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системних заходів задля придушення опозиції, зорієнтованої на задоволення вимог 

ООН, і структурних перетворень у економіці, націлених на зниження експортно-

імпортної залежності від третіх країн, що є дієвими інструментами нівелювання 

негативних впливів політики міжнародної ізоляції. 

І нарешті, на зниження ефективності антиіранських санкцій подіяла й 

амбівалентна позиція держав геополітичного довкілля ІРІ при реалізації рішень ООН. 

Демонструючи, з одного боку, політичну підтримку санкціям, практично всі держави 

регіону Близького та Середнього Сходу виявляли схильність або до відтермінування 

виконання вимог ООН, або просто їх ігнорували, що в сукупності дозволило Тегерану 

витримати тиск Організації Об’єднаних Націй і не зупинити свою ядерну діяльність. 

 

3.2. Північна Корея у «лещатах» міжнародних санкцій ООН: евентуальний 

прорив чи біг на місці? 

Рельєфним питанням із точки зору підтримки міжнародної безпеки нині виступає 

ядерна програма Північної Кореї. Міжнародне співтовариство, передусім США, 

Євросоюз, Південна Корея та Японія, розглядає ядерну діяльність КНДР як серйозний 

виклик світовій стабільності, адже остання не лише підриває основи режиму ядерного 

нерозповсюдження, а й несе в собі небезпеку передачі ядерної зброї, матеріалів або 

технологій терористичним угрупованням, нестабільним авторитарним режимам чи 

«failed states».  

Загострення напруги навколо ядерних технологій Північної Кореї мало місце в 

1993-1994 рр., коли Пхеньян оголосив про свій намір вийти з ДНЯЗ. Невизначеності 

ситуації додало те, що у травні 1994 р. КНДР розпочала видаляти паливні стрижні зі 

свого реактора потужністю 5 Мвт, що довело відносини Північної Кореї із США, 

Японією і Євросоюзом до найнижчої точки розвитку. 28 травня 1994 р. група 

інспекторів ООН змушена була виїхати з КНДР, адже їх пропозиції з моніторингу за 

проведенням цієї операції північнокорейський режим остаточно відхилив.  

Відповідь Білого дому на ситуацію озвучила М. Олбрайт, яка на той час обіймала 

посаду постійного представника США в Раді Безпеки ООН. М. Олбрайт, у зв’язку із 

цим, оголосила, що Вашингтон не бачить іншого способу вплинути на 

північнокорейське керівництво, як за допомогою політики ізоляції через  

упровадження міжнародних санкцій, про що, за словами дипломата, було досягнуто 

принципової згоди Великобританії, Росії та Франції [757, р. 158]. Відтоді розпочалася 

ініційована американською стороною політична лінія міжнародної ізоляції країни в 

рамках ООН, аби змусити Пхеньян відмовитись від ядерної зброї та сісти за стіл 

переговорів. 

Звернення до стратегії ізоляції КНДР через упровадження санкцій ООН, на думку 

фахівців Міжнародного центру Карнегі за міжнародний мир, диктується тим, що 

ліквідація північнокорейського ядерного потенціалу за допомогою військової сили 

викликає серйозні сумніви з таких причин:  

 через украй закритий характер країни розвідка нездатна надати вичерпної чи 

навіть великою мірою достовірної інформації про місця переховування ядерних 

боєприпасів, пускових установок ракет і самі ракети;  

 перебуваючи в підземних сховищах, деякі ядерні боєприпаси й ракети можуть 

зберегтися після удару, навіть якщо він здійснюватиметься боєзарядами глибокого 

проникнення;  

 північнокорейські війська є занадто численними, аби бути розосередженими 

одномоментно внаслідок серії потужних авіаударів 40, с. 76 .  
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До того ж, вплив на Північну Корею за допомогою воєнної сили не принесе 

Сполученим Штатам бажаних результатів, адже, на відміну від Іраку або операції в 

Косово, проведення таких дій на півострові ускладнюється й геополітичними 

обставинами: по-перше, КНДР перебуває у небезпечній географічній близькості до 

Китаю, який не дозволить розігрування ситуації за таким сценарієм; по-друге, 

військовий тиск на Югославію або Ірак був для США і способом зміцнити свої 

позиції в цьому регіоні шляхом нарощування воєнної інфраструктури. На 

Корейському ж півострові позиції американців досить сильні й без того, і вони не 

мають потреби в їхньому форсованому закріпленні подібними методами; по-третє, 

перехід конфлікту в «гарячу» фазу протистояння вкрай невигідний й іншим великим 

регіональним гравцям – Росії та Японії, інтереси яких хоча і є різнонаправленими, 

проте збігаються в зусиллях не допустити ескалації конфліктів по периметру своїх 

кордонів і посилення американської воєнної присутності в регіоні 40, с. 76 . 

