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сучасний стан  
уКраїнсьКо-КорейсьКих відносин

У статті розглядаються українсько-корейські відносини 
на сучасному етапі, дається характеристика основним тен-
денціям та перспективам їх розвитку.

The article deals with the Ukrainian-Korean relations during 
the modern period, describes trends and prospects of their 
development. 

В статье рассматриваются украинско-корейские отно-
шения на современном этапе, дается характеристика 
основным тенденциям и перспективам их развития.

Республіка Корея була однією з перших держав, які визнали не
залежність України. З часу встановлення дипломатичних відносин 
між Україною та Республікою Корея докладено чимало зусиль для 
розбудови повномасштабного співробітництва у сферах взаємного 
інтересу [1]. Нині діє низка інституційних механізмів, які відігра
ють важливу роль у поглибленні двосторонніх відносин. 

Варто відзначити, що останні роки позначилися низкою важли
вих двосторонніх заходів, які визначатимуть подальший розвиток 
співпраці між Україною та Південною Кореєю. Зокрема, це візити 
на найвищому рівні двох президентів, друге засідання Міжурядової 
українсько-корейської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва (26 листопада 2012 р., Київ), четверте засідання 
Спільного комітету з науково-технічного співробітництва (7 грудня 
2012 р., Сеул), сьомий раунд політичних консультацій між зовніш
ньополітичними відомствами двох країн на рівні заступників міні
стрів (6 лютого 2012 p., Сеул) [2].

Розглядаючи торговельно-економічну складову двосторон
ніх відносин, слід відзначити, що останнім часом спостерігається 
зміцнення торговельно-економічних зв’язків між країнами. Під
твердженням цьому є зростання показників українсько-південно
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корейського товарообігу. Так, 2011 року він становив 1,7 млрд. дол. 
США, що на 32,7% більше, ніж 2010-го.

У географічному розрізі Республіка Корея залишається провід
ним інвестором в економіку нашої держави серед азійських країн. 
Нині в Україну залучено корейських інвестицій на суму близько 
172 млн. дол. США. Водночас, цей показник становить лише 0,4% 
загального обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли в 
українську економіку [3].

Сьогодні в нашій країні працює 28 підприємств із корейським 
капіталом, серед яких найбільші корейські компанії – “Samsung”, 
“LG” та “Hyundaі”.

Уряд України також надає допомогу корейській стороні. Йдеть
ся, насамперед, про вирішення проблем етнічних корейців, які 
проживають на території нашої держави. Під час зустрічі з Прези
дентом України Віктором Януковичем у березні 2012 року в Сеулі 
Президент Республіки Корея Лі Мйон Бак позитивно оцінив діяль
ність української сторони у цій сфері.

У контексті міжнародної політики Україна та Республіка Ко
рея мають спільне бачення щодо підходів до вирішення багатьох 
гострих питань. Зокрема, держави виступають за неухильне до
тримання режиму нерозповсюдження зброї масового знищення. З 
огляду на те, що Україна у свій час пройшла шлях ядерного роз
зброєння, наша країна може поділитися позитивним досвідом, який 
можна розглядати як певну модель для пошуку шляхів денуклеари
зації КНДР [4].

Великі можливості існують також для розширення двосторон
ньої співпраці у сферах культури, освіти і туризму. На сьогодні зна
чна кількість українських і південнокорейських вищих навчальних 
закладів плідно співпрацюють, активізують студентські та наукові 
обміни.

Заручившись підтримкою Республіки Корея, яка є активним 
учасником багатьох регіональних угрупувань, Україна матиме змо
гу забезпечити собі доступ до багатосторонніх форматів розвитку 
відносин з усіма азійськими країнами (АСЕМ, АТЕС та ін.) [5].

Саме тому наступний етап розвитку співпраці України з Респу
блікою Корея через активізацію політичного діалогу на високому та 
найвищому рівнях має бути спрямований на реалізацію конкретних 
коротко- та довгострокових завдань і проектів у політичній, тор
говельно-економічній, інвестиційній, науково-технічній та куль
турно-гуманітарній сферах, що дасть змогу наблизити двосторонні 
відносини до рівня стратегічного партнерства [6].
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Отже, українсько-корейські відносини не повинні мати декла
ративного характеру, оскільки всебічний розвиток відносин з РК 
дозволить реалізувати ряд задач вітчизняного економічного роз
витку. Для покращення розвитку двосторонніх відносин необхідно 
зменшити або ліквідувати перепони та бар’єри, що завдають шко
ди економічним відносинам. Для українських партнерів характер
на відсутність прозорості та відповідальності, а також відсутність 
активності та складний бюрократичний процес під час прийняття 
рішень. Корейці також мають негативні сторони у цьому відношен
ні, тому такі проблеми мають постійно вирішуватися відповідними 
органами та установами для забезпечення вільнішої та справедли
вої діяльності. Поряд зі зміцненням економічних зв’язків країнам 
потрібно активно підтримувати та заохочувати культурний, акаде
мічний обмін, сприяючи взаєморозумінню між країнами. Таким чи
ном, Україна і Корея мають величезний потенціал для економічного 
співробітництва, тому що їхні економіки доповнюють одна одну, а 
не мають ознак конкуренції.

Отже, до перспектив партнерства України та РК необхідно від
нести: подальший розвиток політичного діалогу, співробітництво в 
галузях економіки, науки і техніки, міжнародних питаннях (співп
раця у межах ООН, нерозповсюдження ядерної зброї).

Список використаних джерел та літератури:
1. Афанасьев И. Дипломатическим отношениям между Республикой 

Корея и Украиной – 10 лет [Текст] / И. Афанасьев // Персонал. – 2002. 
– № 1. – С. 42-44.

2. До 20-річчя відносин між Україною та Республікою Корея [Елек
тронний ресурс] // Посольство України в Республіці Корея. – Режим 
доступу: http://korea.mfa.gov.ua/ua/press-center/publications/956-do-20-
richchya-vidnosin-mizh-ukrajinoju-ta-respublikoju-koreja. – Назва з екрана

3. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. [Текст] / За ред.  
Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – К. : ЦУЛ, 
2003. – С. 73-52.

3. Кин Ен Ун, Асмолов С., Суслина С. Республика Корея в 2005 году 
[Текст] / Ун Ен Кин// Проблемы Дальнего Востока. – 2006. – № 3. – С. 62-68.

4. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Текст] / Под 
ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М. : Флинта, 2001. – С. 48-60.

5. Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній 
Кореї: Довід для України [Текст] / Л. Мусіна // Економіка України. – 
2002. – № 6. – С. 35-42.

6. Чекаленко Л. Зовнішня політика України [Текст] / Л. Чекаленко. – 
К. : Либідь, 2006. – 72-87 с. 


