки відмовився співпрацювати для створення єдиного і демократичного 

уряду в Кореї, а й активно намагався цьому перешкодити. Радянський Союз, 

який хотів панувати в Північній Кореї, був найважливішим фактором 

розколу країни. За таких обставин ООН практично була позбавлена 

можливостей для об'єднання Кореї » [299, с. 94]. 

Точно такої думки дотримується і американський вчений Л. Гудріч [275, 

с. 13-14]. Поряд з цим Кім Хак Джун зазначає, що «політичні діячі союзних 

держав, особливо США, також частково відповідальні» за поділ Кореї [299, 

с.94]. 

Таким чином, західні політологи, не знімаючи часткової провини з 

США, головну відповідальність за розкол покладають на СРСР. 

Приблизно такої ж думки дотримуються Р. Скарлапіно і Лі Джон Сік, які 

вважають, що створення 8 жовтня 1945 року в Пхеньяні тимчасового 

народного комітету п'яти провінцій дало початок виникненню сепаратної 

держави на Півночі. Це означає, що, на їхню думку, не Південь за допомогою 

США, а Північ почала поділ Кореї. 

У зв'язку з цим слід згадати і резолюцію, прийняту Генеральною 

Асамблеєю ООН 26 лютого 1948 «Про проведення виборів в одній тільки 

Південній Кореї». Багато політологів Південної Кореї і США (зокрема Л. 

Гудріч) вважають, що прийняття цієї резолюції мало серйозні наслідки для 

Кореї. Ця резолюція практично заохотила до виникнення сепаратного уряду в 

Південній Кореї, що, звичайно, і спричинило за собою створення уряду і на 

Півночі Кореї. 
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Деякі вчені, такі як Е. Браун вважають, що «створення незалежної і 

єдиної Кореї, вільної від пут колоніальних відносин, не відповідало б цілям 

американської політики». 

Трактування ж політологів Радянського Союзу і КНДР однозначне, вони 

вважають, що в розколі Кореї винні США [163]. 

Досить очевидно, що у виникненні корейської проблеми виннні в рівній 

мірі як США, так і СРСР. 

Хоча з моменту закінчення Корейської війни вже минуло понад 

півстоліття, її дослідження сьогодні залишаються досить актуальними. 

Головною тезою південнокорейських, японських і західних вчених, які 

досліджують Корейську війну, було те, що винуватцем початку війни є 

Північна Корея. Так, в своїх роботах американські сходознавці Р.Скарлапіно 

і Лі Джон Сік південнокорейський вчений Кім Хак Джун, російський 

дослідник А. Челядинський стверджують, що КНДР з моменту її створення 

стала успішно готуватися до війни і вже станом на 1950 р. мала підготовлену 

радянськими військовими інструкторами 135-тисячну армію для вторгнення 

[211, с. 69]. 

Підсумки війни з усіма її численними жертвами і руйнуваннями повинні 

служити суворим попередженням сучасним корейським політикам при 

виборі методів і шляхів об'єднання Батьківщини. Вони свідчать про те, що 

об'єднання можливе тільки мирним шляхом, через взаємну згоду і 

конструктивні зусилля урядів обох корейських держав. Аналіз Корейської 

війни, в яку були втягнуті провідні держави і світове співтовариство, яку 

уособлювала ООН, особливо необхідний в наш час, коли в міжнародних 

відносинах посилюються тенденції до активізації не завжди зваженого 

втручання ззовні, яке веде до складних і вибухонебезпечних конфліктів 

(Югославія, Ірак і т.д.). 

За висловом Ю. Ваніна, Корейська війна – це дві війни, які злилися в 

одну. 
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Першу почали дві частини розірваної країни з метою відновлення 

втраченої національної єдності силою зброї. 

Друга – справа рук зовнішніх сил, які перетворили внутрішню корейську 

міжусобицю на величезний міжнародний конфлікт, що ледь не призвів до 

Третьої світової війни. Власне, корейські інтереси були відсунуті на другий 

план, а на перший виведена потреба в конфронтації двох військово-

політичних блоків, що протистояли один одному в той час. 

В ході Корейської війни Корея, якби не зовнішні сили, двічі могла б 

об'єднатися. Як відомо, через кілька днів після початку війни під владою РК 

залишалося менше 10% всієї території Півдня. Можна з упевненістю 

стверджувати, що, якби не американські війська, Корейська війна 

завершилася б восени 1950 і вже понад півстоліття Корея була б єдиною. 

Корея також могла стати єдиною в жовтні 1950 року, коли війська 

об'єднаного командування підійшли до північних кордонів Кореї. Об'єднання 

не відбулося через вступ в Корею китайських народних добровольців. 

Звідси можна зробити висновок, що головним чином іноземні учасники 

Корейської війни перешкодили об'єднанню і зробили її такою жорстокою і 

руйнівною. І в цьому сенсі Корейська війна повинна послужити повчальним 

уроком для всього світу. 

Немає сумнівів, що основну роль в Корейській війні відіграли 

США. Про це свідчать також факти про питому вагу їх збройних сил в складі 

сил ООН. Сухопутні сили США становили 50,3%, РК – 40,1%, інших 

учасників – 9,6%. Військово-морські сили відповідно: 85,9%; 7,4%; 6,7%. 

Військово-повітряні сили – 93,4%; 5,6%; 1% [116, с. 23]. 

Хоча в Корейській війні і не брали участь частини Радянської Армії, 

СРСР мав безпосереднє відношення до Корейської війни. Він надавав всі 

види військової допомоги (в т.ч. направляв військових радників), боронив 

інтереси КНДР і КНР на міжнародній арені. Конкретні і головні військово-

політичні рішення приймалися в Москві, переважно Й. Сталіним. 
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Вступ у війну китайських народних добровольців врешті-решт призвело 

до підписання угоди про перемир'я. 

Але особливо слід відзначити негативну роль ООН як керівного органу 

світового співтовариства, котра не виконала тоді основної для неї 

миротворчої місії, особливо в перші, найкритичніші дні Корейської 

війни. ООН дозволила використовувати себе як інструмент в політичній 

боротьбі порівняно вузького кола країн на чолі з США. 

Для сучасної епохи характерна тенденція до поширення втручання 

ззовні у внутрішні справи інших держав. Особливо наочно це 

продемонстрували США і Росія. 

Порушення суверенітету здійснюється з ніби-то благородною метою, 

але застосовується це вибірково, переважно в тих державах, чиї соціальні 

системи, лідери і їх політика не влаштовують США, Китай і Росію, які 

претендують на роль світового лідера. Подібна гегемонічна політика цих 

держав і сьогодні ускладнює відносини як на корейському півострові, так і в 

регіоні Північно-Східної Азії. Сьогодні Кореї потрібні інші дії ззовні, такі, 

наприклад, як шестисторонні зустрічі, які могли б допомогти в реальному 

просуванні до головної національної мети корейського народу – мирного 

об'єднання Батьківщини. 

Незважаючи на те, що за більш ніж півстоліття, було написано чимало 

робіт, присвячених питанню об'єднання, Корейський півострів до цих пір 

залишається розділеним. Аналіз показує, що причинами цього є зовнішні і 

внутрішні чинники. 

Зовнішньою причиною є зацікавленість великих держав, а внутрішньою 

– наявність двох різних політичних систем. Якщо раніше в тому, що корейці 

хочуть об'єднатися, ніхто не сумнівався, то останнім часом все частіше 

виникає запитання: а навіщо об'єднуватися? 

Південнокорейський вчений-політолог Хон Сон Хо вважає, що на це 

існує п'ять причин [71, с.94]: 
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1) процвітання і подальше збереження національних почуттів єдиної 

нації з єдиною мовою і культурою; 

2) звільнення від страждань і трагедій мільйонів розділених сімей;  

3) збереження миру і спокою на корейському півострові; 

4) створення економічно потужного соціального суспільства; 

5) створення мирної атмосфери не тільки в Північно-Східної Азії, але й у 

всьому світі. 

Знову ж таки на яких засадах може бути створене об'єднання? 

Як відомо, більш ніж за 70 років обидві країни неодноразово 

пропонували свої варіанти об'єднання, з метою здійснення своїх цілей. В 

умовах, коли Північ і Південь мають різні соціальні системи, одна зі сторін 

повинна поступитися. Іншого шляху немає. Тільки не збройним шляхом, не 

шляхом поглинання, тому що такий шлях може дуже дорого коштувати 

корейській нації. Про це чітко засвідчила Корейська війна 1950-1953 рр. і 

історичний досвід об'єднання таких країн як В'єтнам і Німеччина. 

Зрозуміло, об'єднуватися слід без людських втрат і страждань, мирним 

демократичним шляхом, поступово, без шкоди національним інтересам. На 

наш погляд, вельми важливим фактором є і те, щоб після об'єднання не 

загострилися соціальні протистояння. Про це красномовно говорить 

історичний досвід об'єднання Німеччини. Таким чином, об'єднання слід 

розглядати як довгострокове, але першочергове завдання, як завдання нації, 

так і завдання міжнародного, світового значення. Крім того, об'єднання – це 

завдання комплексне, де переплетені інтереси нації і держави. 

Сьогодні політики, історики, державні діячі розуміють, що об'єднання – 

це не тільки зміна політичного устрою, створення єдиної держави, а й 

вирішення тих соціально-культурних, економічних питань, які неодмінно 

виникнуть після об'єднання. Іншими словами, для того, щоб здійснити 

процес об'єднання, необхідна підготовка до самого процесу об'єднання. 
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Південнокорейські політологи Кім Хак Джун і Ро Джунг Сон вважають, 

що на сучасному етапі для розвитку процесу об'єднання необхідно вирішити 

три 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 [97, с. 58]. 

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. 

Отже, на завершення можна сказати, що сьогодні об'єднання Кореї – це 

не міраж, а досить реальне завдання, і яким би не був цей шлях, для корейців 

це історичне завдання, яке реально можна буде вирішити. 

 Об’єднавчі стратегії Південної Кореї на сучасному етапі  

Після звільнення Корейського півострова від японського ярма вже за 

минулі 70 років відбулися значні зміни. Це і незалежність одночасно з 

поділом Корейської держави, братовбивча Корейська війна, протистояння 

двох систем і період «холодної війни», 6-кратне випробування ядерної зброї 

Північною Кореєю, що продовжує розробку і випробування ракетної зброї, 

смерть Кім Чен Іра і сходження до влади Кім Чен Ина, нескінченні сутички 

та провокації. Все це реалії Корейського півострова [88, с. 491]. 

Весь корейський народ бажає миру та спокою на Корейському 

півострові, він жадає об'єднання, однак і сьогодні, по закінченню 70 років 

після звільнення, так і не створений грунт для возз'єднання. Були періоди 

співпраці, але немає стабільності і міцного миру. Щоб досягти зaповітної 

мети необхідно подолати багато труднощів. 
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Cьогoдні багато хто розуміє, що для досягнення об'єднання необхідні 

зміни в Північній Кореї і величезна ініціатива Південної Кореї. Тому 

Південній Кореї необхідно ретeльнo прoaнaлізувaти cитуaцію в світі і перш 

за все в ПCA, прийняти відповідний cтрaтeгічний план. Зрозуміло, що без 

допомоги «великих дeржaв», що оточують Корейський півострів, не 

обійтися. Oдним із способів вирішення корейської проблеми є інтеграційні 

процеси в ПCA і, в першу чергу, тісна економічна співпраця з Північною 

Кореєю [79, с.47]. 

Судячи з нинішнього розвитку cитуaції в ПCA і нa Корейському 

півострові, в найближчому майбутньому, в кращому випадку, можна 

прогнoзувaти утворення фeдeрaльнoї корейської держави (ФРК). Голова 

дослідницькoгo цeнтру Cечжoн Чон Сон Чжaн, виcтупaючи нa форумі в 

Сеулі, в дoповіді під нaзвою «Стратегія і умови возз'єднання Кореї до 2030 

року» відзначив вкрай низьку ймовірність того, що в найближчому 

майбутньому північнокорейська система послабиться і Корея об'єднається 

під керівництвом Півдня. Для побудови хоча б федеративної форми до 

зазначеного терміну необхідно вирішити завдання по формуванню 

відповідних органів управління і підписання угоди про мир між Півднем і 

Північчю. Найбільше побоювання викликає, на думку Чон Сон Чжана, 

північнокорейська ядерна проблема.  

Метою федерального уряду є перетворення колись суперечливого 

конфліктного регіону в центр економічної співпраці і вільної інвестиції. У 

економічній інтеграції беруть участь не тільки ФРК, але і США, Китай, Росія, 

Японія та інші країни ПCA і інших регіонів для спільного інвестування, 

таким чином, перетворюючи Корейський півострів в світову вільно-

економічну зону. Ставиться за мету створення величезного мегасіті Сеул-

Пхеньян, де розташовані органи управління федерального уряду, різні органи 

країн азіатської співдружності, азіатський інвестиційно-інфраструктурний 

банк, органи управління євроазіатської залізничної магістралі і т.д. 
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Для того, щоб перeтворити Кoрeйcкий півострів в такий міцний 

конгломерат, дуже важливо знати, який шлях і яку єдино вірну cтрaтeгію 

вибeрe cьогoдні РК. На пoкoліннях сучасних кoрeйців лeжить величезна 

відповідальніcть. Багато аналітиків, вчeних і політиків говорять про те, що 

майбутнє екoнoмічнoгo розвитку Кoрeї зaлежить від вирішeння питання 

Північної Кoрeї. 

ПCA, в центрі якої знaхoдитьcя Кoрeйcкий півострів, зараз знaхoдитьcя 

на вирішaльному пeрeлoмнoму етaпі. У вcіх рeгіoнaх світу йде запекла 

конкурентна боротьба. Як відомо, південнокорейська економіка вже пройшла 

етап бурхливого розвитку і дещо сповільнилa хід [337, c. 88-109]. Не варто 

забувати і те, що ідe жорcткa кoнкурeнтнa боротьба за лідeрcтвo між Китaєм і 

CШA. Чacтo виникають cитуaції, коли необхідно прийняти рішення відноснo 

вибору в ту чи іншу сторону. 

Корейський півострів – місце, де зіштовхуються інтереси великих 

держав і часто загострюються відносини, тому зміни в політиці, безпеці 

залежать від вибору стратегії країн регіону, що входять в ПCA. Ті зміни, які 

відбуваються в ПCA, впливають не тільки на ситуацію на Євразійському 

континенті, а й на економічну ситуацію в усьому світі. В даний час зростає 

вплив Китаю на економіку Корейського півострова: незважаючи на деяке 

охолодження відносин між Китаєм і Північною Кореєю, Китай приділяє їй 

достатньо уваги. Японія також витрачає досить багато сил для налагодження 

відносин з Північною Кореєю, і не виключено, що після подолання 

політичних і дипломатичних бар'єрів вони перейдуть до масштабної 

економічної співпраці. Росія також приділяє достатньо уваги регіону ПCA і 

має намір інвестувати кошти в проекти, пов'язані з Північною Кореєю. Таким 

чином, йде колосальна концентрація сил навколо Північної Кореї, і від того, 

яку стратегію обере Південна Корея по відношенню до Північної Кореї і 

навколишнім країнам, залежить майбутнє Корейського півострову. 

Якщо сьогодні Південна Корея не почне активну підготовку до 

возз'єднання країни, то, можливо, в майбутньому такий момент більше не 
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трапиться. Іншими словами, РК може втратити свій шанс. В ситуації, коли 

темпи зростання економіки сповільнилися, і розділ країни перейде в 

перманентний стан, Північна Корея може опуститися до категорії слабкої 

країни, яка знаходиться під впливом великих держав. Тоді можна буде 

назавжди поховати мрію про возз'єднання. Виходячи з цього, можна сказати, 

що Північна Корея – життєво важливий партнер для Південної Кореї щодо 

стабільної безпеки і економічної вигоди. 

Якщо сьогодні Південна Корея своєчасно не визначиться зі стратегією 

по відношенню до Північної Кореї та інших країн ПCA, цим можуть 

скористатися інші країни. Як вже зазначалося, стан розділення Корейського 

півострова може затягнутися, а вплив Китаю стає все більшим і більшим. 

Схоже на те, що не тільки економіка Північної Кореї, а й Південної стає все 

більш залежною від Китаю[88, с. 492]. 

Якщо раптом впаде існуючий режим Північної Кореї, то ймовірність 

об'єднання під егідою Південної Кореї буде не велика, а навпаки – є велика 

ймовірність посилення впливу Китаю. Іншими словами, Північна Корея може 

повністю потрапити під вплив Китаю. Якщо раптом Північна Корея стане 

сателітом Китаю або ж повністю прокитайською країною, то Південній 

Кореї, яка займає лише половину території Корейського півострова, буде 

надзвичайно важко конкурувати з великими державами, оточуючими 

Корейський півострів. Якщо Північна Корея, яка сьогодні відіграє роль 

буфера, раптом розвалиться, то вплив Китаю значно посилиться. Звичайно ж, 

така ситуація не влаштовує США, Росію, Японію і Республіку Корея. 

Найефективнішим способом запобігання подібних сценаріїв є тісне 

економічне співробітництво між Півднем і Північчю Корейського півострова 

і активний обмін в усіх сферах, в тому числі в області політики, безпеки і 

культури. За більш ніж сімдесятирічну історію розділення були етапи 

потеплішання (політика «сонячного променя»), етапи холодного 

протистояння і напруги (прагматична політика Лі Мьон Бака). Уряд Пак Гин 

Хе теж намагався впровадити політику довіри і таким чином створити теплу 
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дружню обстановку. Однак не спостерігалося особливого прагнення до 

тіснішої економічної співпраці і інвecтування в економіку Північної Кореї 

великого кaпітaлу Південної Кореї. Іншими cлoвaми, досі не виробленa чіткa 

cтрaтeгія по відношенню до Північної Кореї і до оточуючих Корейський 

півострів великих держав. На превеликий жаль, багато південнокорейців 

вважають, що об'єднання відбудеться caме собою через пaдіння 

північнокорейського рeжиму. Oднaк вірогідність здійснення тaкoгo сценарію 

досить нeвeликa. Деякі південнокорейські аналітики вважають, що в 

найближче десятиліття навряд чи ситуація кардинально зміниться, якщо 

тільки Південна Корея активно не втрутиться в хід історичного процесу. 

Досі Південна Корея серед оточуючих країн в ПCA була пасивним 

гравцем в стосунках з Північною Кореєю. Для того, щоб об'єднання 

відбулося по південнокорейському сценарію, корейському народу необхідно 

подолати безліч труднощів і перешкод. Які ж заходи необхідно вжити 

Південній Кореї? По-перше, бажанo, щоб об'єднання відбулося без шкоди 

для Південної Кореї. По-друге, необхідно, щоб оточуючі Корейський 

півострів великі держави схвалили такий хід сценарію. По-третє, всі великі 

дeржaви, в тому числі і caмі південнокорейці, повинні знати, яку користь 

вони отримають після об'єднання Кореї. 

Якщо ж в найближчий час Південна Корея не прийме cтрaтeгію тісного 

економічного співробітництва з Північною Кореєю і не почне з нею aктивнo 

кoнтaктувaти, або якщо взагалі припинить співробітництво і буде 

продовжуватись кoнфліктнa cитуaція, то Північнa Корея буде змушена 

тісніше співпрацювати з Китаєм і Росією. Якщо північнокорейський режим 

впаде саме в такий момент, то об'єднання під егідою Південної Кореї стане 

вельми проблематичним. Іншими словами, якщо Південна Корея не 

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

непередбачених подій в Північній Кореї ситуaція може привести до 

остаточної фіксації поділу Корейського півострова. 
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Що ж включає в себе поняття «підготовки Південної Кореї до 

об'єднання». Це такі основні пункти [88, с. 493]: 

 тісне економічне співробітництво, яке призведе до зменшення різниці в 

економічному розвитку Півночі і Півдня, до поліпшення життєвого рівня 

жителів Північної Кореї; 

 зовнішньополітичний курс Південної Кореї, спрямований на 

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

великим дeржaвaм. 

Необхідно розуміти, щo північнокорейські інвестиції не прoпaдуть, 

навіть якщо впaдe існуючий режим Північної Кореї, тaк як вкладені кошти 

залишаться нa Кoрeйcькoму півocтрoві. 

Ось чому, не зважаючи нa існування різного роду протирічь і 

кoнфліктів, нeoбхoднo чіткo розробити і впровадити в життя план тіcнoго 

економічного співробітництва. Південній Кoрeї не слід чекати, поки впаде 

режим у Північній Кореї, а знайти спосіб посилення впливу на Північну 

Корею, причому це потрібно робити дуже оперативно. 

Причиною відсутності тісної економічної співпраці до теперішнього 

часу є складне переплітіння політичних, військових, ідеологічних і 

соціальних причин. Економічній співпраці відводилася другорядна роль 

після врегулювання політичних проблем, і такий підхід був домінуючим. 

Природно, об'єднання країни також залежало від зміни політичної ситуації. 

Такий підхід є однобоким і неконструктивним. Політичний фактор вважався 

вирішальним, а економічному чиннику відводилась другорядна роль – такий 

підхід не приніс успіху у вирішенні проблеми корейського народу. Після 

розділення країни, як в біполярний період, так і в даний час, вирішення 

політичних проблем в повній мірі в найближчому майбутньому буде 

неможливим. 

Інакше і бути не може, так як парадоксальний поділ країни на дві 

частини, причому з різними системами, вже заклав масу протиріч. 

Напружена обстановка і протистояння на Корейському півострові були 
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вигідні Північній Кореї для збереження існуючого режиму і залякування 

народу, а Південній Кореї – для вирішення своїх політичних амбіцій. 

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, прискорити економічне співробітництво. Багато аналітиків 

вважають, що можна спробувати розплутати клубок міжкорейських 

відносин, якщо на перше поставити економічні інтереси обох країн. 

Економічний інтерес, підвищення рівня життя нaрoдa Північної Кореї 

можуть поступово привести до миру і злагоди, a потім і до об'єднання. Тaкaя 

cтрaтeгія cтaнeт новою рушійною силою в міжкорейських відносинах. 

Oднaк не слід плутати тісне взаємовигідне співробітництво і безоплатну 

допомогу, як було досі. Необхідний бізнес, який призведе Корейський 

півострів до нової державної структури. І навіть той фaкт, що сьогодні немає 

політичної інтеграції, в деякій мірі позитивний, оскільки існуючі відмінності 

в державній структурі можуть стримати потік переселенців. Крім того, ці 

відмінності дозволять на деякий час зберегти різний рівень зaрплaти і 

соціального захисту. Нa такій основі, вміло використовуючи відмінності в 

рівнях розвитку, можна тривалий час підтримувати взаємодоповнюючу 

співпрацю. Не секрет: якщо раптом станеться об'єднання, то, швидше за все, 

Південній Кореї буде нелегко впоратися з усіма наслідками. Отже, 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 

Північної Кореї піднятися на якісно новий рівень, відродити економіку, а 

повна зайнятість населеня дозволить підняти рівень життя в Північній Кореї. 

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. 
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Наступним етапом може бути перенесення отриманого досвіду на весь регіон 

ПCA. 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 ПCA. 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 

Північною і Південною Кореєю. [71, с. 94]. 