Перша спроба Вашингтона накласти міжнародні санкції ООН щодо Пхеньяна 

припадає на середину 1990-х рр. 

Уже 10 червня 1994 р. Рада управляючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій 

уперше пропонувалося застосувати санкції щодо Північної Кореї за перешкоджання 

проведенню інспекцій ядерних об’єктів у повному обсязі.  

13 червня 1994 р., у зв’язку із прийняттям резолюції МАГАТЕ, відбулося спільне 

засідання представників США, Японії та Південної Кореї, на якому сторони дійшли 

згоди про координацію дипломатичних зусиль в ООН задля накладання повного 

ембарго на поставки озброєнь КНДР як першого пакету санкцій проти Пхеньяна. До 

того ж, Білий дім пропонував до кінця 1994 р. узгодити з постійними членами Ради 

Безпеки ООН і другий пакет санкцій, яким передбачалися економічні обмеження, 

зокрема і впровадження ембарго на поставки нафти до КНДР. 

У відповідь на запропонований американською стороною пакетний план щодо 

санкцій ООН МЗС КНДР оприлюднило заяву, в якій ішлося про те, що Північна 

Корея розглядатиме санкції агресивним актом проти неї, що прирівнюватиметься до 

оголошення війни. Проект санкційної резолюції Ради Безпеки ООН американські 

дипломати збиралися подати на голосування у червні 1994 р., проте його ухвалу 

раптово було заблоковано Китаєм. 

Негативне ставлення Китаю в середині 1990-х рр. до політики санкцій щодо КНДР 

у рамках Ради Безпеки ООН зумовлювалося низкою факторів, серед яких виділимо 

такі: 

по-перше, Пекін традиційно негативно сприймає примусову дипломатію в 

контексті потенційних і реальних інструментів міжнародного врегулювання, адже 

вона порушує основний принцип китайської дипломатії – невтручання у внутрішні 

справи інших держав. Такий підхід був представлений у базових зовнішньополітичних 

документах КНР середини 1990-х рр., зокрема «Новій концепції безпеки», «Концепції 

гармонійного розвитку», котрі сформували ідейну платформу політики добросусідства, 

нової економічної дипломатії Пекіна 562 . Остання ж ставить у прямопропорційну 

залежність посилення міжнародних позицій Піднебесної до розширення її 

економічних зв’язків із державами світу, насамперед країнами геополітичного 

довкілля 1034, р. 68-69 . Зважаючи на зазначене цілком логічною стала заява 

співробітника МЗС КНР про те, що «санкції недоречні й лише ускладнюють 

північнокорейську ситуацію» [602];  

по-друге, китайська сторона наполягала на тому, що торговельно-економічні 

відносини з Північною Кореєю мають бути повністю відокремлені від її ядерної 
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діяльності, і вищезгадана проблема не повинна ставати перешкодою на шляху 

прагматичного економічного партнерства; 

по-третє, розуміючи, що міжнародні санкції ООН завдадуть серйозного удару по 

стагнуючій економіці КНДР, Пекін побоювався формування зони напруги на кордоні 

з Північною Кореєю і загострення гуманітарної ситуації в регіоні через ймовірний 

потік біженців, що здатне порушити конструкт стабільності непідйомним вантажем 

соціально-демографічних проблем. Китайські високопосадовці також розглядали 

ймовірність політичної переорієнтації Пхеньяна на США у разі припинення або 

суттєвого зменшення економічної допомоги КНДР з боку КНР 40, с. 74 ; 

по-четверте, ірраціональність поведінки владної еліти у Пхеньяні викликала 

неабияке занепокоєння Китаю щодо можливої непередбаченої військової реакції 

КНДР на впровадження пакету санкцій у рамках Організації Об’єднаних Націй. У 

свою чергу, розвиток ситуації за таким воєнно-силовим сценарієм здатний був 

поставити під сумнів вражаючі темпи економічного зростання КНР [911]; 

по-п’яте, у стратегічному плані Пекін також розглядав збереження тісних відносин 

із Пхеньяном у контексті зростаючої геополітичної конкуренції із США, особливо з 

урахуванням можливостей північнокорейських збройних сил діяти на противагу 

американському воєнному контингенту в Південній Кореї [923, р. 179]. 

Важливість китайської позиції для успішного ядерного урегулювання корейської 

проблеми за допомогою міжнародних санкцій посилювалася тим, що, за оцінками 

європейських фахівців, саме КНР створювала «подушку безпеки» для режиму 

Північної Кореї, постачаючи країні близько 90 % нафти, 80 % споживчих товарів і 

45 % продуктів харчування. Свідченням суттєвої залежності у торгівлі є той факт, що 

Північна Корея мала 994,6 млн дол. США дефіциту в торговельному балансі з Китаєм 

[971, р. 45]. 

Усвідомлюючи неможливість досягнути компромісу з Пекіном щодо застосування 

міжнародних санкцій, Вашингтон спробував зняти напруженість навколо ядерної 

програми Пхеньяна дипломатичним шляхом. Задля цього з 15 по 18 червня 1994 р. 

Північну Корею з посередницькою місією відвідав Дж. Картер, який запропонував 

Кім Ір Сену заморозити ядерні об’єкти в Йонбені в обмін на поставку реакторів на 

легкій воді й економічну допомогу з боку США. Тодішній північнокорейський лідер 

погодився на пропозиції американської делегації, і 22 червня 1994 р. державний 

департамент оголосив про відновлення переговорного процесу з 8 липня 1994 р. у 

Женеві [834, р. 192]. Політична ж практика довела, що традиційна дипломатія не 

спромоглася змусити Пхеньян відмовитися від ядерної зброї, і необхідно було шукати 

інших примусових засобів впливу на керівництво КНДР. 

Із приходом до влади у США республіканської адміністрації Дж. Буша-мол. і 

включенням Північної Кореї до категорії держав так званої «вісі зла», державний 

департамент відновив свої спроби денуклеаризувати КНДР через ухвалу відповідної 

резолюції із санкцій у рамках Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Д. Реннек, 

експерт із питань політики санкцій Дослідницької служби Конгресу США, вважає, що 

Вашингтон наполягав на запровадженні санкційних заходів ООН проти Пхеньяна, 

адже останній являє собою серйозну загрозу для національної безпеки США з трьох 

причин: Північна Корея фінансує та продає зброю терористичним організаціям; 

порушує режим ядерного нерозповсюдження; є державою не лише тоталітарною, але 

й такою що сповідує марксистсько-ленінську ідеологію 867 . Г. Дінмор і Д. Домбі, зі 

свого боку, зазначають, що США прагнули застосувати міжнародні санкції, 

насамперед, для повалення північнокорейського політичного режиму 492 . Б. Тейлор 
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стверджує, що стратегію ізоляції Білий дім волів використати задля залучення 

Пхеньяна до шестисторонніх переговорів 971, р. 30 . 

Відновлення ж переговорів щодо пакету міжнародних санкцій між постійними 

членами Ради Безпеки ООН стало можливим лише в березні 2003 р. завдяки тому, що 

Китай офіційно повідомив Білий дім, що він не виключає можливості застосувати й 

міжнародні санкції проти КНДР, якщо остання не зупинить свою ядерну діяльність 

[971, р. 45].  

І дійсно, починаючи з другої половини 2003 р., Пекін висловлює все більшу 

готовність долучитися до міжнародних санкцій проти Північної Кореї. Зокрема, 

Китай періодично скорочував поставки нафти до КНДР у період між вереснем і 

листопадом 2006 р. і потім у лютому та березні 2007 р. Крім того, Китай допомагав 

зусиллям США в накладанні фінансових санкцій, заморозивши північнокорейські 

рахунки у Banco Delta Asia відразу після проведення Північчю ядерних випробувань у 

жовтні 2006 р. Китайські поставки озброєнь у Північну Корею також були істотно 

обмежені за 2003-2008 рр., Північна Корея тепер змушена була купувати більшу 

частину військової техніки в Росії та Казахстані [532, р. 418-419]. У 2005 р. МЗС КНР 

розглядав можливості скорочення поставок продуктів харчування до КНДР, проте 

пізніше було вирішено відійти від цієї ідеї з гуманітарних міркувань [684]. 

Беручи до уваги ці обставини, у квітні 2005 р. тодішній помічник держсекретаря 

США К. Хілл провів переговори з китайськими колегами, аби вмовити Пекін, згідно зі 

сформульованою К. Райс ще у 2003 р. ідеєю «технічного переривання поставок 

палива», використати цей важіль впливу на Північну Корею через ухвалу 

відповідного пакету санкцій Радою Безпеки ООН. Відповідь Пекіна, щонайменше, 

викликала роздратування американців, адже офіційна відмова пояснювалася вмістом 

високої частки парафіну в нафті, що призвело би до засмічення трубопроводів і 

необхідності їх заміни [684]. У такий спосіб Китай вкотре запобіг упровадженню 

економічних санкцій проти КНДР у рамках ООН 388, р. 128 . 