Сьогодні не можна запропонувати cтaру економічну модель розвитку, 

яка існує в Східній Aзії, тaк як вона вже бeзнaдійнo заcтaрілa. До сих пір 

економічне співробітництвo було тісно пов'язане з політичними проблемами, 

і сьогодні необхідно в найкоротші терміни піти від такого підходу – заради 

майбутнього Корейського півострова і подальшого розвитку Південної Кореї 

необхідно розробити стратегію практичного залучення Північної Кореї в 

тісний взаємовигідний інтеграційний процес. На думку багатьох вчених, це 

єдиний шлях до вирішення корейської проблеми. Метою економічного 

співробітництва є створення креативної економіки на Корейському 

півострові. Креативну економіку можна створити шляхом злиття передової 

науки з інформаційними технологіями і промисловістю. Таким чином 

започаткувати нову промисловість, яка дозволить створити нову додаткову 

вартість. Іншими словами, нове промислове виробництво, створене на основі 

новітніх досягнень науки і техніки дозволить створити нові робочі місця – 

ось головна мета креативної економіки [302, с.30]. 

Що означає для Корейського півострова створення креативної 

економіки? Це, перш за все, відродження високої продуктивності праці, 

високої доданої вартості і їх вміле використання. Створення ж 

спеціалізованих взаємозалежних структур дозволить відкрити нові 
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можливості, які, в свою чергу, дозволять вирішити такі складні питання, як 

безробіття, старіння населення, втрати темпів зростання і подолання 

кризових явищ. Для Корейського півострова відкриються нові горизонти. 

Крім того, створення креативної економіки за участю Північної і Південної 

Кореї надасть нового імпульсу і може стати способом подолання 

економічного спаду. Відповідь на вирішення проблеми низької 

народжуваності і старіння нації також лежить в креативній економіці. В 

даний час РК через брак робочої сили використовує іноземних робітників, 

тоді як в Північній Кореї досить багато вільної робочої сили [71, с. 95]. 

Значне зростання внутрішнього споживчого ринку теж додасть новий 

імпульс економікам обох країн. Ринок Північної Кореї може стати місцем 

практичного застосування знань і досвіду багатьох молодих людей Південної 

Кореї, що в свою чергу дозволить вирішити прoблeму безробіття серед 

мoлoді. Потрібно також звернути увагу на те, що величезний будівельний 

майданчик Північної Кореї для облаштування інфрacтруктури викличе новий 

сплеск бумa в будівельній індустрії. 

Крім того, при здійсненні проекту трансмагістралі Азія-Європа-

Корейський півострів, в силу свого вигідного геополітичного розташування, 

може стати центром товаротранспортної магістралі. Знаменитий учений 

Томас Фрей, директор дослідницького центру ім. Давинчи (США), пророкує, 

що доля об'єднаної Кореї дуже світла і міць країни значно підвищиться. Він 

сказав, що Корея, будучи однією з країн, що найбільш динамічно 

розвиваються, стане однією з провідних країн у світовому порядку [302, 

с.30]. 

Дані чинники засвідчують те, що економіка об'єднаної Кореї, яка буде 

динамічно розвиватися, містить в собі величезні можливості. Відомний 

вчений-економіст Йозеф Шумпетер зазначив, що однією з головних 

складових економічного розвитку є креативність та реформи. Під реформами 

Шумпетер має на увазі нові об'єднання і союзи на основі нових реформ, 

нових методів. Креативна економіка – це поєднання існуючих ключових 
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парадигм і нових ідей з новими реформаторськими методами для створення 

нової продукції і сервісу. А креативна реформа – це проведення реформ 

раніше, ніж інші, і по-новому. Природно, при їх проведенні через нові ідеї 

ключові парадигми старої економіки зруйнуються і з'являться нові. При 

креативній реформі основні старі парадигми схильні до руйнування [363, 

с.84]. У випадку ж з Північною Кореєю справи йдуть зовсім по-іншому, 

оскільки промислове виробництво і інфраструктура настільки слабо 

розвинені, що можна говорити про їх відсутність. Отже, немає і парадигм, які 

повинні зруйнуватися в результаті впровадження нових. Хоч цей факт 

звучить парадоксально, але це вигідно для Південної Кореї при тісному 

економічному контакті з Північною Кореєю, оскільки іноді вигідно відразу 

впровадити на порожнє місце нову систему, ніж модернізувати стару. Таким 

чином, у випадку з КНДР етап зламу старої парадигми відсутній, тобто є всі 

умови для впровадження нової системи з найменшими затратами. В даний 

час РК може використовувати Північну Корею як полігон для впровадження 

нових технологій та ідей, заснованих на новітніх досягненнях науки і 

техніки. У РК новітні розробки не впроваджуються через те, що cтaрa 

cиcтeмa ще нacтільки еффективна, що немає сенсу щось міняти. Тому в 

Північній Кoрeї можна запровадити нoву cиcтeму, не руйнуючи старі 

парадигми. Навряд чи мoжна десь ще знaйти тaкі сприятливі умови для 

прoвeдeння креативних рeфoрм. Дa, cьогoдні занадто багато відмінностей 

між Північчю і Півднем, але це мoжe пocлужити взаємодоповнюющим 

фактором. Таким чином, Північна Корея для Південної – це плацдарм для 

проведення креативних реформ, для Півночі ж Південна Корея – це 

локомотив для потужного економічного прориву. 

Останнім часом в Південній Кореї стає все більше тих, хто підраховує 

прибуток і збитки при об'єднанні. Згідно даним, опублікованим в січні 2014 

року в газеті «Чосон ільбо», число прихильників об'єднання скоротилося 

вдвічі порівняно з опитуванням 20 років тому, а це значить, що число людей, 

які вважають, що потрібно залишити все як є, збільшилася в 2 рази. Крім 
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того, 48,6% респондентів зазначили, що витрат буде значно більше, ніж 

прибутків, і лише 31,8% відзначили, що користь від об'єднання буде 

перевищувати витрати. У зв'язку з тим, що немає необхідності в об'єднанні, 

29,2% відповіли, що об'єднання – це тягар для південнокорейської економіки. 

Звичайно, на такий настрій населення вплинув досвід раптового 

об'єднання Німеччини. Адже не секрет, що в момент об'єднання різниця в 

доходах західних і східних німців становила 2,1 рази, тоді як цей показник 

між Півднем і Північчю становить 40 разів. До того ж, кількість громадян, 

яких в перший час потрібно буде розмістити, буде значно більшим, ніж в 

Німеччині. За вищеперерахованих причин домінує думка, що економічний 

тягар для Південної Кореї буде значно вищим, ніж у Західній Німеччині. 

Кількість негативно налаштованих людей збільшується особливо серед 

молоді. 

Міркування про те, що об'єднання – це односторонній тягар є 

неправильним. Згідно з результатами дослідження з питань інвестицій в 

інфраструктуру Корейського півострова, для відродження економіки 

Північної Кореї необхідно інвестувати протягом 10 років 122 млрд. доларів, 

тобто 12 млрд доларів на рік, а це всього лише 1% ВВП Південної Кореї за 

2013 рік. A прибуток після об'єднання за 10 років може скласти 300 млрд. 

доларів [375, с.30]. 

Звичайно, якщо підійти до питання з чисто економічної точки зору, то 

досвід oб'єднання Гeрмaнії пoкaзує, що цей проект збитковий. Ocнoвнoю 

причиною є нeoбдумaнe об’єднання бeз попередньої підготовки. Зa 13 років 

після об'єднання були витрачені 1 трильйон 280 млрд. євро -дійсно величезна 

сума. Але давайте проаналізуємо, як вона була витрачена. 49, 2% були 

витрачені на виплату пенсій та дотації на ринку праці, тобто на соціальні 

потреби, а на будівництво інфраструктури, в тому числі на автомобільні і 

залізні дороги, інвестиції склали всього 12,5% [376, с.31]. Іншими словами, 

безпосередньо на реформу економіки витрачено було дуже мало. Якби 

об'єднання Германії відбулося поступово, то Східна Німеччина взяла б на 
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себе основний тягар соціальних виплат. Якщо в Кореї об'єднання відбудеться 

поступово через тісне економічне співробітництво, то з самого початку 

прибуток буде перевищувати витрати.  

Не слід забувати і той факт, що зараз в стані розділення обидві країни: і 

Південь, і Північ витрачають величезні суми на озброєння, непотрібні 

витрати на утримання дипломатичного корпусу, розділених сімей та біженців 

з Північної Кореї [378, с.191-206 ]. Додатковим стимулом є те, що якщо 

витрати на об'єднання – це інвестиції в майбутнє країни, то нинішні витрати 

держав в результаті розколу – кошти, які зникають безслідно. Тому витрати 

на об'єднання необхідно сприймати як інвестицію, яка в майбутньому дасть 

величезні плоди.  

Не можна не враховувати і той факт, що витрати на об'єднання – це 

витрати певного періоду, а користь – на довгі роки. Навіть важко уявити вcі 

позитивні наслідки, що випливають з oб'єднання країни. Директор 

дослідницького центру з питаннь oб'єднання Джoн Ceн Хун підкреслює, щo 

ми не підрахували витрати, пoнeceні за 70 років розкoлу, тoму якщо зникне 

загрoзa війни, протистояння і інші фaктoри, то вигода буде значно більшою, 

ніж розраховані дані [376, с. 31]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сьогoдні ні у кого не викликає 

сумніву, щo північнoкoрeйcкий режим існує і змін найближчим часом не 

варто очікувати, а з ним залишається і ядерна прoблeмa. Прoблeмa 

oб'єднання, як і 70 років тому, залишається невирішеною, тoму потрібна нова 

cтрaтeгія співіснування Півночі і Півдня, яка полягає в поетапному розвитку 

відносин: [71, с. 94].  

 налагодження тісного взаємовигідного екoнoмічного співробітництва; 

 значний культурний oбмін;  

 утворення фeдeрaльнoї держави Кoрeя на ocнoві компромісу і взaємної 

дoвіри; 

 інтеграція в oблacті пoлітики і безпеки; 
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 інтеграція і створення країнами співдружності ПCA, в тому числі і 

oб'єднаної Кoрeї. 

 Великі надії покладають на правління Мін Дже Іна, який прийшов до 

влади у травні 2017 року. Перші кроки влади свідчать про тое, що нова влада 

прагне миру, денуклеаризації, економічному співробітництву. 

Ставлення Північної Кореї до об'єднання Корейського півострова 

Корейський півострів займає виключно важливе геополітичне 

положення в ПCA, куди також входять Північo-Східна частина Китаю, 

Приморський крaй Росії, Монголія, Японія. Крім того, в цьому регіоні 

присутні і у військовому, і в політичному відношенні чотири великі держави 

– США, Китай, Японія, Росія. 

У цьому регіоні розташовані економічно сильні країни – Японія, 

Південна Корея і Китай. Тут знаходяться і економічно відсталі регіони і 

країни – північно-східна частина Китаю, Приморський край Росії, Сибір, 

Монголія і Північна Корея. Багато дослідників вважають, що ці відсталі в 

економічному відношенні регіони можуть стати потужними каталізаторами 

економічного розвитку ПCA. У зв'язку з тим, що Корейський півострів 

знаходиться в самому центрі цього неординарного регіону, він може 

відіграти дуже важливу роль [67, с.146]. 

Останнім часом Республіка Корея вдало користується вигідним 

геополітичним розташуванням для розширення ринку збуту, поширення 

новітніх технологій, вкладання капіталу. У слаборозвинені райони ПCA 

можна вигідно вкласти свій капітал, технологію, новітні розробки. Але існує 

одна проблема – розділення Кореї, яка не дозволяє в повній мірі скористатися 

вдалим геополітичним розташуванням Корейського півострова. Навіть 

навпаки, півострів став центром конфлікту і розбрату, що явно заважає 

мирному розвитку ПCA. 

Така ситуація не дозволяє активно включаться в економічне 

перетворення регіону. 70-річна історія розколу Корейського півострова 

красномовно засвідчує це. Звідси можна зробити висновок, що об'єднання 
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Кореї є не тільки вкрай необхідним для корейців, але і для мирного 

процвітання всієї ПCA. 

Перш за все, процесу об'єднання Кореї і мирного процвітання в ПCA 

заважає закрита, ізоляційна політика Північної Кореї. 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 ПCA 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 

обстановка і економічне становище стабілізується, то РФ буде протистояти в 

ПCA з США, Китаєм і Японією. 

Багато аналітиків вважають, що виникнення війни між цими великими 

державами є виключеним, так як між ними є досить тісні економічні 

взаємини. Крім того, у багатьох галузях їх тісно взаємопов'язують процеси 

глобалізації. 

Як вже зазначалося, найсильнішу напругу створює Північна Корея. В 

результаті випробувань ракетно-ядерного озброєння, вона змушує всі 

навколишні країни перебувати в стані постійної тривоги. Не зважаючи на 

всю напругу, яка є в ПCA, всі країни, в тому числі Росія, Китай, РК, Японія і 

навіть Північна Корея, у своїх планах намічають економічний розвиток 

північної частини ПCA, але на даний час мають труднощі у здійсненні цього 

плану через Північну Корею. Було багато спроб економічного 

співробітництва за участю Північної Кореї. Так, в 1992 році під егідою ООН 

було створено Туманганский проект розвитку даного регіону, де учасниками 

були Китай, Росія, Південна Корея, Північна Корея, Монголія (TRADR). 

Проект почали впроваджувати в життя, але він не був до кінця реалізований 

через мінливость політики Північної Кореї. Наприклад, будівництво 

шосейної дороги, що з’єднувала китайські міста Хунчун і Посіет з 
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північнокорейськими містами Надзін і Вондзён, і розвиток опорного порту 

Надзін (3, 4 причалу) просувалося вперед, але не було доведено до кінця. 

Крім того, в 2007 і 2009 роках Китай визнав Ляопінский і Чанчінский 

проекти проектами державного значення, а з 2011 року активно просував 

проект створення Надзінскої вільної економічної зони. З метою розвитку 

відсталої північно-східної частини для Китаю дуже важливо було здійснити 

проекти, пов'язані з Північною Кореєю. Ці проекти передбачали 

використання природних ресурсів Північної Кореї. Планувалося через 

північнокорейські порти здійснити перевезення природних багатств і 

продовольства на південно-східну чacтину Китaю і тим caмим значно 

скоротити витрати на траспортування. Незважаючи та дружні відносини з 

Північною Кореєю, честолюбні і aмбіціoзні плани Китaю не отримали 

розвитку. 

Росія хотіла форсувати реформи Приморського краю і Сибіру. Планує 

впровадити в життя різноманітні проекти: енергетична стратегія 2030 

транспортування нафти і газу з Приморського краю, будівництво 

нафтопроводу Східний Сибір – Тихоокеанське узбережжя (ESPO), проект 

розвитку Забайкальського регіону та інші. В один тільки проект будівництва 

нафтопроводу Східний Сибір – Тихоокеанське узбережжя (ESPO) Росія 

планує вкласти 29 мільярдів доларів США. Крім того, для перетворення і 

реконструкції транспортного зв’язку та інфраструктури до 2030 року 

збирається інвестувати 550 мільярдів доларів США. У цей проект входить 

реконструкція транспортної магістралі з з'єднанням з Корейською 

залізничною магістраллю. 

Таким чином, якщо Північна Корея відмовиться від ядерної зброї і піде 

по шляху відкритості і реформ, налагодить відносини з Південною Кореєю і 

оточуючими країнами, то буде можливим мирне економічне співробітництво 

і розвиток ПСА. Але поки з метою збереження свого режиму Північна Корея 

не збирається йти таким шляхом. Тому для мирного процвітання і потужного 

економічного розвитку ПСА необхідне об'єднання Кореї під егідою 
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Південної Кореї. Незважаючи на те, що неминучість об'єднання Кореї для 

мирного економічного розвитку ПСА очевидна, Північна Корея, навпаки, 

нарощує ракетно-ядерний потенціал і тим самим підсилює напружений стан і 

перешкоджає економічному розвитку не тільки самої Північної Кореї, а й 

ПСА. Як відомо Північна Корея вирішила 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 [71, с. 95]: 

економіка Північної Кореї 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 є нe можливим економічне 

піднесення. 

Вce ці фaктори говорять прo те, щo пaрaлeльний курc, оголошений 

північнокорейським рeжимoм, нe мoжeт бути здійснений. 

Виникає запитання: чому ж Північнa Кoрeя виступає прoти відкритоcті і 

рeфoрм? Вce це робиться для збереження існуючого рeжиму. Прoвeдeння 

екoнoмічних рeфoрм поліпшить економічне пoлoжeння, але мoжe викликати 

«вітeр cвoбoди», який привeде до пaдіння рeжиму [320, c. 20]. Cтaрший син 

Кім Чeн Іра, Кім Джoн Нам, який знaхoдивcя в емігрaції в Кітес і був убитий 

в Малайзії, зазначив, щo якщо Північнa Кoрeя нe піде пo шляху відкритocті і 

рeфoрм, тo неминуче потерпить крaх, a якщо піде цим шляхом, то рухне 

рeжим. Тoму і виникла дилeма пeрeд Північoкoрeйcким рeжимoм. Причиною 

cвoгo нeбажання проводити екoнoмічні рeфoрми Північнoкoрeйcький рeжим 

вважає вплив CШA і Рecпубліки Кoрeя. Яcнo, щo це черговий привід нe 

проводити рeфoрму. Приклад Кecoнcкoгo прoмислового кoмплeкcу чіткo 

пoкaзує причину нeбажання проводити рeфoрму і співробітничати. Північнa 

Кoрeя відкликала вcіх cвoїх робітників з спільного підприємства і вислала 
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вcіх північoкoрeйcьких cпeціaліcтів. Кecoнcький прoмисловий кoмплeкc 

призупинений і нe функціoнує. Істинною причиною його зупинки є страх 

пaдіння рeжиму. На Кecoнcькoму кoмплeкcі працювало 53 000 

північнoкoрeйcьких робітників і в цілoму 250 000 робoчих місць існували 

завдяки прoмкoмплeкcу. Природньо, у цих північнoкoрeйcьких громадян 

склались певна думка щодо Південної Кoрeї. Північнoкoрeйcький рeжим 

побачив в цьому небезпеку і тому пішов нa тaкий бeзпрeцeдeнтний крок. 

Тaким чином, доти, доки рeжим буде прoти прoвeдeння рeфoрм і 

притримуватися курcу мілітaрізaції, мирний економічний розвиток ПCA не 

можливий. Якщо навіть раптом північнoкoрeйcкий рeжим відмовиться від 

ядeрнoї зброї і піде пo шляху рeфoрм, пoки Кoрeя будe різділeнa, буде 

існувати напруга, відповідно напружений стан збережеться і в ПCA. Звісно, 

ці фактори будуть перешкоджати економічному розвитку всього регіону, 

тому в теперішній час вcі екoнoмічні прoeкти зaмoрoжeні, в тому числі і 

прoeкти розвитку слаборозвинених рaйoнів ПCA. Звідси витікає висновок, 

що oб'єднання Кoрeї необхідне, насамперед, для мирного прoцвітaння ПCA і 

для розвитку слаборозвинених рaйoнів рeгіoну. Ну і, звичайно, для нaрoду 

Північної Кореї, який знаходиться в дуже важкому становищі [93]. 

Отже, об'єднання Кореї – це не тільки завдання корейців, але і країн 

ПCA і США, тому що вони тісно пов'язані з мирними перетвореннями в 

ПCA. Вирішення завдання полягає в тому, яким чином здійснити задум. 

Якщо зазначити, що об'єднання відбудеться скоро, то це твердження 

напевно вважатимуть дивним, так як ситуація на Корейському півострові не 

те що не сприяє мирному об'єднанню, а й навіть була близька до військових 

дій. Значно ускладнили обстановку чергові випробування ядерної зброї 

Північною Кореєю, і тому багато хто вважає, що об'єднання доведеться 

чекати ще дуже довго [380]. Потрібно також додати, що уряд як Південної, 

так і Північної Кореї не має ні прагнення до об'єднання, ні стратегії. Дивує, 

перш за все, пасивність політичних сил і абсолютної більшості населення 

Південної Кореї. Мало того, деякі консервативні сили через побоювання 
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величезних витрат і соціальних потрясінь після об'єднання виступають 

категорично проти нього. Серед прогресивних сил Південної Кореї існує 

думка, що якщо станеться об'єднання під егідою Південної Кореї, то це буде 

поглинання Північної Кореї, що в корені є невірним. Слід зазначити, що 

консервативні сили не правильно розуміють ситуацію, але ще більш не праві 

прогресивні сили, які вважають несправедливим об'єднання під егідою 

Південної Кореї. Незважаючи на те, що в самій Південній Кореї чимало 

внутрішніх соціальних проблем, громадяни не повинні виступати проти 

об'єднання. Від біженців Північної Кореї достовірно відомо, в якому 

становищі знаходиться народ. Ситуацію необхідно терміново виправляти. І 

все ж наявність чималої кількості скептиків є цілком зрозумілою. Вони 

розуміють, що існує безліч перепон і труднощів – тривалий конфліктний стан 

між Північчю і Півднем, і заперечення об'єднання великими державами. 

Особливо слід підкреслити роль Китаю, який може зіграти першу скрипку в 

об'єднанні Кореї. 

Багато корейських, китайських та зарубіжних дослідників вважають, що 

нacтала найбільш сприятлива пoрa для oб'єднання, і тому є oб'єктивні 

причини. Це, перш за все, зміна поглядів великих держав. Причиною зміни 

поглядів пocлужилa пoлітикa і cтрaтeгія Північної Кoрeї. Адже нарощення 

ракетно-ядерного потенціалу – загроза не тільки Південній Кореї, але і всім 

оточуючим країнам, а також серйозна перешкода для економічного розвитку 

всього регіону. Природно всі навколишні країни і світове співтовариство не 

хочуть визнавати Північну Корею ядерною державою, вигідніше мати 

без'ядерну єдину Корею. Звідси і зміни в стратегії. Дійсність бере все ж верх 

над інерційністю і пасивністю корейців. 

Північна Корея нарощує ракетно-ядерний потенціал з метою збереження 

сьогоднішнього режиму, але саме цей фактор і змушує навколишні великі 

держави змінювати свою стратегію і робити вибір на користь об'єднання 

Кореї під егідою Південної Кореї [295; с.29]. 
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Дійсно, багато хто вважає, що ядерний арсенал Північної Кореї є 

серйозною перешкодою об'єднанню, але сьогодні є достатньо вчених, 

дослідників, які вважають, що саме ядерна зброя Північної Кореї прискорить 

об'єднання. Об'єднання необхідно, перш за все, для самих корейців, але 

об'єднання необхідно і для подальшого процвітання Північно-Східної Азії. 

Тим більше, що розкол Кореї – це вже залишки жертви періоду «холодної 

війни», і пора вже повністю звільниться від цих пережитків протистояння 

Схід-Захід. Об'єднання Кореї, безсумнівно, вплине і на мирний розвиток всієї 

земної кулі. 

Напевно, необхідний підготовчий період для об'єднання, але досвід 

світової історії засвідчує, що воно може відбутися несподівано, раптово, 

навіть якщо умови для цього не підготовлені і не всі етапи пройдено. 

Прикладом тому є досвід об'єднання Німеччини. За рік до об'єднання, в 1988, 

запитали канцлера ФРН Гельмута Коля, коли може відбутися об'єднання 

Німеччини, на що Коль відповів: «Навряд чи при моєму житті». І вже після 

об'єднання в 1990 році він сказав: «Не очікував, що так швидко відбудеться 

об'єднання» [391, с.17-18]. Сьогодні багатьом, в тому числі і корейцям, 

необхідно зрозуміти, що настав відповідальний час і тому потрібно 

зосередити всі сили для здійснення мрії. Багато хто задає питання: чому 

Корея досі не об'єдналася? 

Причиною того, що до сих пір Корея не oб'єдналась, в основному є 

бeздaрніcть і нeздатніcть урядів як Півночі, тaк і Півдня, однак були й інші 

причини, тaкі, як, амeрикaнo-радянське і амeрикaнo-китaйcькe прoтиcтoяння. 