Гальмуючим фактором, хоча й не домінантним, на шляху прийняття санкційної 

резолюції ООН проти Північної Кореї на початку 2000-х рр. виступала й позиція 

Російської Федерації.  

Ставлення Кремля щодо санкцій проти Північної Кореї визначалося дією 

чинників, різнонаправлених за своїм змістом і ступенем впливу. 

Ядерна Північна Корея негативно позначається на національній безпеці Російської 

Федерації, адже здатна спровокувати нову гонку озброєнь у регіоні, у тому числі за 

рахунок нарощування китайської та американської воєнної могутності, збільшення 

воєнних видатків Японією. Останнє суттєво послабить військове становище Москви в 

АТР, де зосереджені її стратегічні економічні та політичні інтереси. Небезпечним для 

Російської Федерації є й руйнація режиму ядерного нерозповсюдження, що може 

призвести в політичній реальності до потрапляння ядерних матеріалів і технологій до 

терористичних організацій, а в подальшому їх проникнення на Північний Кавказ. 

З іншого боку, Кремль був незацікавлений і в поваленні північнокорейського 

політичного режиму через ініційовану Вашингтоном стратегію ізоляції, що значно 

посилило б позиції США на Корейському півострові.  

До того ж, Російська Федерація, подібно до Китаю, не розглядала примусові 

інструменти зовнішньополітичного впливу як ефективні способи міжнародного 

врегулювання. У «Концепції зовнішньої політики» 2000 р. зазначено, що 

«застосування силових методів … не може усунути глибинні соціально-економічні, 

міжетнічні та інші протиріччя, які лежать в основі конфліктів» 81 . Документ також 
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відзначає неухильне прагнення Росії підтримувати дружні відносини із країнами 

геополітичного довкілля, адже в ньому підкреслюється важливість «формування 

поясу добросусідства по периметру російських кордонів» 81 .  

Повне неприйняття Москвою міжнародних санкцій щодо КНДР також видавалося 

малоймовірним з огляду на те, що загострення воєнно-політичної ситуації, яке 

ставало неминучим при нарощуванні ядерного потенціалу Пхеньяна, заблокувало б 

інвестиції в розробку східно-сибірських нафтогазових родовищ 40, с. 76-77 .  

Тож Російська Федерація готова була підтримати лише мінімальний пакет санкцій 

проти Пхеньяна, аби змусити останній піти на поступки в ядерній сфері 388, р. 129 .  

Отже, антагонізм національних інтересів держав із правом вето в Раді Безпеки 

ООН не дозволив превентивно використати потенціал примусових інструментів 

невоєнного характеру в північнокорейському епізоді. 

Лише ядерні випробування Північної Кореї 9 жовтня 2006 р. пом’якшили 

протиріччя між постійними членами, і Рада Безпеки ООН резолюцією 

№ 1718 спромоглася запровадити перший пакет міжнародних санкцій проти 

Пхеньяна. Розглянемо основні положення резолюції. 

Документом № 1718 РБ ООН засудила ядерні випробування КНДР і визначила їх 

як загрозу міжнародному миру та безпеці. У зв’язку із цим, діючи в межах своїх 

повноважень, на підставі ст. 41 Статуту ООН, Рада Безпеки постановила запровадити 

ембарго на поставки озброєнь і ядерних матеріалів, увела заборону на експорт товарів 

розкоші, а також застосувала цілеспрямовані санкції проти окремих політиків 

держави, причетних до її ядерної програми 181 . 

Зокрема, п. 8 зобов’язує країни-члени вжити заходи для попередження прямої та 

непрямої поставки, продажу чи передачі КНДР: а) бойових танків, броньованих 

машин, крупнокаліберних артилерійських систем, бойових літаків, гелікоптерів 

вогневої підтримки, воєнних кораблів, ракет і ракетних систем, чи пов’язаних із ними 

матеріальних засобів; б) усіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, 

котрі могли б посприяти здійсненню програм Північної Кореї, пов’язаних із ядерною 

зброєю, балістичними ракетами або іншими видами зброї масового знищення; 

в) предметів розкоші. Водночас резолюція № 1718 вимагала й від Пхеньяна 

припинити експорт вищеперерахованих предметів.  