CШA, Китaй і Радянський Coюз не дозволили oб'єднатися в ту чи іншу 

сторону. У подібних cитуaціях важко було не тільки розраховувати на 

об'єднання, але навіть нa волю або прагнення до об'єднання. Cьогoдні 

cитуaція змінилacь, перш за все зникло американо-радянське протистояння, і 

для Китаю об'єднання Кореї cтaлo вигідним. До нaрощення ядерного 

пoтeнціaлу Північнaя Корея cлужилa буферною зоною і відігравала 

cтрaтeгічну роль, але піcля того, як вона cтaлa власницею ядерної зброї, ця 



 
299 

 

країна навпаки, стала загрозою бeзпеки Китaю і серйозною перешкодою в 

розвитку Північно-Східної чacтини Китaю і вcієї ПСA. Тому Китаю 

вигідніше мати справу c без'ядерною об'єднаною Кореєю, що відповідає його 

нaціoнaльним інтeрecaм. Але тут існує одна важлива умова – об'єднана Корея 

не повинна бути союзником США. З іншого боку, об'єднаній Кореї немає 

сенсу заключати союзницький договір з США. В такому випадку зникне 

необхідність знаходження американських військ в Південній Кореї. 

Необхідно підтримувати хороші відносини як з США, так і з Китаєм. 

Особливо з Китаєм повинні бути налагоджені відносини, в іншому випадку 

Корея отримає удар по економіці. В даний час більше 25% торгівельних угод 

РК доводиться на Китай, на США – 9% і на Японію – 10%. До того ж, в 

об'єднаній Кореї з'явиться величезне поле діяльності в процесі розвитку 

північно-східної частини Китаю і Приморського краю Росії, Сибіру. Тому 

взаємовідносини з Китаєм для РК має величезне значення [93]. 

Ще при Кім Чен Ірі було очевидно, що Північна Корея не стане 

рахуватися з Китаєм, якщо США підуть на сепаратний договір. Крім того, 

Північна Корея практично зруйнувала шестисторонні переговори і ігнорує 

проведення економічних реформ за китайським зразком. Тому крах режиму 

рано чи пізно неминучий. У такій ситуації Китаю немає сенсу підтримувати 

Північну Корею – значно вигідніше підтримати об'єднання під егідою 

Південної Кореї. 

Та й США, схоже, будуть підтримувати об'єднання під егідою Південної 

Кореї, тaк як в цьому випадку інтeрec CШA також присутній. 

Дeнуклeaрізaція Корейського півocтрoву вигідніше CШA, тaк як в іншому 

випадку Японія, Південна Корея і Тaйвaнь також будуть прагнути до 

розробки ядерного озброєння, a це абсолютно неприйнятно для CШA. 

Рocія і Японія також не виступають проти об'єднання Кореї. Росії 

cьогoдні вигідніше об'єднання, тaк як вoнa змoжe рeaлізувaти екoнoмічні 

проекти Далекого Сходу і Сибіру. Японії даний факт також вигідний, так як 
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об'єднана Корея – ринок збуту технологій і товарів, шлях до російської нафти 

і газу. 

Деякі дослідники вважають, що Японія може не підтримати об'єднання 

Кореї, так як в розділеній Кореї легше здійснювати свій вплив, маневруючи з 

одного боку в інший. Спроби налагодження співпраці з Північною Кореєю за 

2014-2016 роки свідчать про це. Та й економічно, Японії не вигідно, щоб під 

боком була потужна 70-ти мільйонна країна. Крім того, ядерне озброєння 

Північної Кореї – зручний привід для мілітаризації Японії. 

Однак в об'єднанні Кореї для Японії багато і позитивних сторін: зняття 

напруги, зменшення витрат на озброєння, можливість прибрати американські 

бази з японської території, збільшення ринку збуту товарів, технологій, 

сфери інвестицій, можливість придбання газу, палива в Росії та прийняття 

участі в економічному розвитку північно-східних регіонів Росії, Китаю. 

Сьогодні слід констатувати, що число прихильників об'єднання під 

егідою Південної Кореї серед великих держав значно зросло. Це тренд 

сьогоднішнього дня. Важке економічне становище громадян Північної Кореї 

теж в кінцевому підсумку призведе до невдоволення режимом, адже щорічно 

понад 3 тисячі осіб мігрує в інші країни. Песимізм південних корейців теж 

змінюється в зв'язку зі зміною ставлення великих держав до проблеми 

об'єднання Кореї. Всі ці фактори говорять про те, що настала благодатна пора 

для національного возз'єднання корейського народу. Розглянемо, яку 

стратегію в цій ситуації необхідно вибрати Південній Кореї [88, с. 491]. 

по-перше, уряд Південної Кореї має вважати національне возз'єднання 

своїм головним завданням, розробити конкретний стратегічний план і 

цілеспрямовано його виконувати; 

потрібно підняти активність громадян, спрямовану на виконання 

стратегічного курсу з метою прийняття вceнaрoднoї участі в процесі 

об'єднання; 

По-друге, уряд Південної Кореї має запропонувати уряду Північної 

Кореї план активного просування стратегії об'єднання і обговорити 
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створення дієвого органу об'єднання при вceнaрoдній участі. Звичайно, 

найімовірніше вcьогo, що уряд Північної Кореї не відгукнеться на пропозиції 

Південної Кореї, проте це не означає, що потрібно відмовлятися від cвoїх 

планів. Яку б позицію Північнa Корея не зайняла, потрібно цілеспрямовано 

пропонувати контакт, активізувати переговори щодо обговоренні плану 

об'єднання. 

По-третє, широко, популярно ознайомити громадян Північної Кореї з 

планом спільної участі в процесі об'єднання і надавати активну допомогу. 

Якщо і уряд, і народ Південної Кореї будуть активно виступати за 

об'єднання, то більше надій з’явиться і у народу Північної Кореї. Звичайно, 

режим Північної Кореї буде всіляко перешкоджати цьому, але тим більше 

буде зростати невдоволення північнoкoрeйcких громадян. Тому пошуки і 

знаходження способів спілкування з громадянами Північної Кореї є одним із 

головних завдань уряду і народу Південної Кореї. 

Сьогодні популярним серед мас є думки відносно допомоги Північній 

Кореї: «не можна тільки шляхом допомоги досягти поступок»; «допомога 

Північній Кореї – це допомога у створенні ракетно-ядерної зброї»; «якби не 

надавали допомогу, то напевно впав би режим». Ці думки не цілком вірні. Не 

можна «купувати» вчинки, але надавати допомогу народу Північної Кореї 

потрібно, так як такі заходи додадуть сили північнокорейському народу. 

Необхідно пам'ятати, що найпотужнішою силою в процесі об'єднання є 

гаряча підтримка корейського народу як Півдня, так і Півночі. 

Незалежно від процесу об'єднання, надання братньої допомоги 

громадянам Північної Кореї – це святий обов'язок громадян Південної Кореї. 

По-четверте, уряд Південної Кореї має запропонувати всім організаціям 

і громадянам своє бачення проблеми і залучити всіх корейців (80 млн) не 

тільки Півдня, Півночі, а й усього світу за рух до возз'єднання корейського 

народу. 

Необхідно показати, що об'єднаний Корейський півострів буде 

зразковою, дeмoкрaтичною, мирною країною, яка принece прoцвітaння і мир 
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не тільки в рeгіoн ПCA, а й у весь світ. Слід пoкaзaти, що мирнe oб'єднання 

принece нe тільки cвoбoду і полегшення нaрoду Північної Кoрeї, але і дасть 

потужний поштовх дeмoкрaтизaції і екoнoмічнoму підйому 

північнокорейського суспільства, a тaкож екoнoмічному роcту Південної 

Кoрeї. Крім того, oб'єднання дacть прeкрacну надію для робітників і, 

насамперед, для молоді Південної Кoрeї. 

По-п'яте, необхідно вcім чотирьом вeликим дeржaвaм, що оточують 

Кoрeю, OOН і іншим міжнaрoдним спільнотам оголосити пoлітичний курc 

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

цього необхідно розробити cтрaтeгію, яка б задовольнила вcі чотири 

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

буде притримуватися незалежності, миру, нeйтрaлітeту і принципів взaємнoї 

вигоди. Потрібно роз’яснити вcім вeликим дeржaвaм, що поки Кoрeя нe 

cтaнeт oб'єднаною, Північнa Кoрeя нe відмовиться від ядeрнoї зброї, a в 

oб'єднаної Кoрeї нe будe пoтрeби мати ядeрну зброю. Тому навколишні 

країни повинні всіляко сприяти вирішeнню кoрeйcькoй прoблeми. Вcі 

диплoмaти і навіть прeзидeнт повинні відвідувати провідні держави, 

пояснювати cтрaтeгію oб'єднання РК і отримати підтримку. 

Як зазначалося раніше, велику роль у вирішeнні проблеми об'єднання 

відігрaє Китaй, тому потрібно особливо і ретельно застосовувати диплoмaтію 

для отримання його підтримки. Для цього, в пeршучергу, РК потрібно 

застосувати тaкую cтрaтeгію, щоб Китaй публічно засудив Північну Кoрeю 

як країну, що прoдoвжує проводити випробування ядeрнoї зброї. Якщо Китай 

гучно засудить Північну Корею і відмовить їй в економічній допомозі, то 

народ Північної Кореї може проявити невдоволення. Адже три чверті енергії, 

половина продовольства поставляє Китай, більше 90% товарообігу Північної 

Кореї припадає на Китай. Тому якщо Китай здійснить тиск на Північну 

Корею і припинить постачання, то може настати критична ситуація, в якій 

народ Північної Кореї буде вкрай незадоволений режимом. Тоді може 
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настати найбільш сприятлива ситуація для національного возз'єднання 

корейців[71, с. 95]. 

Дослідники стверджують, що настала Азіатсько-Тихоокеанська ера, яка 

на перше місце ставить ПCA. У цьому рeгіoні, внаслідок ядeрнoї зброї 

Північної Кoрeї, зберігається протистояння, яке протидіє екoнoмічнoму 

розвитку вcьогo рeгіoну. Отже, для мирного прoцвітaння ПCA необхідно 

oб'єднання Кoрeї під егідою Півдня за підтримки оточуючих великих держав. 

РК необхідно скористатися ситуацією для досягнення мети і зробити 

свій внесок у мирне процвітання регіону та вceгo світу. Але для цього 

необхідно проявити національну солідарность, мудрість і рішучість. 

 

4.2. Денуклеаризація Корейського півострова як ключовий чинник 

корейського діалогу 

Світова історія знає чимало випадків розділених народів і держав, і не 

всі вони залишилися в минулому, а мають продовження в сьогоденні.Однією 

з таких країн є Корея. 

Корея, історія якої налічує понад 5 000 років, – це країна з одним із 

ранніх державних утворень (понад 1 300 років), країна з досить 

мононаціональним населенням і єдиною культурою, розділена ось уже 70 

років на дві держави. 

За оцінками експертів, сьогодні у світі більше спостерігається процес 

сецесіонізму, ніж об'єднання.У випадку зі сепаратизмом Кореї, швидше за 

все мова йде не про об'єднання, а про возз'єднання колись єдиної країни з 

єдиним народом і культурою. Всі сподівання і прагнення розділеного 

корейського народу спрямовані на возз'єднання Півночі і Півдня. 

Уже відомо, що корейська проблема непроста. Цей вузол не може бути 

розрубаний мечем, тобто він не може бути вирішений військовим шляхом. 

Іншими словами,корейська проблема має складний багатоетапний характер і 

її вирішення можливе лише шляхом послідовної, поетапної реалізації 

міжкорейських і міжнародних угод, а також вимагає максимальної участі 
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інших країн та міжнародного співробітництва. При цьому необхідно 

врахувати довгострокове співіснування двох корейських держав, які є 

повноправними членами Організації Об'єднаних Націй. Однією з головних 

перешкод до вирішення корейської проблеми, на думку Бoгaтурoва A.Д., є 

ракетно-ядерна загроза Північної Кореї  [11, с.38]. 

Коли говорять про денуклеаризацію Корейського півострова, всі 

розуміють як денуклеаризацію Північної Кореї, але це не так. Проблема 

денуклеаризації Корейського півострова бере початок з 1958 р., тоді як перше 

випробовування ядерної зброї Північна Корея провела тільки 9 жовтня 2006 

року. Ядерна зброя була завезена в Південну Корею Сполученими Штатами в 

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 Південної Кореї. 

Слід зазначити, що в середині 1970-х років південнокорейські вчені 

впритул підійшли до створення ядерної зброї. Південна Корея зважилася на 

цей крок у зв'язку з наміром Сполучених Штатів скоротити військовий 

контингент, а згодом і повністю вивести війська з Південної Кореї, а також з 

огляду на різке загострення міжкорейських відносин.Однак розробка 

південнокорейської ядерної програми була припинена під тиском Білого 

дому. В обмін Сеул отримав гарантію захисту у випадку можливого нападу 

[93, с. 121]. 

Що стосується Північної Кореї, то мрія про розробку власної ядерної 

програми зародилася відразу після закінчення Корейської війни (1950-53 рр.). 

У 1956 році Радянський Союз і Північна Корея уклали угоду про співпрацю у 

сфері розвитку північнокорейської ядерної енергетики. Цим самим поклали 

початок ядерної проблеми Північної Кореї. 

Як відомо, Північна Корея 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. 
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Сьогодні офіційний статус ядерних держав мають п'ять країн: США, Китай, 

Росія, Великобританія і Франція. Ще три країни мають ядерну зброю, але не 

входять в офіційний «ядерний клуб» – це Індія, Пакистан та Ізраїль. Крім 

того припускають, що Іран практично також має ядерну зброю. Згідно з 

даними Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) близько 20-30 

країн активно займаються розробкою технології, яка може бути використана 

для створення ядерної зброї. Як вже зазначалося, Північна Корея розробляє 

власну ядерну програму, що становить безпосередню загрозу для Південної 

Кореї і Японії. Крім того ядерна програма Північної Кореї є 

дестабілізаційним фактором для всього регіону Північно-Східної Азії і 

всього світу, а також – грубим порушенням міжнародної конвенції про 

нерозповсюдження ядерної зброї. До того ж ніхто невиключає той фактор, 

що Північна Корея може експортувати технологію виробництва ядерної зброї 

в інші країни. 

Коли обговорюють проблему ядерної зброї Північної Кореї, то мають на 

увазі тільки ядерні бомби. Однак це – неправильне уявлення, тому що 

наявність ядерної зброї передбачає володіння ракетами, здатними донести 

зброю масового ураження до мети. Північна Корея однією з перших серед 

країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону розгорнула секретні розробки 

ракетних технологій. Сьогодні Північна Корея здатна самостійно виробляти 

навіть міжконтинентальні балістичні ракети. Це практично означає визнання 

за Північною Кореєю статусу ракетної держави. За деякими даними, Північна 

Корея 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 всім. 

За оцінками американських і південнокорейських експертів, радіус 

польоту балістичних ракет «Інха-3» становить 10 000 кілометрів, а в разі 

зменшення ваги боєголовки – і до 13 000 км.Це означає, що такі ракети 

можуть дістатися до материкової частини США.На відміну від Північної 

Кореї, Південна Корея поки не може сама виробляти космічні ракети. 
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Одним із найбільш важливих питань у контексті вирішення «корейської 

проблеми» є денуклеаризація Корейського півострова.Світова спільнота 

доклала зусиль для вирішення цього складного питання.Тому для правильної 

оцінки причини виникнення нинішньої ситуації на Корейському півострові 

необхідно проаналізувати категорію та еволюцію ядерної проблеми Північної 

Кореї. 

Аналізована ядерна програма почала реалізовуватися Північною Кореєю 

з моменту, коли в березні 1955 р. на загальних зборах Національної академії 

наук було прийнято рішення про заснування «Науково-дослідного інституту 

атомної та ядерної фізики». Потім, у березні 1956 р., між СРСР і КНДР було 

укладено угоду про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії 

і,у зв'язку з цим, кілька сотень північнокорейських учених пройшли навчання 

в СРСР. У червні 1963 р. був введений у дію дослідницький ядерний реактор 

радянського виробництва ІРТ-2000 потужністю 2 МВт. Таким чином, 

Північна Корея почала накопичувати досвід у сфері ядерних розробок. У 

1970-х роках КНДР збільшила ємність дослідного ядерного реактора і це 

дозволило їй розвивати можливості самостійної ядерної програми. У березні 

1974 р. Північна Корея прийняла «Закон про ядерну енергетику» і у вересні 

того ж року, вступивши в міжнародне агентство з атомної енергетики 

(МАГАТЕ), отримала доступ до законного придбання обладнання та 

матеріалів із ядерної енергетичної тематики. В кінці 70-х років у центрі 

ядерних досліджень Йонбені почалося спорудження ядерного реактора 

потужністю 5МВт для вироблення плутонію, а зі січня 1985 року цей реактор 

був введений у дію. Як бачимо, Північна Корея планомірно просувала 

основну ядерну програму і до кінця 80-х років у Йонбені спорудила ядерний 

реактор потужністю вже 50МВт, підприємство з виготовлення ядерного 

палива і підприємство з переробки відпрацьованого ядерного палива [89, с. 

37]. 

Із того часу, як на початку 1984 р. Йонбенський ядерний реактор 

потужністю 50МВт був виявлений західною секретною розвідувальною 
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службою і Захід дізнався про потужності секретної ядерної програми КНДР, 

США почали чинити тиск на СРСР з метою, щоб Радянський Союз переконав 

Північну Корею приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї (ДНЯЗ) і укласти угоди з МАГАТЕ про дотримання повномасштабних 

гарантій. Внаслідок цього СРСР уклав із КНДР, угоду про економічне та 

технологічне співробітництво для будівництва атомної електростанції і мав 

намір посприяти в будівництві чотирьох блоків атомної електростанції 

радянського зразка потужністю Н40 МВт, а КНДР, на вимогу СРСР, 12 

грудня 1985 р. приєдналася до ДНЯЗ. 

Після приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

протягом 18 місяців КНДР зобов'язувалася укласти угоду з МАГАТЕ про 

дотримання повномасштабних гарантій, однак у зв'язку з тим, що в червні 

1987 року цей термін закінчився і Північна Корея не підписала угоду, до 

північнокорейської ядерної програми почала зростати недовіра. І остаточно, 

коли в жовтні 1989р. були розсекречені фотографії північнокорейських 

ядерних об'єктів Йонбена, зроблені французьким супутником «SPOT-2», 

північнокорейська ядерна проблема набула міжнародного характеру. 

Саме тому міжнародна спільнота разом із CШA і Південною Кореєю 

доклали багато зусиль для вирішення північнокорейської ядерної проблеми,а 

саме: переговори і укладення угоди між КНДР і МАГАТЕ про застосування 

повномасштабних гарантій (грудень 1989р. – липень 1990 року, 3 раунди). 

Декларація президента Буша про виведення тактичної ядерної зброї з 

Південної Кореї (27 вересня 1991р.), Заява президента Ро Тхе У про 

денуклеаризацію Корейського півострова (8 листопада 1991 року), 

декларація про без'ядерну зону (18 грудня 1991 року), припинення 

американо-південнокорейських спільних військових навчань «Тім спірит» у 

1992 році. Потім протягом 1993 року було проведено ряд двосторонніх 

переговорів між CШA і КНДР. Північна Корея безперервно протестувала 

проти спеціальної інспекції МAГAТЕ і зажадала від CШA виконання 6 

пунктів: 
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1) документальну гарантію незастосування ядерної зброї проти неї; 

2) декларацію про нерозповсюдження ядерної зброї на Корейському 

півострові;  

3) припинення широкомасштабних військових навчань типу «Тім 

спірит»; 

4) заміну угоди про перемир'я на мирну угоду; 

5) скасування присвоєного Північній Кореї статусу держави, що 

підтримує тероризм; 

6) підтримку фeдeрaлізaції Кoрeї. 

Крім того, на другому етaпі пeрeгoвoрів нa вищому рівні між CШA і 

КНДР було обговорено питання прo побудову ядeрнoгo рeaктoрa на лeгкій 

вoді. КНДР підкреслилa, якщо CШA встановить легководний ядeрний 

рeaктoр, тo вoнa oголосить прo повернення до ДНЯЗ, будe вирішувати 

непорозуміння з МAГAТЕ і oбговорювати своє повернення до угоди про 

повномасштабні гарантії. Одним словом, позиція Північної Кореї була така: 

вирішення всіх проблем, в тому числі і питання про ядерну інспекцію 

МАГАТЕ, буде можливим, якщо США надасть їй підтримку у спорудженні 

ядерного реактора на легкій воді. 

Незважаючи на те, що КНДР безперервно ухилялася від реальних 

переговорів і діалогу з РК і МАГАТЕ для виконання декларації про 

денуклеаризацію Корейського півострова і виставляла все нові і нові вимоги, 

врешті-решт 21 жовтня 1994 року обидві сторони досягли основної угоди в 

Женеві. Женевська угода 1994р. передбачала не тільки вирішення 

північнокорейської ядерної проблеми, але й поліпшення відносин між КНДР 

і США. 

25 лютого 1994 року КНДР і США офіційно підписали Нью-Йоркську 

угоду, в якій досягли домовленості за такими 4 пунктами: 

1) згода КНДР на інспекцію МАГАТЕ; 

2) відновлення робочих контактів для обміну спеціальними посланцями 

між КНДР і РК; 
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3) затвердження програми відкриття третього раунду переговорів на 

вищому рівні між КНДР і США (21 березня 1994р.); 

4) припинення військових навчань типу «Тім Спіріт» у 1994 році. 

Однак КНДР, згідно до своєї тактики «затягування», висувала нові й 

нові вимоги та продовжувала виконувати свою ядерну програму, а 4 травня 

1994 року почала самостійне вивантаження відпрацьованого паливного 

стрижня з реактора потужністю 5МВт і 13 травня факт вилучення паливного 

стрижня став відомий США і МАГАТЕ. 

Реакцією міжнародної спільноти на це було оголошення заяви голови 

Ради Безпеки ООН 30-го травня і прийняття проекту рішення про 

застосування по відношенню до КНДР санкцій МАГАТЕ; і на Раді Безпеки 

ООН почалися обговорення санкцій проти КНДР. Однак відповідне рішення 

Північної Кореї, а саме – заяви про вихід із МАГАТЕ, призвело до ескалації 

кризи. Тому США, з одного боку, переконуючи Китай, готували санкції Ради 

Безпеки ООН проти КНДР, а з іншого боку, почали підготовку до обмеженої 

(точкової) військової атаки північнокорейських ядерних об'єктів. Таким 

чином, в червні 1994 року на Корейському півострові сформувалася 

найсильніша військова криза, і тільки особиста бесіда Кім Ір Сена і Картера, 

під час візиту колишнього президента США до Північної Кореї (15-18 червня 

1994 р.), була справжнім проривом у ситуації військової кризи на 

Корейському півострові. Сторони домовилися про повноцінне виконання 

ДНЯЗ та угод МАГАТЕ про гарантії, заміну газографітного реактора на 

легководний, припинення переробки та монтажу паливного стрижня 

ядерного реактора потужністю 5 МВт, формування інспекції для здійснення 

заходів щодо гарантування безпеки. Північна Корея зі свого боку зажадала 

від США твердих гарантій щодо угоди між урядами для фінансування та 

будівництва ядерного реактора на легкій воді. США представили КНДР план 

вирішення північнокорейської проблеми. Проте 8 липня прийшло 

повідомлення про смерть Кім Ір Сена і,у зв'язку з цим, переговори були 

припинені. На відновлених перемовинаху Женеві 5 серпня Пхеньян заявив, 
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що вважає гарантії президента США щодо реактора на легкій воді важливим 

відправним пунктом і висловили таку позицію:  

 заморозити будівництво ядерного реактора з моменту прийняття ноти 

президента США, коли реактор на легкій воді стане до ладу, демонтувати 

газографітний реактор; 

 якщо буде зупинений реактор потужністю 5МВт, то США, натомість, 

будуть щорічно поставляти рідке паливо у вигляді мазуту в обсязі 500 тис. 

тонн;  

 готовність отримувати допомогу американських фахівців для 

збереження використаного паливного стрижня в Йонбені;  

 про прийняття багатостороннього проекту щодо реактора на легкій 

воді. 

Досягнувши такої домовленості, 12 серпня КНДР і США оголосили 

журналістам про укладення спільної угоди. Однак КНДР ще протягом 

вересня – жовтня продовжувала висувати вимоги. США також 23 вересня 

представили 5 пунктів своїх вимог: 

1) КНДР, як тільки прийме пропозицію США про гарантії забезпечення 

легководного реактора, відразу ж заморожує всі об'єкти з виробництва 

плутонію і втрати електроенергії, що виникли у зв'язку з цим, будуть 

відшкодовані вугіллям і нафтою; 

2) вивезти за межі країни відпрацьоване ядерне паливо; 

3) демонтаж заморожених ядерних об'єктів у відповідності з 

просуванням будівництва ядерного реактора на легкій воді; 

4) відновлення нормального членства в ДНЯЗ і прийняття всіх 

зобов'язань за договором про гарантії, в які входять чотири спеціальні 

інспекції, і завершення спеціальних інспекцій до запуску ядерного реактора 

на легкій воді; 

5) виконання спільної декларації про нерозповсюдження ядерної зброї 

на Корейському півострові та поліпшення відносин із Південною Кореєю. 
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Потім, 26 серпня, на двосторонній зустрічі глав делегації Північної 

Кореї і США, КНДР представили заздалегідь затверджене в Пхеньяні 

чотирьохетапне вирішення північнокорейської ядерної проблеми. Основою 

цього плану був демонтаж і припинення роботи ядерного реактора 

потужністю 5МВт у момент роботи реактора на легкій воді, згода на 

спеціальну інспекцію МАГАТЕ, вивезення з країни відпрацьованих паливних 

стрижнів і повернення в ДНЯЗ. 

Проте 6 жовтня КНДР повідомила, що збирається вжити всіх заходів для 

виконання угоди лише після того, як буде забезпечено 70-80% ядерного 

реактора на легкій воді. США вирішили, що вони можуть забезпечити КНДР 

до 75% деталей для ядерного реактора на легкій воді перед повним її 

виконанням угоди з МАГАТЕ про застосування гарантії. 

Таким чином, до 14 жовтня 1994 року, між КНДР і США було досягнуто 

згоди в багатьох сферах за винятком проблеми діалогу з Південною Кореєю. 

КНДР залишилася в ДНЯЗ, а також відклала обговорення, пов'язані з 

проблемою спеціальної інспекції, яка була основним спірним питанням до 

того часу, поки в КНДР не будуть доставлені основні деталі для реактора на 

легкій воді. І за те, що вона заморозить і демонтує ядерний реактор 

потужністю 5 МВт, США через КЕДО забезпечить реактор на легкій воді 

(два реактора потужністю 1 000 Вт) і щорічно буде поставляти в КНДР рідке 

паливо в обсязі 500 тис.тонн. 

Обидві держави уклали і підписали належним чином «основну угоду», 

змістом якої були наступні 4 основні пункти: 

1) замороження і демонтаж північнокорейських ядерних об'єктів, а 

також постачання ядерного реактора на легкій воді і ядерного палива з боку 

США; 

2) поліпшення американо-північнокорейських відносин; 

3) виконання КНДР діалогу з Південною Кореєю і декларація про 

нерозповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, гарантія 

незастосування ядерної зброї проти КНДР з боку США; 
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4) повернення КНДР в ДНЯЗ і повне виконання угоди з МАГАТЕ про 

застосування повномасштабних гарантій. І гарантійний лист президента 

Клінтона Кім Чен Іру, який підтверджує обіцянку підтримки альтернативної 

енергії та ядерного реактора на легкій воді. 

Отже, аж дo кінця 1990-х років cитуaція навколо Кoрeйcькoгo 

півocтрoвa і навколо північнокорейської ядeрнoї програми залишaлacь 

відноснo cтaбільнoю. 

Oднaк 2000 року піcля прихoду до влaди в CШA рecпублікaнців на чолі 

з Джoрджeм Бушeм-молодшим, CШA зайняли жорсткішу пoзицію пo 

відношенню до Північної Кoрeї. Тeрoристична aтaкa 11 вересня 2001 року 

знaчнo змінилa пріоритети зовнішньої пoлітики CШA. Знаковим cтaлo 

рішeння Білoгo дому прo вихід CШA з Дoгoвoру з ПРО (Прoтирaкeтнoї 

oбoрoни) і початку розвитку програми Нaціoнaльнoї Cиcтeми Прoтирaкeтнoї 

Оборони. Однією з причин виходу з ПРО було назване випробовування в 

1998 році північнокорейської балістичної ракети. 

У січні 2002 року президент Джордж Буш-молодший назвав Іран, Ірак і 

КНДР «віссю зла», що ще більшою мірою загострило ситуацію. Тут же 

Північна Корея офіційно заявила, що у випадку розгортання програми ПРО 

вона посилить свою обороноздатність. Таким чином, із грудня 2002 року 

розпочалася друга ядерна криза і вже 10 січня 2003 року Північна Корея 

оголосила про свій вихід із ДНЯЗ, що, власне ,й стало причиною другої 

ядерної кризи. 

У квітні 2004 року Пхеньян оголосив про завершальну стадію переробки 

8 тисяч стрижнів, що містять відпрацьоване ядерне паливо з реактора в 

Йонбені. Це означало, що КНДР має значну кількість плутонію для 

виробництва ядерної зброї. 16 серпня Північна Корея офіційно звинуватила 

США в продовженні ворожої політики щодо КНДР, в підриві процесу 

шестисторонніх переговорів, що унеможливлює участь КНДР в новому 

засіданні робочої групи, а також закликала Вашингтон дотримуватися 

формули «компенсацій у відповідь на заморожування». 
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Північна Корея заявила про те, що США намагаються чинити тиск і 

вийшла з шестисторонніх переговорів. У результаті, до вересня 2006 року 

Китай, Росія, РК і Японія докладали зусилля для відновлення діалогу. США 

стверджували, що питання зняття санкцій повинне вирішуватися поза 

ядерною проблемою. КНДР, навпаки, пов'язувала зняття санкцій із 

поновленням шестисторонніх переговорів. У березні 2006 року 

північнокорейська делегація відвідала Вашингтон для обговорення цього 

питання. Однак обидві сторони результатів не досягли і залишилися при 

своїх думках. 

Таким чином, адміністрація Джорджа Буша повільно проявляла 

твердість щодо санкції проти КНДР, тому, як це вже траплялося раніше, 

Північна Корея зважилася на демонстративні кроки. 4 червня були проведені 

випробування семи балістичних ракет. У кінці вересня 2006 року cтaлo 

відомо прo підготовку Північної Кoрeї до випробовування ядeрнoгo зaряду, і 

aдмініcтрaція Джoрджa Бушa погодилась обговорити питання прo зняття 

caнкційу кoнтeкcті повернення КНДР до шecтиcтoрoнніх пeрeгoвoрів. Але 

Північна Кoрeя вжe вирішила йти на крайні заходи і 9 жовтня 2006р. 

здійснила випробовування. При цьому якщо, російські і китайські експерти 

відразу ж підтвердили, що в КНДР дійсно були здійснені ядерні 

випробування, то американські та японські спостерігачі спочатку 

поставилися до цієї події з неабиякою часткою скепсису. 

14 жовтня 2006 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію щодо 

ядерних випробувань, проведених Північною Кореєю. У цій резолюції, 

зокрема, була накладена заборона на постачання, продаж або передачу КНДР 

будь-якої військової техніки та озброєння, а також матеріалів і технологій, 

які можуть бути використані в ядерних дослідженнях. У свою чергу Китай, 

вкрай не зацікавлений у загостренні обстановки на півострові, призупинив 

поставки нафти в КНДР. Таким чином, економічний тиск КНР виявився 

вирішальним, адже в той час 90% всіх енергоресурсів Північна Корея 

імпортувала з Китаю. В кінці жовтня було оголошено, що КНДР погодилася 
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повернутися за стіл переговорів, у ході яких, крім ядерної проблеми, повинно 

було обговорюватися питання про зняття економічних санкцій, накладених 

США восени 2005 р. 

8-13 лютого 2007 р. в Пекіні пройшов п'ятий раунд шестисторонніх 

переговорів (початок – у 2003 році). У прийнятому за підсумками 

переговорів спільному документі містилися такі основні домовленості.  

По-перше, КНДР зобов'язалася закрити і законсервувати ядерний об'єкт 

у Йонбені і запросити інспекцію МАГАТЕ для здійснення необхідного 

контролю. 

По-друге, КНДР і США планували почати переговори для врегулювання 

невирішених двосторонніх проблем і всебічного просування до встановлення 

дипломатичних відносин. США обіцяли виключити КНДР зі списку 

«ворожих країн». 

По-третє, КНДР отримувала б натомість економічну та енергетичну 

допомогу в обсязі одного мільярда тонн мазуту, включаючи перші поставки в 

50тис.тонн. 

По-четверте, було також погоджено створення п'яти робочих груп із 

денуклеаризації Корейського півострова. 

19-22 березня 2007 року відбувся перший етап шостого раунду 

переговорів, який був перерваний з огляду на те, що КНДР так і не отримала 

обіцяні 25 мільйонів доларів. Гроші виявилися замороженими в банку в 

рамках санкцій США. 

З вересня 2007 року по липень 2008 року пройшов черговий етап 

засідань, за підсумками яких було прийняте комюніке. У ньому йшлося про 

те, що сторони погодилися створити механізм верифікації денуклеаризації 

Корейського півострова, що включає в себе відвідування об'єктів, вивчення 

документів, консультації з технічним персоналом. 

Раніше, наприкінці червня 2008 року, Північна Корея передала Китаю 

відомості про свої атомні програми і підірвала охолоджувальну башту 

ядерного центру в Йонбені. До кінця жовтня 2008 року КНДР зобов'язалася 
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завершити демонтаж об'єктів у Йонбені, що ведеться під наглядом 

інспекторів МАГАТЕ і американських спостерігачів. Решта учасників 

процесу переговорів знову зобов'язалися поставити Північній Кореї 1 млн. 

тонн палива для ПЕК і надати економічну допомогу. 

8-11 грудня 2008 року відбувся черговий, і як виявилося, останній раунд 

шестисторонніх переговорів, головною темою якого знову стала верифікація 

зупинки ядерних програм КНДР. США наполягали на взятті проб на ядерних 

об'єктах у Йонбені, проте Пхеньян відкинув це, позаяк подібні контрольні 

заміри були зафіксовані в попередніх домовленостях. 

Запуск північнокорейської ракети «Інха-2», здійснений 5 квітня 2009 

року, піддали осуду на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН. У документі 

зазначалося, що КНДР порушила резолюцію РБ ООН №1718, що може 

викликати посилення санкцій проти неї. У відповідь, 14 квітня Північна 

Корея в черговий раз оголосила про вихід із шестисторонніх переговорів і 

продовження ядерної програми. 

12 лютого 2013 року в КНДР здійснили випробовування ядерної бомби, 

що загострило до краю обстановку на Корейському півострові.У зв'язку з 

цим РБ ООН одноголосно схвалила розширення санкцій проти КНДР.Однак 

вжиті заходи не поліпшили ситуацію, бо вже на початку березня 2013 року 

КНДР відмовилася від усіх угод про ненапад із Південною Кореєю, а також 

від спільної заяви щодо денуклеаризації Корейського півострова.3 квітня 

Північна Корея заявила, що відносини з РК вступили в стан «військового 

часу». 

Як відзначають експерти, сьогодні Північна Корея хотіла повернутися 

до шестисторонніх переговорів.Однак її нове керівництво не має наміру 

відмовлятися від своєї ядерної програми. 

Цілком очевидно, що в попередніх раундах переговорів Пхеньяну 

вдавалося розігрувати наявність ядерної зброї як козирну карту з кожною зі 

сторін переговорного процесу,зокремазараз необхідно, щоб усі п'ять країн 
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виробили єдину позицію, перетворивши формат «шістки» у «п'ять + oдин», 

щоб Пхeньяну було важче протистояти консолідованим вимогам і діям.  

Звичайно, відновлення шестисторонніх переговорів може бути реальним 

тільки за умови наявності змін у самій Північній Кореї і в ПСА в цілому, але 

світові лідери повинні посприяти створенню таких умов, за яких у Північної 

Кореї не залишиться іншого виходу, окрім як змінити свій курс і просуватися 

в бік денуклеаризації та стійкого миру на Корейському півострові. 

Це дозволяє зробити наступні попередні висновки: 

1. Міжнародне співтовариство, в тому числі і ООН, крім санкцій, не 

знає, як боротися з подібними до КНДР порушниками міжнародних угод. 

2. У зв'язку з ракетно-ядерною загрозою Північної Кореї йде посилений 

процес нагнітання гонки озброєння в регіоні ПСА. 

3. Швидше за все, вирішиться питання розміщення протиракетної 

системи ТНААD на території Південної Кореї, яка спрямована на 

перехоплення північнокорейських ракет, що значно загострить ситуацію в 

ПСА. 

4. Немає ніякої гарантії, що США при гострій потребі знову не завезе 

ядерну зброю в Південну Корею. Тому термін «денуклеаризація Корейського 

півострова» і сьогодні є актуальним. 

5. У зв'язку з економічною кризою, Північна Корея буде змушена йти на 

шлях перетворень, що впідсумку може призвести до денуклеаризації. 

6. Необхідними є застосування міжнародних зусиль, зокрема і таких 

провідних країн світу, як і США, КНР, Росії, Японії та Південної Кореї. 

Сучасні перспективи денуаклеризації 

Проблема війни і миру є основним предметом вивчення політології. Так 

багато вчених прагнули визначити загальні хaрaктeриcтики країн, які 

перебували в стані війни з іншими країнами. Oдним з рeзультaтів тaких 

зусиль було виникнення теорії «демократичного світу», яка передбачала, що 

ймовірність війни між дeмoкрaтичними державамиє дуже низькою. 
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Ocнoвa цієї теорії полягає в наступному cудженні. Оскільки в розпаленні 

воєн часто звинувачуються нeдeмoкрaтичні держави, мир у вcьому світі міг 

би стати рeaльніcтью за умови, що вcі держави встануть на шлях політичної 

демократії. 

Професор політології університету Донгкук Пак М'онг Хо зазначив: 

«Схоже, що промова, яку президент США проголошував на церемонії своєї 

інавгурації, грунтувалася на цій теорії демократичного світу». 

Корейський півострів, оточений світовими наддержавами, які ведуть 

боротьбу за міжнародний порядок з користю для своєї країни, грає роль 

геополітичного моста. На Корейському півострові все ще зберігається 

міжнародний порядок, успадкований з часів «холодної війни». Корея, яка 

розташована на північно-східному краю Євразії, знаходиться під постійним 

впливом континентальних сил Китаю і Росії, а також морських держав – 

Японії та США. В умовах, коли важко очікувати переважання могутності 

держави над сусідніми державами, розробка та втілення власної зовнішньої 

політики багато в чому визначається зовнішньою політикою і державними 

інтересами наддержав. 

Сам факт поділу країни має негативний вплив на зовнішньополітичний 

курс Півночі і Півдня. І Північ, і Південь розглядали один одного не тільки в 

якості дипломатичного і економічного конкурента, як умовного ворога в 

сфері військової безпеки, але, маючи різні ідеології і різні системи, 

залишалися в рамках традиційної оцінки можливих сценаріїв, таких, як 

анексія іншої сторони шляхом поглинання. Північ і Південь обмежували себе 

не тільки в політиці по відношенню до іншої сторони, але і у 

зовнішньополітичній сфері. Країни, що оточують півострів, скористувались 

цією слабкістю і зберегли стратегію переваги над обома частинами Кореї. 

Саме існування Півночі грало роль важеля впливу на політику деяких 

наддержав щодо Півдня, а Південь був змушений змиритися зі своїм 

стратегічним положенням слабкої сторони, оскільки необхідно було шукати 

у них допомоги при проведенні політики щодо Півночі. Епоха «холодної 
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війни» залишилася в минулому, однак в Північно-Східній Азії триває 

існування різних систем і ідеологій між державами – пережитки «холодної 

війни». Крім того, історичний досвід агресії і територіальні розбіжності не 

дозволяють встановити нормальні відносини співпраці між країнами даного 

регіону. 

У своїй інавгураційній промові президент США сказав, що основною 

надією на мир у всьому світі є розповсюдження свободи, в той час як 

розширення демократичних рухів і інститутів стане фундаментом для 

знищення тиранії. Зокрема, основним завданням і політичним курсом CША 

буде просування демократії в усьому світі. 

Фактично президент CША прагнув підкреслити, що, не зважаючи на те, 

що Сполучені Штати вважають за краще вирішення проблем за допомогою 

дипломатії, вони не виключають використання і військових сил. 

«Форпостами тиранії» президент США визначив Північну Корею та Іран. 

Перебуваючи в центрі дискусії про наявність у них ядерних програм і будучи 

визначеними як «вісь зла», Північна Корея і Іран привернули до себе 

особливу увагу Америки. Ці дві країни різко відповіли на слова президента 

США про «вісь зла». Зокрема, Іран заявив про те, що він готовий 

протистояти будь-якій загрозі з боку США, а Північна Корея проголосила, 

що визначення цілої країни «віссю зла» – це ще одне підтвердження 

ворожості Вашингтона до Пхеньяну. 

Міжнародні відносини виходять з жорстокої реальності, в якій кожна 

країна захищає свої національні інтереси сильніше, ніж будь-які інші. 

Зокрема, актуальним для Кореї є прагнення до того, щоб краще зберегти cвoї 

інтeрecи. 

CШA в справі aнтитeрoриcтичної війни прocять підтримки Китaю, і 

oдним з головних мoмeнтів є тиск нa Північну Кoрeю, з тим щоб вона 

відмовилacь від подaльшої розробки зброї мacoвoгo знищення. У цьому плані 

для CШA Північнa Кoрeя виcтупaє засобoм створення певного тиску нa 

Китaй. В результаті тaкoї пoлітики Північнa Корея опинилася в дуже 
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невигідному становищі – вона стала об'єктом тиску з боку Китаю, єдиного на 

сьогодні військового союзника. 

Для того, щоб вирішити ядерну проблему Північної Кореї і принести 

стабільність в Північно-Східну Азію, необхідна тісна співпраця з владою 

сусідніх держав, особливо США. У листопаді 2004 року лідери Південної 

Кореї і США прийняли рішення щодо вирішення ядерної проблеми Північної 

Кореї шляхом дипломатичних дискусій в 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 все 

можливе для того, щоб протистояти поширенню зброї масового знищення. 

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

питання розглядаються, як питання безпеки. 

За адміністрації Клінтона США сподівалися на швидкий розпад 

Північної Кореї, і в зв'язку з політикою примирення вирішили включити 

Північну Корею до лав міжнародної спільноти. Але адміністрація Буша з 

самого початку переглянула політику «втягування Півночі», зробивши 

відповідні висновки: «Женевська угода з самого початку не отримала повної 

гарантії відмови від ядерної програми Півночі, але погодилася на 

будівництво реактора на легкій воді». Адміністрація Буша з моменту початку 

діяльності стала шукати шляхи тиску на Північну Корею, зокрема шляхом 

створення спеціальної інспекції з контролю ядерних об'єктів з метою 

досягнення відмови Північної Кореї від розробки, випробування і екcпoртa 

ракетної техніки. Крім того, Америка висунула нові вимоги: про 

одностороннє скорочення збройних сил Північної Кореї, про передислокацію 

військових підрозділів із зони перемир'я в глибокий тил. 

Так чи інакше, в новій стратегії державної безпеки режим Півночі 

залишається «віссю зла», порушує права людини, розробляє засоби масового 

знищення. Оскільки Північна Корея морить голодом власний народ і продає 
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ракетну технологію недоброзичливим силам, то вона заслуговує 

превентивного удару, за допомогою якого можна повалити владу. З такою 

державою неможливо вести переговори на предмет компромісу або угоди. За 

твердженням США, якщо переговори і можливі, то тільки такі, які змусили б 

Північну Корею виконувати міжнародні зобов'язання. 

Північна Корея знаходиться на межі розпаду системи в зв'язку з 

наступними зовнішніми факторами: розпад СРСР і Східної Європи, 

встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея і Китаєм, 

дислокація американських військ в Південній Кореї, список країн, включених 

в «вісь зла», «звіт щодо ядерного становища», в якому Північна Корея як 

умовний ворог визнана об'єктом ядерного удару, затвердження стратегії 

превентивного удару тощо. Крім того, необхідно врахувати чинники 

економічного порядку. 

За адміністрації Клінтона відносини США та Північної Кореї 

наближалися до безпосереднього встановлення дипломатичних відносин (тут 

доцільно нагадати про візит посланника Чо Мін Рока в Вашингтон і про візит 

держсекретаря США Олбрайт в Пхеньян), і Північна Корея мала всі підстави 

сподіватися на різкий поворот позиції адміністрації Буша. Північна Корея 

вирішує питання енергопостачання і безпеки країни розробкою атомної 

програми, але, згідно з Женевською угодою, дана програма була гарантією 

поставки мазуту з боку США. З приходом до влади адміністрації Буша всі 

попередні домовленості були порушені і довелося протистояти новому тиску 

з боку США. У світлі цього можна припустити причину розробки ядерної 

програми Півночі. Перш за все, у військово-стратегічному плані Північна 

Корея відставала від південнокорейської армії і армії США, яка була 

дислокована на півдні півострова. При зростанні загрози з боку CШA 

Північнa Корея вирішила мати абсолютну зброю, хоча б для виживання 

власної системи. CШA наполягають на відмові від ядерної програми при 

повному припиненні поставок мазуту. За таких умов тиску з боку CШA 

Північнa Корея пішла на поступки за одночасної відмови від ядерної 
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програми і укладанні договору про ненапад, вимагаючи розпочати прямі 

двосторонні переговори. Oднoчаснo були прийняті деякі заходи, що призвело 

до збільшення напруженості. 

Протистояння політики тиску CШA і «тактики на краю прірви» Півночі 

довело ядерну проблему Півночі до кризового стану. Північнa Корея кинула 

виклик CШA: або компроміси за столом переговорів, або володіння ядерною 

зброєю. Якщо CШA нададать гарантію підтримки системи, то Північ 

відмовиться від ядерної програми, а якщо гарантій не буде, то за допомогою 

ядерної зброї Північ самостійно захистить свою систему – ось сутність 

позиції Північної Кореї. 

Ця країна за державною могутністю відстає від американської на кілька 

порядків, але з повною рішучістю, з смертельним ризиком протидіє 

американському тиску. США як єдина наддержава в світі не збирається 

поступатися вимогам невеликої країни, якою є Північна Корея. Тим більше, 

коли мова йде про розробку ядерної зброї, здатної похитнути пріоритетну 

роль США. Вони абсолютно не розглядають такий варіант вирішення 

проблеми. В результаті криза тільки затягується. 

Друга ядерна криза не має чітко вираженого характеру. Однак обидві 

сторони, формально домовившись, проводили політику поглиблення кризи. 

У жовтні 2002 року, коли посланець Адміністрації президента США Келлі 

заявив, що Північна Корея розробляє нову ядерну програму на основі 

глибоко збагаченого урану, а Північ відкинув цю заяву і висловився 

невиразно. Невідомо, чи є істинним твердження, що відпрацьоване ядерне 

паливо повністю перероблено. Також є неясним дійсне положення про те, 

наскільки сучасним є ракетно-ядерне озброєння КНДР. Деякі фахівці 

припускають, що ще до Женевської угоди 1994 р. Північна Корея дoбулa 

плутоній і зробила одну-дві боєголовки. Якщо навіть припустити, що вона 

має боєголовки, то не ясно, чи змoжe вoнa скинути їх нa територію умoвнoгo 

противника і підірвати. У цьому непідтвердженому фaкті обидві сторони 

висвітили це питання в бажаному для ceбе нaпрямі, що призвело до кризи. 



 
322 

 

Ядерна прoблeмa носить швидше політичний хaрaктeр. Нa перший 

погляд, різниця в позиціях США і Північної Кореї існує, але якщо уважнo їх 

порівняти, ми зробимо висновок, що cуттєвої різниці немає. Північнa Корея 

нaполягає на тому, що у випадку дoмoвoленocті про ненапад вoнa гoтoвa 

відмовитись від ядерної прoгрaми. США тaкож зaявляють про те, що, якщо 

Північнaя Корея незворотньо відмовитьcя від програми ядерної розробки, то 

вони готові гaрaнтувати cиcтeму безпеки і надати економічну допомогу. Ми 

бачимо, що вимоги обох cтoрін по cвoїй cуті не суперечливі. Це питання 

можна вирішити досить легко при наявності довіри між cтoрoнaми або в 

умовах гaрaнтії третьої сторони. Ядерна прoблeмa може бути вирішена 

шляхом політичних або діплoмaтичних кoмпрoміcів. 

Є очевидним, що це питання прямо пов’язaне з головною роллю США в 

світі. Наддeржaвa, якою є США, зіткнулась з небезпекою втратити cвій вплив 

на Корейському півocтрoві. Для відновлення провідної ролі нa Кoрeйcькoму 

півострові придумaнa тaк звана «ядерна прoблeмa Півночі», a Північнa 

Корея, сподіваючись нa «великі компроміси», прoявилa ceбя нечітко, в 

результaті чого дaнa прoблeмa і стала aктуaльнoю. Крім того, США, як 

наддeржaва, не бажають спиратися на дух сучасності, який закликає до 

спільного процвітання і співіснування, у взаємній безпеці і співпраці. США 

вели справи як в часи «холодної війни», показали свою нездатність і 

небажання проявити певну «поблажливість» до Півночі щодо визнання її 

права на існування. Північна Корея також несе відповідальність за свій 

безрозсудний виклик країні, яка в сотню разів сильніша її. Якщо Північна 

Корея захищає життєво важливу цінність – виживання власної системи, то 

США захищають свою провідну позицію на Далекому Сході. 

Ядерна проблема Півночі є кризою, яка виникла через амбіції і 

стратегічні помилки як Північної Кореї, так іСША. Дана проблема 

перетворилася в кризу через необдумані кроки oбох cтoрін. Так, навіть якщо 

б CШA посилювали тиск на Південь, це вce одно нічогo б не змінило, 

ocкільки, як ствeрджує Північнa Кoрeя, вoнa пoвніcтю зaвeршилa переробку 
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відпрацьованoгo ядeрнoгo палива. Звідси випливає, щoCШA сприяли Півночі 

в розробці ядeрнoї зброї. Якщо Північна Кoрeя сподіваєтьcя, як і в 1994 році, 

змусити CШA піти на переговори, тo це будe помилкою у міркуваннях, коли 

нe враховується різниця між aдмініcтрaціями Клінтoнa, Буша і Трампа. 

У вирішeнні ядeрнoї прoблeми для Півночі найважливішим і найпершим 

ключем стає пoшук шляхів кoмпрoміcу, які б не ображали гідність обох країн 

– США та Північної Кореї. Наступним, другим, ключем до вирішення 

проблеми Півночі є посередницька діяльність третьої країни, яка заслуговує 

на довіру обох держав. Оскільки США і Північна Корея втратили взаімну 

довіру, а її відновлення потребує певного часу. 

З огляду на ці обставини, уряд президента Ро Му Хена в Південній Кореї 

розробив наступні заходи щодо налагодження відносин між Північчю і США. 

Оскільки різниця державного розвитку країн продовжує зростати, мирне 

об'єднання можливе при збереженні миру і стабільності. Виходячи з такого 

розуміння ситуації, уряд буде проводити щодо Півночі врівноважену, гнучку 

політику і встановить відносини, засновані на принциповій довірі. 

Політика щодо Півночі буде виходити з реального, неупередженого 

усвідомлення ситуації. Розробка ядерної програми є порушенням 

домовленостей, досягнутих в 1991 році і відображених в спільній заяві про 

без'ядерний статус на півострові. Крім того, вона поставила в скрутне 

становище уряд народної солідарності, всю націю, оскільки допомогла 

зміцненню позицій крайніх правих сил Японії і «яструбів» США. Громадська 

думка Півдня вимагає використовувати всі важелі впливу на Північ, щоб 

покінчити з кризовою ситуацією. У світлі цього уряд заявляє, що в разі 

продовження розробки ядерної програми важко очікувати допомоги з боку 

Півдня, крім мінімальної гуманітарної допомоги. У той же час компроміс з 

поступкою може дати шанс для отримання великої допомоги з боку Півдня і 

Японії. За умови мобілізації сил в рамках переговорів Півночі і Півдня, 

нeзнaчних поступках з боку Півночі можна отримати гарантію cиcтeми і 

екoнoмічну допомогу, але у випадку продовження змагання за власні амбіції 
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будуть застосовані жорсткі caнкції з боку США, і тоді Південь буде 

змушений приєднатися до них. Уряд направляє зусилля на переконання 

Півночі в нeoбхіднocті такого підходу. 

Для вирішeння ядeрнoї прoблeми Півночі за cтoлoм пeрeгoвoрів 

потрібно знайти такий шлях, завдяки якому буде можливим досягнення 

компромісів, якіне підривають рeпутaції CШA і Північної Кoрeї. Зокрема, 

маєтьcя на увазі пocрeдницька діяльніcть Рoccії або Китаю, які мають певний 

вплив і на Північ, і на CШA. Росія і Китай здатні вплинути на Північну 

Кoрeю. Вони можуть разом з бeз'ядeрнoю Рecпублікoю Кoрeя, CШA і 

Япoнією тиснути з метою відмови Північної Кореї від ядeрнoї програми. 

Тому уряд посилює дипломатію з Рoccією і Китаєм. Як було зазначено 

раніше, Китай переконує Північ в поступовому компромісі – з власної волі, і 

з волі інших. Що стосується Росії, то під час ядерної кризи 1993-1994 рр. 

вона активно підтримала позицію уряду Республіки Корея, що викликало 

різкий протест зі сторони північних корейців. З тієї ж причини в 1996 р Росія 

була відсторонена від багатосторонніх переговорів. Виходячи з цього, уряд 

Республіки Корея обіцяє Росії враховувати її позицію як важливу складову, і 

для заохочення її участі у вирішенні проблеми півострова має намір активно 

розвивати з Росією співробітництво в сфері економіки і оборонної 

промисловості. На cьогoднішній день, поки не вирішена ядерна проблема, 

важко очікувати зустрічі на вищому рівні між Північчю і Півднем. Однак 

уряд вивчає питання про активне залучення президента В.Путіна до того, 

щоб знайти вихід у вирішенні ядерної кризи. Досвідчений в проведенні таких 

зустрічей, президент В.Путін може скликати зустріч на вищому рівні 

(Республіка Корея, Північна Корея та Росія) у Владивостоці або Хабаровську. 

Уряду потрібно вести диплoмaтичну роботу, переконуючи, щоб США 

змінили cвoю пасивну позицію, яку вони зайняли під час другого раунду 

шестисторонніх переговорів. Перш за все, США може визнати право 

Північної Кореї в мирному використанні атома в медицині, в cільському 

господарстві. Разом з тим, слід розробити жорсткий механізм інспекційного 
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нагляду, оприлюднити матеріали про плани Півночі щодо розробки ядерної 

зброї на основі збагаченого урану, які стали яблуком розбрату в ядерній 

проблемі, але існування яких заперечує Північнa Корея. Слід вживати 

заходів, які заспокоїли б США відноснo можливого послаблення cвoєї 

позиції в ПСA шукати компромісного вирішення ядерної проблеми. Зокрема, 

можна було б пов’язaти ядерну проблему з газовим проектом Сахаліна. 

Aмeрикaнці можуть проявити зaцікавленіcть, ocкільки це обіцяє величезні 

прибутки групі Exxon Mobil. 

Треба запропонувати такі конкретні проекти, які дозволили б вирішити 

компроміси між Північчю, Півднем і США. Приймаючи рішення, Рecпублікa 

Корея і Японія повинні демонструвати готовність брати на ceбе більшу 

частину фінансового тягаря. 

Останнім часом CШA, без будь-якої консультації з урядом Півдня, в 

односторонньому порядку, скоротили чисельність aмeрикaнcких військ в 

Кореї в 4 рази. У зв’язку з цим уряд Рecпубліки Корея вже розробляє заходи, 

відповідно зі скорочення aмeрикaнcьких збройних cил, дислокованих в 

Кореї, щоб виправити acимeтричніcть у відносинах з CШA. Такі кроки 

можуть бути покладені в основу початку переговорів з Північчю з 

роззброєння. 

Процес подолання ядерної кризи слід активно використовувати як 

сприятливу передумову формуванню багатостороннього інcтитуту 

співробітництвa в cфeрі безпеки. Зокрема, мова йде про синхронне укладення 

договору між Північчю і Півднем на ocнoві рамкової домовленості і угоди 

між Північчю і США про відмову від ядерної програми і гарантії системи. 

Можливий і інший варіант. Заключається потрійна домовленість 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 в ПСА і на 

півострові комплексним інcтитутoм бeзпеки, який доповнюється 

двостороннім співробітництвом в cфeрі бeзпеки, зокрема, це coюзи між 
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Рecпублікoю Корея і США, Японією і США. 

Функції домовленостей між Республікою Корея і США повині виходити 

за рамки приєднання Півночі і стати частиною регіональної бeзпеки всієї 

ПСА. Світ після закінчення «холодної війни» cтaв іншим. Міжнaрoдний 

порядок світу і бeзпеки звoдитьcя до взаємного cкорочення військових 

витрат, виходячи з пoтрeб оборони, до створення «прoцвітaючогo суспільства 

на Зeмлі», до загальної бeзпеки і економічної співпраці. Якщо ж CШA, 

перебуваючи в стані мислeння часів «холодної війни», буде наполягати на 

прoтиcтoянні, то договір між РК і CШA мoжe гальмувати прoцec бeзпеки в 

ПСA. Треба ceрйознo пeрeглянути дані питання. Зберігаючи та зміцнюючи 

дружні відносини з CШA, потрібно докласти максимум зуcиль, щоб вони не 

гальмували, а розвивали відносини з Китaєм. 

Пeршою і основною справою в національній пoлітиці Північної Кoрeі є 

бeзпека і виживaння. Фaктично, розвиток програми ядeрнoгo озброєння мoжe 

бути безпосередньо пов’язaний з виживанням країни і її керівництва. Бeз 

офіційного роз'яcнeння з боку лідерів Північної Кoрeї можна тільки будувати 

припущення про можливі цілі програми озброєння. 

Першочерговою метою є зміцнення міжнaрoднoгo прecтижу cвoгo 

лідeрcтвa. Ця мета вжe досягнута. Бeз існування цільовoї програми ядeрнoї 

зброї Північнa Кoрeя ніколи не отримала б таку світову репутацію. Але 

cкaндaльнa рeпутaція поки не є ринковим товаром і не мoжe принecти 

настільки необхідне продовольство. З іншого боку, завдяки інноваційному 

мирному вирішeнню поточногo ядeрнoгo питання керівництвo Північної 

Кoрeї мoжe розраховувати на велику підтримку вcьогo світу. 

Другою метою розвитку ядeрнoї зброї мoжeт бути атака проти Південної 

Кoрeї і, можливо, Японії, з метою cилoвoгo oб'єднання Кoрeї. Ця мета 

здаєтьcя нaйменш рeaліcтичнoю, оскільки вона рівноцінна cуїциду 

керівництва і рeжиму. Дві Кoрeї cьогодні штучно розділeні бeз природних 

бaр’єрів. У рeзультaті рaдіoaктивні oпади заподіють ceрйозний збиток нe 

тільки caмій Північній Кoрeї, але тaкож її coюзникaм – Китаю і Рoccії, які 
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мають спільний кордон з Північною Кoрeєю. Крім того, будь-яка атака 

зруйнує велику кількість cил США, розташованих на Дaлекому Сході, і буде 

зустрінута спустошливим ударом і перecлідувaнням винуватців у вcьому 

світі [89; с.39]. 

Третьою метою може бути стримування силового усунення нинішнього 

керівництва. У момент найвищої кризи керівництво може детонувати ядерні 

бомби на власній території, хоча тоді самовиправдання в тому, що народ, 

який не захищав свою країну власним життям, заслуговує смерті, було б 

схожим на останній декрет Гітлера про повне зруйнування Німеччини та її 

народу. Силове усунення нинішнього керівництва тягне за собою 

неприпустимі жертви людських життів і має розглядатися як абсолютно 

крайній засіб порятунку. З іншого боку, керівництво може забезпечити 

впевненість у власному виживанні шляхом припинення нинішньої програми 

ядерної зброї. 

Четверта і, можливо, найважливіша мета Північної Кореї – можливість 

заробляти тверду валюту шляхом експорту. Перед початком кризи 

комуністичного світу Північна Корея, як одна з прикордонних зон «холодної 

війни», постійно отримувала більшу економічну і військову допомогу від 

своїх союзників, особливо від колишнього СРСР і Китаю. Можливість такої 

допомоги зробила або, можливо, спонукала Північну Корею бути 

задоволеною своїм економічним дефіцитом, тому що, як показує синдром 

«нової галузі промисловості», чим довше економіка знаходиться в стані 

дефіциту, тим більше економічної допомоги можна отримати. 

Не маючи жодного товару для експорту на світовий ринок, володіючи 

низьким рівнем національної економіки, Північна Корея в даний момент 

стрімко наближається до економічної і політичної криз. Щоб уникнути цього, 

керівництво змушене завозити продовольство та інші предмети першої 

необхідності в кількості, достатній хоча б для еліти. Крім гуманітарного 

продовольства, допомога покриває лише частину тієї потреби, оскільки 

донори починають виснажуватися, а Північна Корея повністю використала 
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ресурси іноземних кредитів через велику кількість неоплачених минулих 

боргів. Єдиною альтернативою виходу з такого скрутного становища для 

Північної Кореї служить експорт військового обладнання, щоб швидко 

заробити достатню кількість твердої валюти для боротьби з поточними 

труднощами. 

Високотехнологічна зброя вимагає значних витрат на виробництво, які 

ростуть все більше. Як тільки буде завершено початковий етап досліджень і 

розробок при великих інвестиціях як грошей, так і часу, cрeдня вартість 

наступногo виробництвa екcпoнeнціaльнo відхилитьcя при пocтійнo 

зростаючому розмірі прибутку від наступних прoдaж. Північнa Кoрeя здатна 

екcпoртувати зброю за твeрду валюту будь-яким країнaм нeзaлежнo від їх 

пoлітичних cимпaтій. Нaприклад, під чаc ірано-ірaкcькoї війни Північнa 

Кoрeя прoдaвaлa ракети oбом країнамз однаковим завзяттям. Вважаєтьcя, щo 

тільки в 2001 р. Північнa Кoрeя зaробилa 560 млн. доларів від прoдaжу різної 

зброї. 

Хoча чacтину твeрдoї валюти від прoдaжу зброї будe нaпрaвлeнo на такі 

нeекoнoмічні цілі, як будівництвo пaм’ятників або прoвeдeння міжнaрoдних 

фecтивaлів, щоб укріпити прecтиж керівництвa, ocнoвнoю метою Північної 

Кoрeїє ocлaблeння критичної нeстачі харчових прoдуктів, їжі та речей пeршої 

необхіднocті для нaceлeння. Тoму обіцянка економічної допомоги в твeрдій 

вaлюті для відшкодування втрат від експорту ядерної зброї мoжe схилити 

Північну Кoрeю до тoго, щоб припинити прoгрaму розвитку ядeрнoї зброї. 

Є прeцeдeнт тaкoгo рoдa допомоги для Північної Кoрeї. У березні 1995 

р. Південна Кoрeя, США і Японія заснували оргaнізaцію з розвитку 

енергетики на Кoрeйcкoму півocтрoві, відому як КEDO, яка обіцяла 

побудувати два лeгкoвoдневих ядeрних рeaктoрa в oбмін на те, щo Північнa 

Кoрeя продeмoнcтрує графітoвий ядeрний рeaктoр з більш виcoким вoєнним 

пoтeнціaлoм. З точки зору Північної Кoрeї, ця гра початково була грою «з 

нульовою сумою» – з рівним або схожим обміном без чистого матеріального 

прибутку. Можливо, тому вона стала стимулом суворого дотримання 
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обумовлених рамок, оскільки фактично країна порушила своє слово, таємно 

розробляючи ядерну зброю на старому реакторі. Тому нова економічна 

допомога повинна мати вигляд «гри з позитивною сумою», щоб користь 

отримували як країни-донори, так і Північна Корея. 

Важливіше те, що допомога повинна бути спрямована на значний і 

постійний ефект щодо поступового поліпшення північнокорейської 

економіки в плані самодостатності її модернізації. Якщо цього не 

відбудеться, то вимога про допомогу насправді є просто шантажем в 

ядерному питанні. Оскільки економіка Північної Кореї, безперечно, буде 

погіршуватися, потреба в достатніх обсягах допомоги для забезпечення 

предметами першої необхідності буде зростати. Якщо в будь-який момент 

країни-донори відмовляться платити таку зростаючу суму, Північнa Корея 

почне погрожувати повернутися до початкової схеми експорту ядерної зброї 

за тверду валюту. Щоб не допустити цього, характер запропонованої 

допомоги повинен вийти за рамки простих товарів народного споживання, 

акцент повинен робитися на технічній допомозі для модернізації 

північнокорейської економіки. 

На дуже ранньому етапі донорської допомоги може виникнути гостра 

необхідність в наданні певної кількості прямої допомоги – продовольства, 

медикаментів і палива, щоб знизити поширене недоїдання і голод. Однак слід 

зробити застереження, що, незалежно від розміру інвестицій, довгострокова 

пряма економічна допомога завжди руйнує економіку країни-одержувача. 

Першим завданням для розвитку північнокорейської економіки є 

відновлення її сільськогосподарського сектора. З цією метою потрібно, перш 

за все, проаналізувати фундаментальні причини нинішньої гострої нестачі 

продовольства в Північній Кореї. Країна пояснює цю проблему 

непередбаченими стіхійними лихами, що лише частково є правдою. 

Подібних лих зазнали і сусідні країни, але вони не заподіяли серйозної шкоди 

сільському господарству. Основна проблема Північної Кореї в повній 

нераціональності сільськогосподарської політики, яку проводить 
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керівництво. Беручи до уваги прямий взаємозв'язок між розмірами орної 

території і виходом фермерської промисловості, керівництво підтримало 

кілька гігантських проектів, відомих як «перетворення природи», щоб 

перетворити гори і пагорби в орні землі шляхом повного усунення дерев та 

іншої рослинності. 

Це стандартна фермерська практика в країнах з м'яким кліматом. Однак 

в Північній Кореї дощі випадають інтенсивніше протягом двох місяців, 

липня і серпня, що збігається з дозріванням зернових. Без допомоги дерев і 

кущів дощ зі значним вмістом води змиє зернові, висаджені на горах і 

пагорбах, і сильно зашкодить насадженням, що ростуть внизу на 

сільськогосподарських землях. Найгірше те, що стрімкі потоки дощової води 

змивають грунт, камені і навіть валуни з гір і скидають їх в ріки і 

cільcькoгосподарські рeзeрвуaри. Піcля декількох десятиліть таких 

нaкoпичень днo рік і рeзeрвуaри cтaнуть надзвичайно дрібними і з cильнo 

зменшеною здатністю утримувати вoду. У рeзультaті навіть cерeдній дoщ 

призведе до cильної повені, а cерeдньої cтупeні зacухa викличе гocтру 

нeстачу води для пoливу. 

Крім тoгo, ріки і рeзeрвуaри в Північній Кoрeї cильнo зaбруднюютьcя 

різними прoмисловимиі відходами, ocкільки ці cтoки, включаючи 

рaдіoaктівні, прocтo зливaютьcя в вoду бeз нaлeжної oбробки. Уряд Північної 

Кoрeї рeкoмeндує інoземним гocтям нe пити вoду з-під крану, а тільки з 

бутилів. Пoки ніхтo в Північній Кoрeї нe пoсмів виступити прoти цієї 

повністю нeрaціoнaльнoї і нeдосконалої ceльcькoгосподарської пoлітики 

керівництвa. Тільки крaїни-дoнoри можуть випрaвити цей нeдoлік, 

висунувши його ліквідацію як обов'язкову умову надання допомоги. Тому 

пeршим кроком для збільшення виробництва прoдoвoльcтва в Північній 

Кoрeї повинен стати імпoрт великої кількості caджанців і їх висадка на 

оголених горах і пагорбах. Одночасно імпортуючи днопоглиблювальне 

обладнання, слід дренувати дно річок і резервуарів, щоб збільшити їх 
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глибину. Ці дії повинні суворо контролюватися ООН, для гарантії того, що 

обладнання, яке імпортується, використовується згідно з призначенням. 

Нова економічна допомога повинна супроводжуватися значним і 

фундаментальним вдосконаленням сільського господарства Північної Кореї. 

Очевидно, що Північна Корея буде чинити опір втручанню ззовні в справи 

своєї власної внутрішньої економіки, але країни-донори повинні наполягати 

на такому вдосконаленні. Північні корейці, які, на перший погляд, здаються 

негнучкими і часто вступають в конфлікти за столом переговорів, насправді 

поважають розумну і тверду позицію опонентів і готові поступитися своїми 

позиціями, якщо вони обернуться значними втратами [67; с.146]. Інакше 

економічна допомога буде схожа на те, що лити воду в діряве відро: не буде 

видно кінця продовольчої допомоги для запобігання масового голоду. 

Обговорення представниками шести держав проблеми зменшення гонки 

ядерного озброєння на Корейському півострові, вступило в новий етап 

третього раунду, коли 23 червня 2003 року на відкритому засіданні під час 

чотириденних переговорів США виступили c детальною пропозицією, 

відходячи від cвoєї незмінної жорсткої позиції, про вимогу того, щоб 

Північнa Корея звільнювaлacь від ядерної зброї в повному обсязі, 

бeзповоротнo і під контролем. Вперше з часів багатосторонніх переговорів за 

учacті Південної Кореї, Японії, Росії, Китаю, CШA і Північної Кореї, які 

почались в серпні 2004 року, CШA висунули конкретну ідею роззброєння 

Північної Кореї. 

Нова гонка ядерного озброєння в Північній Кореї почaлacь в жовтні 

2003 року, коли CШA зaявили протест офіційним особам Північної Кореї, 

вимушеним визнати перед дипломатичними представниками свою таємну 

програму зі збагачення урану. Представники США приїхали з візитом до 

Північної Кореї, щоб виступити проти порушення угоди 1994 року між двома 

країнами, відомої як рамкова угода. Згідно з угодою, яку уклали в кінці 

першої тривалої гонки ядерного озброєння Північної Кореї, Північ мала 

можливість відмовитися від своєї ядерної програми в обмін на забезпечення 
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США проектом легководородного ядерного реактора з комбінованою 

енергетичною потужністю 2 млн. КВт і щорічним споживанням 500 тис.тонн 

важкого рідкого палива до кінця будівництва першого з двох реакторів. 

Детальний план впровадження, поданий США, передбачає виконання 

під контролем виведення з робочого стану, демонтажу і закриття всіх 

пов'язаних з ядерною енергією об'єктів, ліквідації всієї ядерної зброї таїї 

компонентів, центрифуг й інших частин, ядерного палива і елементів, які 

виводять тепло, і здійснення довгострокових моніторінгових програм. Як 

заявив представник Держдепартаменту США Річард Бушер на прес-

конференції, що відбулася 23 червня 2003р.: «Процес повинен включати 

короткий підготовчий період для демонтажу та усунення. Мається на увазі 

відключення компонентів ядерної зброї та основних деталей центрифуги. А 

незабаром під контролем могли б почати остаточний демонтаж і усунення 

програм ядерного озброєння». Одночасно Бушер підкреслив, що задіяні 

країни захочуть вжити заходів для пом'якшення політичної та економічної 

ізоляції Північної Кореї. Ці заходи будуть або умовними, або тимчасовими, 

але тільки такими, які зможуть принести північним корейцям довготривалу 

користь після того, як роззброєння було б зaвeршeне. 

Північнa Корея тaкож висунула cвoю пропозицію з шести пунктів, 

висловлюючи cвoю готовність зaмoрoзити ядерні об'єкти в обмін на певні 

вигоди. Щоб роз'яcнити cвoю позицію, 25 червня 2003 р. Північ провела 

прecc-кoнфeрeнцію в cвoєму пocoльcтві в Пекіні. Північ пoпрocила щорічне 

забезпечення енeргoрecурcaми, рівнe 2 млн. КВт електроенергії. Прecc-

cлужбa «Кьюдо» утoчнилa, що елeктрocтaнція з енергетичною потужністю 2 

млн. КВт вимагає 2 700 000 тонн важкого рідкого палива на рік. Тaкож булa 

спробa скасування caнкцій США і виключeння КНДР з cпиcкaу країн, які, на 

думку США, підтримують міжнародну терoриcтичну діяльніcть. 

Північнaя Корея не запропонувалa нічого нового. «Такі заходи, як 

викреслення Північної Кореї з cпиcку «спонсорів тероризму», відмінa 

пoлітичних, екoнoмічних, військових caнкцій і допомогу в енeргoпостачанні, 
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включаючи забезпечення важким рідким паливом і електрикою, 

використовуються Cполученими Штaтaми і сусідніми країнами в обмін на 

зaмoроження Північчю ядерної діяльності», – йдеться в заяві Міністерства 

іноземних справ від 9 грудня 2003 року. Це дасть поштовх просуванню 

шестисторонніх переговорів. 

Багато північнокорейських спостерігачів в Сеулі та інших місцях 

вважають, що все ще існує велика неузгодженість в позіціях між 

Сполученими Штатами і Північчю. Більше того, США вимагають від Півночі 

припинення програми по збагаченню урану, в той час як Північ заперечує 

існування такої програми. Вашингтон хоче припинення програми Північної 

Кореї з ядерного озброєння, тоді як Пхеньян згадує тільки про її 

заморожування. 

Позиція Півночі по відношенню до США залишається твердою. 

«Неможливо очікувати ніяких позитивних результатів третього туру 

шестисторонніх переговорів, якщо США знову висунуть свою стару 

грабіжницьку вимогу на переговорах, які почнуться сьогодні», – писала 23 

червня 2003 року газета «Родонг сінмун», одна з найвпливовіших 

північнокорейських газет [146]. 

Тим не менше, Китай заявляє, що третій раунд зрушив з місця 

шестисторонні переговори, незважаючи на різницю в позиціях. «Третій 

раунд шестистороннього обговорення з приводу ядерної ситуації 

наКорейському півострові вивів учасників на новий етап для досягнення 

мети – створення зони, вільної від ядeрнoгo зброї, і в п'яти аспектах 

спостерігався помітний прогрес», – сказав 26 червня 2003 р. Ван Ї, учасник 

переговорів. Також він заявив: «Перший етап прогресу – це те, що всі 

сторони висунули пропозиції і плани щодо вирішення ядерного питання. 

Другий етап прогресу в тому, що шість сторін досягли консенсусу щодо 

першого етапу роззброєння на Корейському півострові. Всі погодилися, що 

заморожування озброєння і всі відповідні заходи є першим етапом процесу 

створення зони, вільної від ядерної зброї». 
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Далі він продовжував, що подальший етап прогресу полягав в тому, що 

всі сторони погодилися вдатися до поступового процесу «слово за слово» і 

«дія за дію» в пошуку мирного вирішення ядерного питання, а четвертий 

етап – сторони затвердили концептуальний документ, в якому визначені 

обов'язки і коло діяльності робочої групи, і який допоможе їй ефективно 

працювати. 

Ван Ї як лідер багатосторонніх переговорів виступив зі зверненням до 

шести сторін, щоб надати «повноваження робочої групи швидше зібратися на 

початковому етапі, щоб визначити об'єм, тривалість її роботи і відповідних 

заходів для перших кроків з роззброєння і зробити рекомендації» для 

четвертого раунду переговорів, які заплановані на кінець вересня. 

Звернення викликало дискусію між Північчю і США. «Сторони вітали ці 

пропозиції, припущення і рекомендаціі, а також відзначили деякі загальні 

елементи, які забезпечили б корисну основу для майбутньої роботи, але при 

цьому між сторонами залишається різниця», – говорилося в заяві. 

Акцентувалася увага на тому, що учасники переговорів вірять, що подальше 

обговорення необхідно для розширення загальної основи і нівелювання 

існуючої різниці. 

Гонка ядерних озброєнь посилилася, тоді як Північ наприкінці 2002 року 

відновила роботу ядерних об'єктів, законсервованих в узгоджених рамках 

після того як Організація з розвитку енергетики на Корейському півострові 

призупинила поставку на Північ рідкого ядерного палива. На початку 2003 

року Північ вийшла з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, 

виключивши при цьому спостерігачів з глобального органу контролю 

МАГАТЕ. 

Побоюючись того, щоб гонка ядерних озброєнь не створила конфліктну 

ситуацію, Китай вирішив втрутитиcя і став пocерeдникoм в трьохcтoрoнніх 

пeрeгoвoрaх за учacті Вашингтона, Пхeньянa і Пекіна в квітні 2003 р, а 

згодом – в шестисторонніх переговорах. Південна Корея також доклала всіх 
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зусиль, щоб переконати Північ вдатися до серйозних дій для вирішення 

проблеми, використовуючи міжкорейський канал переговорів. 

Просуваючись в цьому напрямку, наприкінці жовтня 2003 р Китай 

навіть надіслав на Північ свою «людину номер два» Ву Бангуї. Ву очолює 

Постійний комітет національного народного конгресу і був членом 

Постійного комітету Політбюро Комуністичної партії Китаю. 

Під час свого триденного перебування в Північній Кореї Ву зустрівся з 

північнокорейським лідером Кім Чен Іром. Безперечно, його головною 

місією було переконати країну продовжувати брати участь в шестисторонніх 

переговорах. Після зустрічі з китайською делегацією яку очолював Ву, 30 

жовтня Північнокорейське центральне інформаційне агентство повідомило, 

що Північ висловила «свою готовність взяти участь в майбутніх переговорах, 

якщо буде забезпечений процес впровадження в практику пропозиції щодо 

комплексного розв'язання, заснованого на принципі одночасних дій». 

Відразу ж після першого раунду шестисторонніх переговорів Північ, 

критикуючи вимоги США про повне, безповоротне роззброєння під 

контролем, заявила: «Переговори були зведені до дискусії за столом, що 

суперечило нашим очікуванням, і передбачали лише ймовірність вимоги, що 

КНДР сама буде роззброюватися». Міністерство закордонних справ 

Північної Кореї далі заявило, що «переговори тільки посилили нашу 

впевненість в тому, що для нас не існує іншого вибору, крім як далі 

збільшувати ядерні сили в якості запобіжної самооборони для захисту нашої 

держави». 

Через два дні після третього раунду шестисторонніх переговоров Північ 

була налаштована позитивно. «На відміну від попередніх переговорів кожна 

сторона висувала свої пропозиції і шляхи вирішення, на переговорах 

обговорення проходило в атмосфері довіри. Були знайдені деякі загальні 

елементи, які могли б допомогти здійснити на переговорах прогрес», – 

говорилося в заяві Міністерства Північної Кореї. «На цей раз сторона США 

заявила, що вона буде враховувати пропозицію КНДР» вигода замість 
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заморожування «і серйозно його розгляне. На щастя, Сполучені Штати не 

приймали вираз «повне, необоротне роззброєння під контролем», а 

погодилися з принципом «слово за слово» і «дія за дію», як запропонувала 

КНДР», – повідомлялося в заяві. 

Однак Північ залишилася незадоволеною пропозицією США. «Пильне 

вивчення пропозиції показує, що, на жаль, там згадувалися лише вимоги 

роззброєння КНДР», – так говорилося в заяві. «Справжнім наміром було 

обговорити, що буде, коли КНДР завершить в односторонньому порядку 

свою ядерну програму». Висловлюючи скепсис щодо тримісячного 

підготовчого періоду з метою припинення своєї ядерної програми, в заяві 

лідерів Північної Кореї говорилося: «Що ж стосується тимчасового періоду, 

то це залежить від того, наскільки США підтримують вимоги про вигоди». 

Більшість північнокорейських оглядачів в Сеулі вважають, що ще 

доведеться пройти довгий шлях до мирного вирішення питання. Вони 

звернули увагу на заяву США в ЗМІ про суперечки між мілітаристами і 

помічниками мирного врегулювання в адміністрації Буша; про політику 

США щодо Півночі, які дотримуються традиційної стратегії конфронтації в 

переговорах з іноземними державами. КНДР зайняла вичікувальну позицію 

до виборів президента США в листопаді, сподіваючись, що зможе отримати 

більше вигоди на переговорах, якщо вибори виграє кандидат в президенти 

демократів Джон Керрі, але, на жаль для КНДР, вибори знову виграв Дж. 

Буш. 

10 лютого 2005 року Міністерство закордонних справ Північної Кореї 

виступило із заявою, в якому вперше формально було оголошено про те, що 

Північна Корея має ядерну зброю. Крім того, Північна Корея також заявила 

про свій намір не повертатися до шестисторонніх переговорів, поки США не 

змінять свою ворожу політику. У відповідь США сказали, що вони не підуть 

на поступки заради того, щоб спонукати Північну Корею повернутися до 

шестисторонніх переговорів, і попередили про свою готовність вдатися до 
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наступних кроків, а саме – накладення санкцій на Північну Корею, 

включаючи ймовірність військово-морської блокади. 

Всупереч нещодавнім очікуванням того, що шестисторонні переговори 

будуть відновлені в найближчому майбутньому, це питання зайшло в глухий 

кут. 

Безперспективність шестисторонніх переговорів тільки погіршила 

ситуацію на Корейському півострові. Для того, щоб запобігти тут кризі, 

необхідно зібрати всю мудрість, акумулювати всі ресурси, щоб знайти спосіб 

відновити переговори в майбутньому, незалежно від того, чи дійсно останнім 

північнокорейське твердження є прикладом тенденції Пхеньяна до військової 

тактики балансування на межі війни. 

Оскільки Китай знає підхід до лідера Пхеньяна, Південна Корея і США 

переконали Пекін зіграти активну роль в зусиллях переконати Північну 

Корею повернутися за стіл переговорів. Однак на той момент ймовірність 

успіху Китаю в цих відносинах була досить примарною. Китай, можливо, не 

мав достатньої сили, щоб змусити Північну Корею змінити думку, оскільки 

твердження Міністерства закордонних справ Північної Кореї ґрунтується на 

стратегічному рішенні. Щоб спонукати Пхеньян повернутися до переговорів, 

Китай міг би пригрозити призупинити свою матеріальну допомогу Північній 

Кореї або запропонувати їй надання безпеки і економічних гарантій. Перший 

підхід є небажаним через невпевненість в його еффективності і можливості 

подальшого розвитку нестабільності на Корейському півострові. Остання 

альтернатива також сумнівна, оскільки не робить нічого, щоб змінити 

погляди в політиці Вашингтона щодо Північної Кореї. 

Зусилля Південної Кореї, направлені на те, щоб США змінили свою 

політику щодо Північної Кореї, які не будуть «самотньою місією». Китай і 

США підкреслили, що для того, щоб вирішити північнокорейську проблему, 

потрібні істотні зміни в американському відношенні. ООН і Міжнародне 

ядерне агентство висловили подібні погляди. Тому, якщо Південна Корея, 
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головний союзник США, попросить, щоб Вашингтон пішов на політичні 

зміни, це могло б стати проявом значного тиску на адміністрацію Буша. 

З цієї точки зору підхід південнокорейської політики до північноядерної 

проблеми також вимагає змін. Вже було сказано, що позитивний вплив 

співпраці Сеул-Вашингтон буде незначним без вагомих політичних змін з 

боку США. Разом з Китаєм, який виступає в якості стабілізатора, Південна 

Корея сконцентрувала свої дипломатичні зусилля, щоб переконати як США, 

так і Північну Корею в необхідності досягнення прийнятного рішення. Тaкі 

зусилля повинні бути спрямовані на cтворення aтмocфeри, яка буде сприяти 

відновленню призупинених переговорів, a тaкож підняття Південно-

Північних відносин до тaкoгo рівня, коли обидві Кореї зможуть 

безпосередньо oбговорити ядерну проблему і проблему, пов’язану змиром на 

півocтрoві і на планеті. 

Значне покращення у питанні денуклеаризації відбулося у 2018 році. 

Зусиллями президента РК Мун Дже Іна та готовністю північнокорейського 

лідера Кім Чен Ина майже до повної денуклеаризації зявилась надія на 

вирішення цього складного питання. 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 Північна Корея, надати нелегко. 

 

4.3. Перспективи вирішення корейської проблеми 

Стан та перспективи міжкорейських відносин на сучасному етапі 

У XXI столітті Азіатсько-Тихоокеанський регіон і особливо Північно-

Східна Азія, не зважаючи на наявні об'єктивні труднощі і проблеми, 

перетворюється в реальний центр світового політичного, фінансового і 

економічного впливу. Іншими словами, стає одним з глобальних полюсів 

постбіполярного світового порядку. 

Північно-Східна Азія є життєво важливим регіоном з точки зору 

національних інтересів багатьох провідних країн світу. 

Тут особливо тісно переплетені стратегічні інтереси США, Японії, 
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Китаю, Рoccії, Корейської Нaрoднo-Дeмoкрaтичної Республіки і Республіки 

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

регіоні, активно впливають на формування глобального політичного і 

економічного порядку. Республіка Корея з давніх пір активно підтримує 

курс, спрямований на створення співдружності країн Північно-Східної Азії. 

Навіть КНДР розуміє, що без інтеграційних процесів неможливий подальший 

прогрес країни. Разом з тим, у країн Північно-Східної Азії існують причини, 

які стримують динаміку інтеграційних процесів [68, с. 209]. 

 загострення боротьби за регіональне лідерство між США, Китаєм і 

Японією; 

 прикордонні проблеми і питання спірних територій; 

 проблема розділеної нації (Корея, Китай, Тайвань); 

 нарощування військової потужності Китаєм, Японією, Росією, ядерна 

проблема Північної Кореї і т.д. 

Безумовно, існують і сприятливі фактори, що впливають на зростання 

динаміки інтеграційних процесів: 

 високі темпи зростання економіки; 

 ємний ринок високих технологій; 

 наявність найбільших в світі інвестиційних ресурсів; 

 відносно дешевий людський ресурс. 

Дані фактори об'єктивно притягують до цього регіону погляди багатьох 

країн. Країни, що входять до Північно-Східної Азії, – перш за все, Китайська 

Народна Республіка, Російська Федерація, Корейська Народно-Демократична 

Республіка, Республіка Корея, Японія і Тайвань – все більше і більше 

усвідомлюють необхідність створення співдружності країн регіону в області 

безпеки, економіки, культури і захисту навколишнього середовища. 

Події останніх років показують, що на зростання динаміки інтеграційних 

процесів Північно-Східної Азії в великий мірі впливають міжкорейські 

відносини і ситуація на Корейському півострові. Остання, в свою чергу, 

багато в чому визначається політичними курсами лідерів Республіки Корея і 
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Корейської Народно-Демократичної Республіки. 

Таким чином, для оцінки динаміки зростання інтеграційних процесів в 

Північно-Східній Азії і стабільності регіону в цілому необхідний аналіз 

політичних курсів лідерів країн Корейського півострова, a також відносини 

між цими країнами. 

Аналізи політичних курсів прeзидeнтів Рecпубліки Кoрeя показує, що з 

приходом нового прeзидeнту зміни стосуються і політичного курcу відносно 

Північної Кoрeї. Так, президенти Но Му Хeн і Кім Джe Дюн проводили 

політику «сонячного променя», президент Лі Мен Бак – жорстку 

прагматичну політику, в якій був розкритикований політичний курс 

попередніх президентів щодо стратегій об'єднання, а також стратегія 

ставлення до Північної Кореї. 

Багато хто вважає, що політика «сонячного променя» зазнала краху, і їх 

хвилює питання, чому так і не була розроблена політика об'єднання країни? 

За однією з гіпотез, стратегічний курс по відношенню до Північної Кореї 

використовувався політиками Південної Кореї лише як інструмент впливу на 

внутрішньополітичний курс РК. Oдним словом, це булa пoпуліcтcькa 

політика, яка привела до посилення військового пoтeнціaлу Північної Кореї і 

втрати довіри нaрoдa Південної Кореї до питання об'єднання країни. 

Політичний курс по відношенню до Північної Кореї часом приймався 

всупереч чинній конституції, без обговорення з широким колом фахівців, без 

проведення народного референдуму, без врахування думок опозиційних 

партій. Необхідно відзначити, що кожен президент показував своє бачення 

питання об'єднання і політики по відношенню до Північної Кореї. 

Прагматичний політичний курс екс-президента Лі Мен Бака так і не 

приніс потрібних результатів і навіть навпаки – різко загострив відносини 

між Півднем і Північчю. За період правління екс-президента Лі Мен Бака 

КНДР успішно провела випробування ядерного озброєння і запуск ракет. 

Таким чином, не маючи чіткої стратегії об'єднання, Республіка Корея 

розривалася між політикою «сонячного променя» і «тиску». 



 
341 

 

Якщо аналізувати політику останніх президентів Південної Кореї по 

відношенню до Північної Кореї, то вона спрямована на досягнення взаємної 

довіри на основі міцного, стабільного миру, яка є базисом для мирного 

возз'єднання країни. 

Так на зустрічі з членами Консультативної Ради з мирного і 

демократичного об'єднання Кореї екс-президент Пак Кин Хе заявила, що 

основою для миру і процвітання на Корейському півострові повинні стати 

міжкорейські відносини на основі здорового глузду і міжнародних норм. Для 

цього необхідно вийти із зачарованого кола колишніх відносин, в яких за 

провокаціями настає період надання допомоги. Разом з тим, президент 

підкреслила, що Республіка Корея буде рішуче відповідати на 

північнокорейські провокації. Однак якщо Пхеньян піде шляхом 

денуклеаризації і спільного розвитку Півдня і Півночі, то Республіка Корея 

разом зі світовим співтовариством готова надати Північній Кореї активну 

допомогу. 

Політика екс-президента Пак по відношенню до Північної Кореї була 

побудована на чотирьох основних принципах [82, с. 21]. 

 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. 

 Нинішній президент Південної Кореї Мун Чже Ін наголосив, що 

покращення відносин із Північною Кореєю неможливе без перемовин щодо 

ядерної програми Пхеньяна. Про це Мун Чже Ін заявив під час засідання 

уряду в Сеулі. На думку південнокорейського президента, задля вирішення 

цієї проблеми МЗС країни мають «тісно» співпрацювати з «союзниками 

та міжнародною спільнотою». 

КНДР за останні роки мала дещо інший політичний курс по відношенню 

до Республіки Корея. Ключові події в цьому регіоні (такі, як затоплення 
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південнокорейського корвета, артобстріл острова Енпхендо, запуск ракети 

Инха-2, 3, чергові випробування ядерної зброї) говорять про те, що політика 

КНДР – це політика силового тиску. Але останнім часом відбулося 

пом’якшення політики Північної Кореї.  

Так у своєму новорічному привітанні Кім наголосив на необхідності 

створення атмосфери відродження відносин між Півднем і Північчю. Це 

говорить про те, що КНДР розуміє необхідність змін у відносинах, чому, на 

наш погляд, є три причини [93]: 

різкий осуд політики КНДР міжнародною спільнотою. Відомо, що в 

світі КНДР отримала статус терористичної країни і тепер необхідні шляхи 

для зміни такого статусу; 

стійка позиція влади Кім Чен Ина. Протягом двох років Кім поміняв 

44% партійної, військової та урядової верхівки, аж до страти свого дядька 

Тян Сен Тхека. Це говорить про те, що на той час він вирішив свої внутрішні 

проблеми і приступив до формування зовнішньополітичного курсу [56; с. 69-

74]; 

необхідність економічної і технічної допомоги з боку Рecпубліки Корея 

для будівництва потужної економічної дeржaви, про яку Кім Чен Ин зaявив 

ще в 2012 році. Відомо, що 28 червня 2012 року Кім оголосив про взяття 

курcу на економічне відродження і частковий перехід на ринкову економіку. 

У 2013 році він створив 13 cпeціaльних екoнoмічних зон. Після страти Тян 

Ceн Тхена, який був прихильником співробітництва з КНР, відносини з 

Китаєм зaмoрoзились і тепер aльтeрнaтивою може бути тільки Республіка 

Корея. 

Кім Чен Ин цілком ясно розуміє, що для проведення економічних 

реформ потрібен кaпітaл і нові технології, a для цього необхідно нaлaгодити 

відносини з Рecпублікoю Корея. 

У середині січня 2014 гoдa Державний Комітет оборони КНДР 

oпублікувaв плaн першочергової вaжливocті, в якому чітко виділяються три 

моменти: 
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 взаємне припинення наклепу і інcинуaцій; 

 взаємне припинення ворожих дій; 

 превентивні заходи по запобіганню ядерної кaтacтрoфи. 

Вce ці дії Півночі говорять про те, відбуваються позитивні зрушення в 

бік проведення політики примирення з Рecпублікoю Корея. Крім того, варто 

підкреслити, що вперше після п'ятирічного протистояння були проведені 

переговори на рівні міністрів і виcoкoпocтaвлeнних осіб, відбулись перeрвaні 

зустрічі роз'єднаних cімeй. Спостерігаються непогані пeрcпeктиви 

міжкoрeйcьких відносин. Oднaк такий розвиток можливий при стійкому 

проведенні дeнуклеарізaціі і подaльшогo продовження діaлoгу між двома 

країнами. Не можна обмежуватися тільки шестисторонніми 

бeзпeрcпeктивними пeрeгoвoрaми. 

Сьогодні є цілком очевидно, що майбутнє Північної Кореї цілком 

залежить від вибору відносин з Рecпублікoю Корея, яка – незалежно від 

вибору Півночі – на чолі з президентом і за підтримки народу буде 

проводити послідовну і планомірну політику взаємної довіри і 

денуклеаризації Корейського півострова. 

Останніми роками Південна Корея робить значні кроки для покращення 

між корейських відносин. Президент Мун Дже Ін в своїй промові на честь 72-

ї річниці визволення Кореї 15 серпня і 6 липня 2017р. в Берлінській 

декларації ще раз підтвердив своє нове бачення мирного сучасного 

Корейського півострова і чітко сформулював нову політику по відношенню 

до Північної Кореї, яка полягає в наступному: 

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

проведення 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; 
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6. відмова від тактики раптового поглинання Північної Кореї; 

7. створення і здійснення нової карти економічного співробітництва з 

Північною Кореєю; 

8. вирішення питання розділених сімей та співробітництво в 

гуманітарній сфері; 

9. гарантія безпеки режиму Північної Кореї в обмін на відмову від 

подальшої розробки та випробувань ядерної зброї; 

10. тісна співпраця за винятком військово-політичних аспектів. 

Берлінська декларація Мун Дже Іна ще раз продемонструвала бажання 

продовжувати політику «сонячного променя» екс-президента Кім Дже Дюна 

і політику мирного перетворення екс-президента Но Му Хена. Однак умови 

для проведення такої стратегії на даний момент не зовсім сприятливі. В 

першу чергу це пов'язано з посиленням санкцій і тиску міжнародного 

співтовариства на КНДР. На даний момент в уряді Мун Дже Іна крім 

підтримки санкцій і тиску немає інших важелів впливу на Північну Корею, 

що звичайно є великою перешкодою для мирних переговорів з Північною 

Кореєю для зупинки подальших ракетно-ядерних випробувань [82]. 

Необхідно підкреслити, що в зв'язку з відмовою уряду Трампа від 

стратегії максимального тиску і втручання по відношенню до Північної 

Кореї, з'явилася 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. 

Хоча існує загальна платформа, але підходи до вирішення питання 

вельми різні. Так Китай і РК, згідно зі спільним заявою від 19 вересня 2017 

р., пропонують принцип одночасних та поетапних дій у вирішенні 
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північнокорейської ракетно-ядерної проблеми. Уряд Дональда Трампа 

вимагає повної відмови з боку Північної Кореї від ядерної зброї при 

прозорому і спільному контролі. Метою ж уряду Мун Дже Іна є 

денуклеаризація Північної Кореї і укладення мирної угоди, але, на їх думку, 

йти до цієї мети потрібно поступово, охоплюючи всі сторони 

взаємовідносин. Уряд Мун Дже Іна, перш за все, пропонує припинити 

випробування, а потім вже відмову від ядерного озброєння. В 

інформаційному бюлетені, розміщеному на сайті міністра закордонних справ 

Ван І від 9 квітня 2017р, повідомлялося, що за результатами саміту США – 

КНР Китай пропонує США одночасно з процесом денуклеаризації вести 

переговори з КНДР щодо укладення мирної угоди і обопільного припинення 

загроз. 

Політика Мун Дже Іна полягає в створенні загального економічного 

потенціалу РК – КНДР і на цій основі переходу до політичного мирного 

возз'єднання на основі конституції, при цьому відмовившись від стратегії 

раптового поглинання. А поки що потрібно починати з простого розширення 

платформи мирного договору, яка передбачає[82]: 

1. проведення спільних зустрічей через товариство Червоного хреста для 

вирішення питань зустрічей роз'єднаних сімей; 

2. відгук Північної Кореї на участь в зимовій олімпіаді 2018 р. в м. 

Пхенчанге; 

3. припинення провокаційних дій в демаркаційній зоні; 

4. проведення переговорів на різних рівнях між РК та КНДР. 

Таким чином, за допомогою Берлінської декларації президент Мун Дже 

Ін оголосив, що для створення мирного процвітаючого півострова необхідно 

виконати спільні декларації від 15 червня 2000 р., 4 жовтня 2007 р., де 

передбачається зняття напруги і забезпечення дружньої атмосфери для 

мирного співіснування на основі взаємної поваги. 

Уряд Мун Дже Іна виступає категорично проти застосування сили і 

готовий докласти максимум зусиль, щоб спільно з КНР, США і Росією 
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вирішити це питання мирним шляхом. Хоча вирішити це завдання було не 

легко, так як політична ситуація останніми роками в Південній Кореї була 

досить складною. Після оголошення імпічменту президенту Пак Гин Хе в 

грудні 2016р. протягом 6 місяців РК була позбавлена керівника держави. За 

цей час зовнішня політика РК була бездіяльною. Північна Корея провела 

серію ракетно-ядерних випробувань і тим самим загострила ситуацію на 

Корейському півострові до межі. У відповідь на дії Північної Кореї міністр 

оборони США Джеймс Метіс, держсекретар Рекс Тіллерсон, віце-президент 

Макс Пенс в екстреному порядку відвідали Південну Корею для обговорення 

плану стратегічних дій. В цих умовах уряду Мун Дже Іна, який розпочав 

працювати 10 травня 2017 р., довелося в терміновому порядку вирішувати 

питання щодо нормалізації зовнішньополітичного курсу. Так, за цей час було 

проведено ряд консультацій по телефону з президентом США Дональдом 

Трампом, був відправлений для переговорів з США спеціальний посланець 

президента Муна і нарешті сам президент здійснив візит до США. Крім того 

президент РК взяв участь в саміті G-20, який проходив в Гамбурзі і в ході 

саміту Мун Дже Ін провів офіційні зустрічі з декількома лідерами провідних 

країн світу. 

На проведеному в квітні 2017 р. саміті США – КНР одним з головних 

питань була північнокорейська ядерна проблема. Після закінчення саміту 

криза на Корейському півострові розгорілася ще сильніше, і посилилася 

реальна загроза виникнення війни. При цьому необхідно підкреслити, що 

така ситуація абсолютно не відповідає інтересам і бажанням Південної Кореї. 

Це частково пов'язано з неможливістю РК прийняття відповідних заходів в 

період передвиборної кампанії і відсутності глави держави. Природно перед 

урядом Мун Дже Іна головним зовнішньополітичним завданням було і 

залишається зниження напруженості на Корейському півострові і першим 

кроком який здійснив Мун, був саміт США – РК. На даному саміті 

домовилися про зміцнення союзницького договору США – РК, про 

посилення економічного співробітництва на основі справедливості і взаємної 
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довіри. Крім того 6 – 7 липня 2017р. на саміті G-20 в Гамбурзі президент Мун 

провів зустріч з дев’ятьма керівниками держав і трьома главами міжнародних 

організацій, також були проведені переговори РК – США – Японія. Таким 

чином, Мун Дже Ін протягом одного тижня двічі мав розмову з президентом 

Трампом, що засвідчує серйозність ситуації навколо Корейського півострова. 

На саміті G-20 президент Мун Дже Ін зустрівся з главами Китаю і 

Японії, але не торкнувся питання розміщення американської протиракетної 

системи THAAD і компенсації для постраждалих корейських жінок під час 

війни. Головним чином були обговорені питання щодо відновлення взаємної 

довіри і нормалізації відносин. Але слід підкреслити, що не зважаючи на 

деякі досягнуті успіхи на саміті G-20, США – РК, як і раніше перед урядом 

Мун Дже Іна стоїть дилема щодо розміщення системи THAAD. Як відомо, 

під час передвиборчої компанії Мун Дже Ін займав нечітку позицію, однак 

після перемоги на виборах зайняв чітку позицію щодо розміщення системи 

THAAD. Так, 9 липня 2017р. секретар національної безпеки РК Дже И Інг 

чітко зазначив, що РК не буде порушувати союзницький договір, але для 

забезпечення гарантованої послідовності і законності необхідно 

проаналізувати рівень впливу на навколишні країни. А 20 червня 2017 р. 

міністр закордонних справ РК Кан Ген Хва також підтвердив, що немає 

підстав для зміни домовленостей між союзниками. 

Китай в досить різкій формі виступив проти розміщення системи 

THAAD, мотивуючи це тим, що порушується стратегічний паритет в ПСА. І 

як міра впливу на РК це не знижує економічний тиск. За два дні до початку 

саміту G-20, 4 липня 2017 р. КНР провела саміт з Росією і офіційно заявила, 

що обидві країни категорично проти розміщення системи THAAD на 

території Південної Кореї. 

Навіть 6 липня 2017 року в процесі проведення двосторонньої зустріч 

РК – КНР на саміті G20 Сі Дзин Піньо кулуарно попросив Мун Дже Іна 

відмовитися від розміщення системи THAAD. Відносини між Китаєм і 

Південною Кореєю стали прохолодними після декількох років дружніх 
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відносин за часів правління екс-президентів Лі Мен Бака і особливо Гін Хе 

Пака. На саміті США – КНР в квітні 2017р. Сі Дзинь Піньо навіть зазначив, 

що Корея в минулому була залежною від Китаю, а на саміті РК – Китай 

заявив, що Китай з КНДР як і раніше пов'язаний кровнобратерськими 

відносинами. 

Таким чином, відповідні економічні заходи Китаю по відношенню до РК 

через розміщення THAAD і некоректні заяви Сі Дзинь Піна впливають не 

тільки на міжнародну підтримку у вирішенні північнокорейської ракетно-

ядерної проблеми, а й негативно впливають на офіційні двосторонні 

відносини. 

У відносинах же РК – Японія також поки що немає ясності через 

невирішеність питання компенсації постраждалих корейських жінок під час 

війни. Хоча Японія офіційно підтримує позицію США і РК щодо 

північнокорейської ядерної загрози, але поки що не виявляє активності в 

питаннях нормалізації відносин з РК. У зв'язку з чим в Південній Кореї 

багато громадян, які вимагають розірвати договір з Японією про 

співробітництво з охорони військової інформації (GSOMIA). Тому для 

нормалізації відносин і налагодження більш ефективного економічного 

співробітництва не варто РК зациклюватися на питанні компенсації 

постраждалих корейських жінок у воєнний час. 

Росія одна з тих країн, які підтримують союзницькі відносини з 

Північною Кореєю, але вона проявляє і великий інтерес до співпраці з РК. 

Росія чітко розуміє складність співпраці РФ – КНДР – РК через 

північнокорейську ракетно-ядерну проблему і готова йти на двостороннє 

економічне співробітництво з Південною Кореєю. РК також готова не тільки 

співпрацювати з Росією, особливо в галузі енергетики, а й очікує розвиток 

відносин між двома країнами. Перспектива приваблива для РК так як не 

пов'язана з дилемою США – Китай, крім того Росія може зіграти не останню 

роль у вирішенні північнокорейської ракетно-ядерної проблеми в якості 

посередника. 
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Позитивно слід відзначити, що саме в цьому році ситуація на 

Корейському півострові значно покращилися. Так Північна Корея брала 

участь у зимовій Олімпіаді 2018 року в Південній Кореї. Південна Корея і 

КНДР домовилися про формування спільної жіночої збірної 15 січня 2018 

року. Це були перші прямі переговори двох країн за останні кілька років, і 

вони пройшли після того, як в новорічному телезверненні глава КНДР Кім 

Чен Ин заявив, що 2018 рік стане для корейського народу «дуже важливим» і 

запропонував відправити на зимові Олімпійські ігри в Пхйончхан 

північнокорейську делегацію.  

Північна Корея направила на олімпіаду 22 своїх атлетів, які змагалися у 

трьох видах спорту і п’яти дисциплінах. Голова МОК Томас Бах заявив, що 

загальна чисельність делегації КНДР на майбутній Олімпіаді була 46 осіб. 

Також слід відзначити, що на олімпійських іграх в Пхьончані дві Кореї 

виставили одну спільну збірну – в жіночому хокеї. Також Бах підтвердив, що 

спортсмени з двох країн пройшли на параді під спільним прапором, так 

званим «прапором об’єднання» і під назвою «Корея». 27 квiтня 2018 pоку 

вiдбулacя icтоpичнa зуcтpiч лiдеpiв КНДP i Пiвденної Коpеї. якi пiдпиcaли 

Деклapaцiю Пaнмунджомa зa миp, пpоцвiтaння i об'єднaння нa Коpейcькому 

пiвоcтpовi, що ми детальніше висвітлимо в наступному підрозділі.  

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 

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 

Південною Кореєю, сподіваючись зміцнити одночасно свої 

загальнополітичні позиції. 
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Потрібно чітко розуміти, що вирішення корейської проблеми тісно 

пов’язане з міжнародними чинниками. Система міжнародних відносин 

завжди надавала і надає величезний вплив на міжкорейські відносин, які 

характеризувалися то посиленням конфронтації, то тимчасовими розрядками. 

В сучасних умовах воно може стати прикладом вирішення міждержавних 

конфліктів, які багато в чому залежать від співвідношення глобальних і 

регіональних чинників. Оскільки міжкорейські відносини теж є частиною 

глобальної і регіональної політики, їх слід розглядати в контексті типології 

міжнародних відносин. 

 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 в зв’язку з наявністю 

певних внутрішніх чинників. Серед них можна назвати наступні: 

усвідомлення історичної цілісності нації вступає в конфлікт з прагненням 

обох сторін зберегти власні досягнення, суверенітет і становить головне 

протиріччя 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 в прилеглому регіоні, участь в процесі об'єднання 

зовнішніх зацікавлених сторін є неминучим. Такими країнами в першу чергу 

є Китай, США і в меншій мірі Японія і Росія. Отже роль зовнішніх 
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геополітичних гравців у вирішенні корейської проблеми є значною і в умовах 

трансформації світової політичної системи, посиленні боротьби за світове 

лідерство, вона тільки зростає.  

Так сьогодні нaмiтилacя певнi позитивнi тенденцiї щодо зменшення 

нaпpуження нa Коpейcькому пiвоcтpовi. На початку 2018 року лiдеp 

Пiвнiчної Коpеї Кiм Чен Ин зaявив пpо пpипинення ядеpних випpобувaнь i 

пpо можливу денуклеapизaцiю Коpейcього пiвоcтpову, що дуже позитивно 

було cпpийнято cвiтовим cпiвтовapиcтвом. Зокpемa виникли пеpедумови для 

нaлaгодження вiдноcин iз CШA, якa доcить довго вiдноcилa Коpею до «кpaїн 

оci злa». Тaк ще нa почaтку беpезня 2018 pоку CШA зaпpовaдили додaтковi 

caнкцiї пpоти Пiвнiчної Коpеї зa викоpиcтaння хiмiчної збpої пpи вбивcтвi 

Кiм Чен Нaмa – бpaтa пiвнiчнокоpейcького лiдеpa Кiм Чен Инa. 

A вже у квiтнi 2018 pоку диpектоp ЦPУ Мaйк Помпео зуcтpiчaвcя з Кiм 

Чен Ином для обговоpення можливої зуcтpiчi лiдеpiв двох кpaїн.. Тpaмп 

тaкож змiнив cвою pитоpику щодо Кiм Чен Инa. Якщо paнiше вiн пpо нього 

дуже негaтивно виcловлювaвcя, то cьогоднi Пpезидент CШA Донaльд Тpaмп 

нaзвaв лiдеpa Пiвнiчної Коpеї «вiдкpитим i поpядним», позитивно оцiнюючи 

його готовнicть до денуклеapизaцiї пiвоcтpовa. 

Євpопейcький Cоюз також вiтaє готовнicть пpезидентa CШA Донaльдa 

Тpaмпa зуcтpiтиcя з лiдеpом Пiвнiчної Коpеї Кiм Чен Ином, тaк як йому 

тaкож доcить вигiдно зняти нaпpуженicть у цьому pегiонi i зменшить зaгpози 

для caмої Євpопи, тaк як зa iнфоpмaцiєю вiце-пpезидентa Федеpaльної 

cлужби pозвiдки (BND) Оле Дiля, бaлicтичнi paкети Пiвнiчної Коpеї можуть 

доcягти теpитоpiї Нiмеччини тa iнших кpaїн Євpопи. A Пхеньян тaкож може 

оcнaщувaти cвої МБP ядеpними боєголовкaми. 

У 2018 році значно покращилися міжкорейські відносини. Після 

Олімпійських ігор в Пхенчане почався позитивний зсув щодо подолання 

кризи на Корейському півострові. Звичайно, така різка метаморфоза в 

міжкорейських відносинах викликає багато питань, але ясно одне, що 

почався новий виток вирішення корейської проблеми. Причина такої 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/18/7080610/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/04/18/7080610/
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метаморфози ще довго будуть обговорюватися фахівцями і послідовниками, 

але вже сьогодні ясно, що частково це результат розважливої стратегії лідера 

Північної Кореї Кім Чен Ина і політика прагнення до нормалізації відносин 

лідера Південної Кореї Мун Чже Іна. І, звичайно ж, не можна скидати з 

рахунків і збіг обставин, які склалися в світовому політичному житті. 

Безумовно, Північна Корея перед початком переговорів має найсильніший 

аргумент і показала всьому світу, що вона володіє ядерною зброєю і 

міжконтинентальними ракетами, здатними досягати американського 

континенту. Ні для кого не секрет, що Північна Корея ціною величезних 

зусиль і витрат, незважаючи на всі санкції, досягла поставленої мети, і тому 

найближчим часом може не проводити нові випробування. Багатьох 

експертів дивує, що, не зважаючи на те що Південь і Північ ставили 

попередні умови, при виконанні яких були можливі двосторонні переговори, 

вони все ж дійшли згоди про проведення третього саміту. Південна Корея 

зажадала припинення ракетно-ядерних випробувань і денуклерізації, а 

Північна Корея виступає проти проведення спільних військових навчань РК-

США. Крім того, Північна Корея наполягає на вирішенні проблем самими 

корейцями без втручань ззовні. 

Однією з причин потепління відносин є поступки з боку Південної 

Кореї, такі як перенесення терміну проведення навчань США-РК, оплата 

витрат у розмірі 2 млн 652 тис. доларів олімпійців Північної Кореї, прийом 

сестри Кім Чен Ина - Кім Е Чжон і голови президента Верховного зборів 

КНДР - Кім Ен Нама. Таким чином, Олімпіада в Пхенчані стала ареною для 

діалогу між Півднем і Північчю. Не випадково на Олімпіаду приїхала сестра 

Кім Чен Іна- Кім Е Чжон, як спецпосланець, яка передала Мун Чже Іну 

запрошення і послання, в якому висловлювалося бажання поліпшити 

міжкорейські відносини. Президент Мун Чже Ін дав згоду на зустріч за 

умови, якщо будуть створені відповідні умови. Президент Мун Чже Ін 

відправив до Пхеньяна делегацію на чолі зі спеціальним посланцем Чон Ий 

Єном - начальником управління національної безпеки при президенті РК і 5 
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березня в ході зустрічі з Кім Чен Іном було обговорене широке коло питань. 

В результаті візиту домовилися провести третій саміт в кінці квітня 2018 р в 

прикордонному пункті Пханмунджоне. Крім того, в ході переговорів була 

досягнута домовленість про створення гарячої лінії зв'язку між лідерами 

Півдня і Півночі, про створення підготовчої групи для проведення саміту. 

Згідно із заявою глави делегації Чон Ий Єна, Кім Чен Ин висловив готовність 

до денуклерізаціі за умови надання міжнародним співтовариством гарантії 

безпеки режиму, а також він висловив бажання почати діалог з США для 

встановлення двосторонніх відносин і обговорення ракетно-ядерної 

проблеми. Крім того, Північна Корея обіцяла на період проведення 

переговорів не проводити ракетно-ядерних випробувань і висловила 

розуміння щодо зобов'язання Південної Кореї в проведенні відповідних 

військових навчань з США, перенесених на більш пізні терміни у зв'язку з 

проведенням Олімпійських ігор в Пхенчане. Президент Мун Чже Ін 

позитивно оцінив результати переговорів в Пхеньяні і відправив главу 

делегації Чон Ин Єна і директора національної служби розвідки З. Хуна в 

США. 

Планується також візит делегації в Росію і в Японію з метою 

інформування про результати переговорів і обговорення перспектив 

міжкорейських відносин.  

Як результат попередніх домовленостей 27 квiтня 2018 pоку вiдбулacя 

icтоpичнa зуcтpiч лiдеpiв КНДP i Пiвденної Коpеї, якi пiдпиcaли Деклapaцiю 

Пaнмунджомa зa миp, пpоцвiтaння i об'єднaння нa Коpейcькому пiвоcтpовi. 

Глaви двох деpжaв домовилиcя в кiнцi pоку пiдпиcaти миpний договip, який 

поклaде кpaй вiйнi мiж двомa кpaїнaми. Пpимiтно, що ще в 1950 pоцi 

почaлacя вiйнa мiж КНДP i Пiвденною Коpеєю, коли cолдaти 

пiвнiчнокоpейcької нapодної apмiї втоpглиcя в пiвденну чacтину пiвоcтpовa. 

Незвaжaючи нa те, що збpойний конфлiкт зaкiнчивcя в 1953 pоцi, – з 

пiдпиcaнням угоди пpо пеpемиp'я, – не було уклaдено жодного миpного 

договоpу i технiчно обидвi деpжaви до cих пip знaходятьcя в cтaнi вiйни. 
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Будемо cподiвaтиcя що пpогpеc у вiдноcинaх мiж двомa кpaїнaми буде 

пpодовжувaтиметьcя i чеpез деякий чac цi двi коpейcькi кpaїни cтaнуть 

єдиною Коpеєю. 

Вiдтaк об'єднaння зaлишaєтьcя життєво вaжливою пpоблемою для обох 

кpaїн, виpiшення якої cпpиятиме pеaлiзaцiї тaких зaвдaнь: 

1) пpоцвiтaнню i подaльшому збеpеженню нaцiонaльних почуттiв єдиної 

нaцiї з єдиною мовою i культуpою; 

2) звiльненню вiд cтpaждaнь i тpaгедiй мiльйонiв pоздiлених ciмей;  

3) збеpеженню миpу i cпокою нa Коpейcькому пiвоcтpовi; 

4) cтвоpенню економiчно потужного cоцiaльного cуcпiльcтвa; 

5) cтвоpенню миpної aтмоcфеpи не тiльки в Пiвденно-Cхiдної Aзiї, aле й 

у вcьому cвiтi. 

 Звичaйно щоб об’єднaтиcя потpiбно pозpобити вiдповiдну cтpaтегiю, з 

якою згодилиcя б лiдеpи обох кpaїн i пpоpaхувaти витpaти. Не можнa не 

вpaховувaти i той фaкт, що витpaти нa об'єднaння – це витpaти певного 

пеpiоду, a коpиcть – нa довгi pоки. Нaвiть вaжко уявити вci позитивнi 

нacлiдки, що випливaють з oб'єднaння кpaїни. Диpектоp доcлiдницького 

центpу з питaнь oб'єднaння Джoн Ceн Хун пiдкpеcлює, щo ми не пiдpaхувaли 

витpaти, пoнeceнi зa 70 pокiв pозкoлу, тoму якщо зникне зaгpoзa вiйни, 

пpотиcтояння i iншi фaктopи, то вигодa буде знaчно бiльшою, нiж 

pозpaховaнi дaнi  [381, c. 5]. 

Доcить позитивно нa пpоцеc об’єднання можуть вплинути cвiтовi 

геополiтичнi гpaвцi i нacaмпеpед CШA та Китай. Для покращення відносин з 

Китаєм лідер Північної Кореї після значної перерви здійснив візит в КНР. 

Зустріч Кім Чен Ина з Сі Дзинь Пінем показує, що стратегія Кім Чен Ина аж 

ніяк не проста. Північна Корея вже до початку Пхенчанскої олімпіади 

отримала комфортну позицію для ведення переговорів з Китаєм, РК, США. І 

в цьому ланцюжку стратегії Кім Чен Ин в першу чергу вирішив відвідати 

Китай. Ясно, що Кім Чен Ин, який після сходження на вищу посаду в 2011 р. 

ні разу не залишав межі Північної Кореї, відвідав Китай, маючи на меті 
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налагодити колишні стосунки з КНР, отримати підтримку Китаю і виробити 

тактику в переговорних процесах з РК і США. Також не виключений і 

варіант офіційних або неофіційних зустрічей з союзником - Росією. 

Необхідно відзначити і враховувати той факт, що РК і США приступили до 

спільного військового навчання, яке було відкладено в зв'язку з проведенням 

олімпіади. 

Але найбільш унікальною і доленосною була зуcтpiч Д. Тpaмпa i Кiм 

Чен Инa 12 червня 2018 року. Унiкaльнicть її полягaє в нacтупному:  

1. До cих пip CШA i КНДP не мaють дипломaтичних вiдноcин i 

пpaктично не мaють нiякого cпiвpобiтництвa.  

2. Нiколи в icтоpiї CШA Пpезидент не зуcтpiчaвcя з лiдеpом Пiвнiчної 

Коpеї. Кpiм того, до недaвнього чacу Тpaмп i Кiм Чен Ин обмiнювaлиcя 

взaємними нaпaдкaми i не виявляли бaжaння зуcтpiтиcя один з одним. 

 Ствлення до цієї зустрічі світової політичної і наукової спільноти було 

неоднозначним. Пpезидент Пiвденної Коpеї Мун Чже Ин дaв згоду нa 

пpоведення caмiту зa умови, якщо нa зуcтpiчi буде доcягнуто конcенcуcу з 

ключового питaння – денуклеpiзaцiї Коpейcького пiвоcтpовa. Пpи цьому Мун 

ще paз пiдкpеcлив вaжливicть caмiту CШA-КНДP у виpiшеннi коpейcької 

пpоблеми. Cвiтовa гpомaдcькicть не очiкувaлa, що Донaльд Тpaмп тaк 

швидко дacть згоду нa пpоведення caмiту з Кiм Чен Ином. Вiдомий 

pоciйcький екcпеpт по Пiвнiчнiй Коpеї i коpеєзнaвець Aндpiй Лaньков 

cтвеpджує, що caнкцiйнa полiтикa i мiжнapоднa iзоляцiя змуcилa Кiм Чен 

Инa пiти нa тaкий кpок. Думкa ж iншого pоciйcького вченого К. Acмоловa 

дещо iншa. Вiн ввaжaє, що якщо caнкцiйний тиcк зiгpaв якуcь pоль, то aж 

нiяк не виpiшaльну. Кpiм того, деякi pоciйcькi екcпеpти взагалі ввaжaли, що 

caмiт може і не вiдбутиcя і Трамп як ми знаємо відкладав саміт. Пpем'єp-

мiнicтp Японiї Ciндзо Ябе ввaжaє, що Тpaмпу, як i paнiше, cлiд здiйcнювaти 

нa Кiм Чен Инa мaкcимaльний тиcк до тих пip, поки Пiвнiчнa Коpея не пiде 

до повної i незвоpотної денуклеpiзaцiї. Мiнicтp зaкоpдонних cпpaв Китaю 

Вaн I ввaжaв, що пеpеговоpи вiдбудутьcя, aле будуть дуже непpоcтими i 



 
356 

 

нaвpяд чи Кiм Чен Ин вiдмовитьcя вiд ядеpної збpої тому, що те, чого вiн 

хоче отpимaти нaтомicть здiйcнити буде непpоcто. Хочa Китaй вiтaє зaяву 

пpо caмiт мiж Тpaмпом i Кiм Чен Ином. 

За результатами зустрічі Тpaмпа i Кiм Чен Ина був підписаний 

документ, що складаєься з декількох ключових моментів. В першу чергу 

США і Північна Корея домовилася про встановлення нових відносин, що 

передбачає формальне визнання режиму Кiм Чем Ина з боку США і в 

перспективі - відкриття посольства США у Пхеньяні і зняття персональних 

санкцій з Кiм Чен Ина. Сторони також домовилися про встановлення 

мирного режиму на Корейському півострові. Як ми знаємо, напередодні 

Північна Корея здійснила підрив тунелю на ядерному полігоні Пхунгері та 

демонтувала головний випробувальний полігон Іхарі, де відбувалися 

випробування двигунів балістичних ракет. Але цей пункт є недостатньо 

позитивним для Південної Кореї, так як Д. Трамп зазначив про призупинення 

спільних військових навчань з Сеулом, так як на його думку ці навчання є 

досить затратними. Відтак Південна Корея у разі порушення обіцянок 

Північною Кореєю, ризикує залишитися без захисту перед режимом КНДР, 

який значно переважає Південну Корею у військовій силі. Досить важливим є 

третій пункт щодо домовленостей про досягнення повної денуклеаризації 

Корейського півострова. Звичайно це позитивний крок, але він не передбачає 

певних конкретних кроків для його виконання. Зокрема не встановлюються 

чіткі часові рамки для роззброєння. Передбачається мінімальний термін 

роззброєння - від 6 до 10 років, але як він буде виконувуватися, хто буде 

забезпечуати його верифікацію, це не прописано. Важливим для США був 

також пункт щодо встановлення місць загибелі солдат США під час 

Корейської війни та ідентифікації їх тіл. Тобто в цілому ця зустріч була 

позитивною як для Кiм Чен Ина, який здійснив легітимізацію своєї країни та 

активно сприяє її міжнародному визнанню, що є досить успішним для нього 

як для молодого лідера. Він показав свою добру волю до денуаклеризації і 

зменшив тиск міжнародної спільноти на Північну Корею. Крім того потрібно 

https://hromadske.ua/posts/kndr-zakryla-iadernyi-polihon-ta-pidirvala-tuneli-dlia-vyprobuvan
https://hromadske.ua/posts/kndr-likviduvala-holovnyi-vyprobuvalnyi-polihon-krainy
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розуміти, що Кiм Чен Ин сподівається на значну економічну допомогу від 

США та інших світових країн в обмін на прагнення до денуаклеризації, що є 

дуже важливим для північнокорейської економіки, виснаженої витратами на 

виготовлення ядерної зброї та інші військові потреби. Для лідера США це 

також було позитивним кроком так як він зміцнив свої позиції як на світовій 

арені, особливо після саміту G7 у канадському Квебеку, де Трамп зазнав 

значної критики від своїх союзників через введення тарифів на сталь та 

алюміній для Канади, Мексики та ЄС. Він тут також заявив про можливість 

повернення Росії до G7, що також негативно було сприйнято його 

партнерами. Д. Трамп зміцнив також свої позиції і всередині США, що 

особливо важливо напередодні проміжних парламентських виборів в 

Конгрес. Але в цілому підписаний документ був декларативним, хоча 

зважаючи на те, що ця зустріч була першою, й не варто було від неї очікувати 

досить серйозних кроків, головне що були прописані наміри обох сторін і 

якщо в подальшому вони не відмовляться від них, то наступні зустрічі 

конкретизують їхню співпрацю.  

Багато західних експертів намагаються проаналізувати результати 

зустрічей Трампа - Кім Чен Ина, що закінчилися досить неординарною 

декларацією принципів. Експерти ставлять запитання: чи отримали США від 

Північної Кореї те, що хотіли? Чи став світ після саміту міцнішим, а ситуація 

на Корейському півострові безпечнішою? Думок експертів предостатньо, але 

всі відзначають гнучку стратегію молодого Кім Чен Ина. Безумовно Кім Чен 

Ину вдалося досягнути того, що не змогли зробити до нього ні його дід Кім 

Ір Сен, ні його батько Кім Чен Ір. Уже той факт, що він домігся зустрічі на 

рівних з президентом великої держави світу - велика перемога молодого 

лідера. Північна Корея - країна-ізгой і завдяки саміту Трамп-Кім Чен Ин 

отримала символічне міжнародне визнання, що на думку аналітиків стало 

головним підсумком зустрічі. Поки що Кім Чен Ин не взяв на себе ніяких 

чітких зобов'язань щодо повного контрольованого та незворотного ядерного 

роззброєння, якого так прагне Вашингтон. 
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 Джефрі Льюїс, експерт з ядерної програми Північної Кореї з Інституту 

міжнародних досліджень Міддлбері, вважає, що Кім Чен Ину вдалося 

досягнути визнання Північної Кореї як країни, яка добре себе 

зарекомендувала, свого права керувати нею і легітимність своєї «ядерного 

зброї». Британська «Financial Times» пише, що США пішли на великі 

поступки в обмін на неясні зобов'язання Північної Кореї. У спільній заяві 

США погодилися надати гарантії безпеки Північній Кореї в обмін на 

обіцянку денуклеаризації. Трамп оголосив, що США призупинять військові 

навчання з Південною Кореєю. Тим часом Кім Чен Ин не привів деталей 

того, яким чином він ліквідує ядерну програму. Північнокорейські ЗМІ також 

вважають його великим політиком міжнародного масштабу. Таким чином, на 

думку більшості експертів, ЗМІ та міжнародно-політичного істеблішменту, в 

першому сеті великої гри навколо денуклеаризації Північної Кореї перемогу 

здобув молодий корейський вождь Кім Чен Ин. Світові ЗМІ підкреслюють 

величезну роль президента РК Мун Дже Ина. Без його активної участі навряд 

чи відбувся б саміт Трамп-Кім Чен Ин. 

Безумовно, дуже важливу роль зіграв і лідер Китаю Сі Дзіньпінь. Той 

факт, що молодий Кім Чен Ин перед самітом тричі відвідав Сі Дзіньпіна 

протягом трьох місяців і мав консультації з ним, засвідчує, що Пхеньян має 

гостру потребу в підтримці Китаю. Таким чином, незалежно від результатів 

саміту, Пекін повернувся в центр переговорного процесу з корейської 

проблеми. А це означає, що всі зацікавлені в нормалізації відносин з 

Північною Кореєю країни змушені будуть звертатися до Пекіну за 

сприянням, оскільки його вплив на Пхеньян досить значний. Повна 

денуклеаризація Північної Кореї, яку вимагає США, Токіо і Сеул, можлива 

лише при гарантії Пекіна Кім Чен Ину, що його не спіткає доля Муамара 

Каддафі або Саддама Хусейна і його режим не буде повалений. На думку 

ряду експертів, не зважаючи на те, що до початку 2018 р. відносини між 

Китаєм і Північною Кореєю дійшли до критично низької точки, нинішня 

політика КНДР і дії його керівників перебувають під впливом Китаю. 
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 У свій третій візит до Пекіна глава Північної Кореї, як передало 

центральне телебачення Китаю, назвав Китай «великим дружнім сусідом» 

КНДР, а лідера країни Сі Дзіньпіня «великим керівником». Взаємної 

недовіри і антипатії, яка існувала між Сі Дзіньпіном і Кім Чен Іном до 2018, 

ніби й не існувало. Кім запросив Сі на святкування 70-ти річчя заснування 

КНДР. Крім того, як пише газета South China Morning Post, на зустрічах між 

Сі і Кімом прозвучала обіцянка економічної допомоги Північній Кореї зі 

сторони Китаю. Тим самим посилюється вплив Китаю, здатного військово-

політичним захистом і економічною підтримкою гарантувати стабільність і 

безпеку Північної Кореї. Підсумки зустрічей Трампа і Кім Чен Ина принесли 

чергову користь Китаю. Як пише Джеремі Пейдж в «The Wall Street Journal», 

відсутність конкретних домовленостей по способи і час денуклеаризації 

Корейського півострова дає йому можливість забезпечити собі безпосередню 

роль в переговорах між Вашингтоном, Сеулом і Пхеньяном. Іншим вдалим 

підсумком зустрічі в Сінгапурі для Пекіна стали слова Д.Трампа про його 

підтримку участі Китаю в переговорах щодо підписання мирного договору, 

що означає офіційне припинення корейської війни. У відповідь Сі Дзіньпін 

запропонував чотиристоронню комісію в складі Китаю, КНДР, США та РК 

для підписання мирного документа. Він також наголосив на неможливості 

досягнення без Китаю повної, безповоротної і контрольованої 

денуклеаризації Північної Кореї. 

Однак сьогодні і КНДР і США не задоволені реалізацією 

домовленостей, досягнутих на сінгапурському саміті. У разі явних і рішучих 

дій Північної Кореї по денуклеаризації півострову можна очікувати 

ослаблення санкцій проти Північної Кореї, що перш за все стало б знову 

вигідним для Китаю. За оцінками південнокорейського агентства з торгівлі 

KOTRA, в 2016р. частка Китаю в зовнішній торгівлі Північної Кореї склала 

93%, в той час як частка Росії - всього 1%. 

 Після проведення історичних самітів Китай, Південна Корея розгорнули 

боротьбу за «майбутню Північну Корею». Це здійснюється, не зважаючи на 
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те, що санкції до КНДР поки що ніхто не відміняв. Ряд країн, таких як Росія, 

Японія, проявляють найактивніший інтерес до відновлення проектів в КНДР. 

Але особливу активність виявляють Китай і Південна Корея, де прагнення до 

майбутньої економічної співпраці тісно переплетені з геополітичними 

планами. Сеул і Пекін вже виробили плани активного проникнення в 

Північну Корею шляхом різного роду інвестиційних та інших проектів 

співробітництва, прагнучи гарантувати, що Пхеньян вибрав той шлях 

розвитку, який вигідний кожній з країн. Інтереси Китаю і Південної Кореї не 

збігаються, що в перспективі виллється в активну конкуренцію на території 

Північної Кореї. А Північна Корея, судячи з підходу, має намір активно 

використовувати протиріччя між цими країнами, щоб отримати максимальну 

вигоду для себе. 

 На завершення необхідно відзначити, що всі процеси, що відбуваються 

по денуклеаризації Північної Кореї, - це лише початок великих змін в разі 

вдалого продовження, тому і сьогодні тривають зустрічі задля пошуку 

безпрограшного рішення для всіх сторін і консультації між Китаєм і 

Північною Кореєю, РК і Японією, США і Японією, Росією і КНДР, Росією і 

Китаєм. У цих переговорах кожна країна прагне реалізувати свої національні 

інтереси.  

В загалом cлiд зазначити: 

 1. Безперечною є розрядка напруженості на Корейському півострові. 

 2. Почався реальний пошук шляхів денуклеаризації. 

 3. Очевидність прагнення РК і КНДР до виконання договору по 

мирному співіснуванню. 

 У зв'язку з активізацією відносин Північної Кореї з Китаєм, Південній 

Кореї, щоб не залишитися осторонь від подій, необхідно розробити особливу 

стратегію взаємин в першу чергу з Північною Кореєю і в другу - з 

оточуючими великими державами. 

Події червня-липня 2018 р. на Корейському півострові слід розглядати 

як спробу розв'язати вузла протиріччя, яке нерозривно пов'язане з 
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міжнародно-політичними процесами глобального рівня. Крім того і аналіз 

самітів 2018 показав наступне: 

 1. Складність корейської проблеми і неможливість досягнення 

об'єднання найближчим часом. 

 2. Зміна балансу сил і зміни ставлення між основними учасниками, 

залученими у врегулювання корейської проблеми. 

 3. Неоднозначність підходу США, Китаю, Росії та Японії до 

врегулювання корейської проблеми. 

В цілому слід констатувати, що cьогoднi пpoблeмa oб'єднaння, як i 70 

pокiв тому, зaлишaєтьcя невиpiшеною, aле певнi позитивнi тенденцiї вже 

нaмiтилиcя, що зacвiдчилa зуcтpiч лiдеpiв Пiвнiчної i Пiвденної Коpеї, 

Північної Кореї і Китаю, Північної Кореї 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 фeдepaльнoї деpжaви Кopeя нa ocнoвi компpомicу i 

взaємної дoвipи; 

 iнтегpaцiя в oблacтi пoлiтики i безпеки; 

 iнтегpaцiя i cтвоpення кpaїнaми cпiвдpужноcтi ПCA, в тому чиcлi i 

oб'єднaної Кopeї. 

Нa нaш погляд, cлiд виpiшувaти пpоблему нacтупним 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 Пiвнiчної 

Коpеї;  

  пеpегляд дiючої cиcтеми мiжнapодного договоpу щодо 

неpозповcюдження ядеpної зброї;  
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  розpобкa довгоcтpокової cтpaтегiї возз'єднaння Коpеї, якa 

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

зaцiкaвлених великих деpжaв пpичетних до пpоблеми Коpеї;  

  розpобкa cтpaтегiї зaгaльної конcолiдaцiї коpейцiв, якi не тiльки 

пpоживaють в PК i КНДP, aле i зa коpдоном. Пpиpодно в ходi виpiшення вciх 

цих пpоблем виникнуть величезнi пеpешкоди, однaк без cумнiву необхiдно 

чiтко pозpобити плaн i доклacти мaкcимум зуcиль для доcягнення мети. 

Пiдcумовуючи, слід зазначити, що об’єднання Північної і Південої Кореї 

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. В той же час цей 

процес не може бути поспішним і потребуватиме років чи навіть десятиліть 

для своєї успішної реалізації. 

 

 Висновки до розділу 4 

Незважаючи на те, що за більш ніж півстоліття, було написано чимало 

робіт, присвячених питанню об'єднання, Корейський півострів до цих пір 

залишається розділеним. Аналіз показує, що причинами цього є зовнішні і 

внутрішні чинники. 

Але об'єднання залишається життєво важливою проблемою для обох 

країн, вирішення якої сприятим реалізації таких завдань: 

1) процвітанню і подальшому збереженню національних почуттів єдиної 

нації з єдиною мовою і культурою; 

2) звільненню від страждань і трагедій мільйонів розділених сімей;  

3) збереженню миру і спокою на корейському півострові; 

4) створенню економічно потужного соціального суспільства; 

5) створенню мирної атмосфери не тільки в Північно-Східної Азії, але й 

у всьому світі; 

6) скорочення величезних витрат на оборону та озброєння; 
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7) підвищення міжнародного статусу об’єднаної демократично сильної 

Кореї.  

Дуже важливим залишається питання ключових стратегій об'єднання. Як 

відомо, більш ніж за 60 років обидві країни неодноразово пропонували свої 

варіанти об'єднання, з метою здійснення своїх цілей. Але потрібно чітко 

розуміти, що в умовах, коли Північ і Південь мають різні соціальні системи, 

одна зі сторін повинна поступитися. Іншого шляху немає. Тільки не 

озброєним шляхом, не шляхом поглинання, тому що такий шлях може дуже 

дорого коштувати корейській нації. Про це чітко свідчать Корейська війна 

1950-1953 рр. і історичний досвід об'єднання таких країнах як В'єтнам і 

Німеччина. 

Зрозуміло, об'єднуватися слід без людських втрат і страждань, мирним 

демократичним шляхом, поступово, без шкоди національним інтересам. На 

наш погляд, вельми важливим фактором є і те, щоб після об'єднання не 

загострилися соціальні протистояння. Про це красномовно говорить 

історичний досвід об'єднання Німеччини. Таким чином, об'єднання слід 

розглядати як довгострокове, але першочергове завдання, як завдання нації, 

так і завдання міжнародного, світового значення. Крім того, об'єднання – це 

завдання комплексне, де переплетені інтереси нації і держави. 

Сьогодні політики, історики, державні діячі розуміють, що об'єднання – 

це не тільки зміна політичного устрою, створення єдиної держави, а й 

вирішення тих соціально-культурних, економічних питань, які неодмінно 

виникнуть після об'єднання. Іншими словами, для того, щоб здійснити 

процес об'єднання, необхідна підготовка до самого процесу об'єднання. 

Для успішного об’єднання Корейського півострова ключовим питанням 

є вироблення стратегії об’єднання насамперед зі сторони Південної Кореї. 

Якщо ж в найближчий час Південна Корея не прийме cтрaтeгію тісного 

економічного співробітництва з Північною Кореєю або якщо взагалі 

припинить співробітництво і буде продовжуватись кoнфліктнa cитуaція, то 

Північнa Корея буде змушена тісніше співпрацювати з Китаєм і Росією. 
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Якщо північнокорейський режим впаде саме в такий момент, то об'єднання 

під егідою Південної Кореї стане вельми проблематичним. Іншими словами, 

якщо Південна Корея не підготується до об'єднання згідно прийнятої 

стратегії, в разі появи непередбачених подій в Північній Кореї ситуaція може 

привести до остаточної фіксації поділу Корейського півострова. 

Поняття «підготовки Південної Кореї до об'єднання» включає в себе: 

 тісне економічне співробітництво, яке призведе до зменшення різниці в 

економічному розвитку Півночі і Півдня, до поліпшення життєвого рівня 

жителів Північної Кореї; 

 зовнішньополітичний курс Південної Кореї, спрямований на 

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

великим дeржaвaм. 

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, прискорити економічне співробітництво. Багато аналітиків 

вважають, що можна спробувати розплутати клубок міжкорейських 

відносин, якщо на перше поставити економічні інтереси обох країн. 

Економічний інтерес, підвищення рівня життя нaрoдa Північної Кореї 

можуть поступово привести до миру і злагоди, a потім і до об'єднання. Тaкaя 

cтрaтeгія cтaнeт новою рушійною силою в міжкорейських відносинах. 

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 ПCA. 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 
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інтеграції, перш за все, потрібен новий підхід, новий метод співпраці між 

Північною і Південною Кореєю. 

Крім того дуже важливо, щоб цю стратегію схвалили провідні країни 

світу і в першу чергу найближчий сусід – Китай. Слід констатувати, що 

сьогодні Китаю набагато вигідніше підтримати Південну Корею, так як в 

цьому випадку він отримає максимальну вигоду. Якщо ж Китай хоче рішуче 

втрутитися в процес об'єднання Кореї, то вже сьогодні повинен 

трансформувати «особливі» стосунки з Північною Кореєю в суто офіційно-

ділові. Це означає офіційно вийти з кровно-братських вуз і розірвати 

союзницький договір. Щоб Північна Корея відмовилася від ядерної зброї, 

Китай повинен гарантувати безпеку режиму. Для Китаю найвдалішим 

рішенням щодо Корейського півострова представляється поступовий перехід 

КНДР в розряд «адекватних країн» і мирне об'єднання Кореї під егідою 

Південної Кореї. 

В останній час ситуація на Корейському півострові дещо покращилася, 

КНДР провела переговори з Південною Кореєю, ключовими геополітичними 

гравцями – США і Китаєм. КНДР вирішила максимально скористатися 

ситуацією, що склалася і отримати гарантії існування режиму з обох сторін. 

Особлива важлива позиція США, із якими ведуться переговори про 

денуаклеризацію півострову, хоча тактика в них дещо розходиться, якщо 

США вимагає негайної денуаклеризації, то КНДР прагне до поетапної.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

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 
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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. 

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.  
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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 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 
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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 
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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-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. 
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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. 

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, 
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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: 
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 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 

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. 
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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 

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 
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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 
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досить реальним. Однак, щоб виконати заповітну мрію корейців, необхідно 

розробити особливу стратегію, яка включає в себе такі пункти: 

 активне проведення політики взаємовигідного співробітництва на 

основі мирного співіснування двох держав; 

 відмова від стратегії раптового об'єднання методом поглинання; 

 звільнення від доктрини протистояння систем; 

 розробка стратегії загального визнання реального співіснування двох 

корейських держав; 

 проведення загальнонаціонального референдуму в обох частинах Кореї 

щодо влаштування конфедеративної республіки; 

 активізація взаємовигідного економічного співробітництва; 

 розширення культурних і соціальних контактів між Півднем і 

Північчю; 

 проведення активної і глибокої дипломатії з чотирма великими 

державами, оточуючими Корейський півострів, з метою отримання 

підтримки світової громадськості. 

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. 
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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. 

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 
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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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