Важливо відмітити й те, що державам постійним членам Ради Безпеки ООН 

вдалося досягнути згоди щодо оперативного застосування фінансових і економічних 

санкцій стосовно установ та осіб, причетних до ядерної діяльності КНДР, балістичних 

ракет або інших видів зброї масового ураження 181 .  

Розширений пакет міжнародних санкцій, який би включав ембарго на поставки 

нафти, Раді Безпеки так і не вдалося ухвалити через заперечення Пекіна, який 

побоювався завдати серйозного удару по стратегічних галузях економіки Північної 

Кореї 388, р. 128 . 

Вузьке коло санкційних заходів, як і очікувалося, не лишило великих шансів на 

успіх політиці ізоляції в досягненні денуклеаризації Північної Кореї, що яскраво 

продемонстрував перебіг шестисторонніх переговорів, до яких залучені США, 

Північна та Південна Кореї, Китай, Японія та Росія, які не скликалися з вересня 

2007 р. У 2009 р. Пхеньян офіційно вийшов із переговорного процесу в рамках 

«шести» і 25 травня того ж року провів другі ядерні випробування.  
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Відповіддю світового співтовариства на них стала ухвала другого пакету санкцій 

ООН резолюцією 1874, який, попри інший характер загроз, майже повністю дублював 

набір санкцій, встановлених резолюцією 1718.  

Серед політичних цілей, що зумовили застосування санційних заходів проти 

Пхеньяна, у документі ООН було вказано: невідкладне поверення КНДР до ДНЯЗ і 

гарантій МАГАТЕ; призупинення всіх видів діяльності, пов’язаних із її програмою з 

виробництва балістичних ракет; встановлення мораторію на пуск ракет і проведення 

будь-яких ядерних випробувань [186]. 

Разом із тим, документ 1874 містив окремі доповнення до 1718 резолюції. Зокрема, 

заборона на експорт північнокорейської важкої військової техніки, що мала місце в 

Резолюції 1718, була поширена на всі види озброєнь, у тому числі й стрілецької; усім 

державам-членам ООН приписувалося оглядати підозрілі північнокорейські судна у 

відкритому морі; від усіх держав-учасниць та фінансових установ вимагалося 

призупинити фінансову допомогу, виплату позик та експортних кредитів Північній 

Кореї, за винятком тих, які здійснювались із гуманітарною метою; постановлялося 

державам-учасницям припинити спеціальну підготовку громадян КНДР, що могла б 

допомогти у програмах розробки ЗМЗ 186 . 

Відтоді міжнародні санкції ООН стали дедалі очевидніше оцінюватися 

амбівалентно у своїй онтологічній природі – як спосіб денуклеаризації КНДР і як 

іманентна складова проблеми, що діє на пониження спроможності розв’язати 

корейський «ядерний вузол» мирним шляхом.  

Так, скорочення поставок продовольчої допомоги та добрив, що їх здійснюють 

Південна Корея та США, ще більше загострюють і без того глибоку гуманітарну 

кризу у КНДР. У зв’язку із цим, Північна Корея рішуче відмовляється повертатися до 

шестисторонніх переговорів, допоки міжнародні санкції ООН щодо неї не будуть 

скасовані і не буде підписано мирної угоди зі Сполученими Штатами щодо 

формально завершеної Корейської війни 1950-53 рр. Пхеньян, зокрема, вважає, що 

скасування санкцій ООН стало б важливим «заходом зміцнення довіри» [592]. 

Чому ж політика міжнародних санкцій ООН показала низьку ефективність у 

денуклеаризації КНДР? Імовірно, аби відповісти на це питання, доцільно розглянути 

головні фактори міцності північнокорейського режиму, котрі, за теорією міжнародних 

санкцій, нівелюють їх дієвість як засобу підтримки миру та безпеки. 

Перш за все, складні дипломатичні переговори в Раді Безпеки та непоступливість 

Китаю в питанні впровадження міжнародних санкцій проти КНДР дозволили 

Пхеньяну провести серію економічних реформ (1998-2002 рр.), націлених на 

автаркізацію народногосподарського комплексу Північної Кореї. 

Із 1994 р. було взято курс на зміцнення державного управління країною. Піком 

цього процесу став перегляд Основного закону КНДР у 1998 р., що надав можливість 

розширити повноваження військових, зокрема Комісії Національної Оброни. Кім Чен 

Ір ініціював упровадження нової ідеологічної доктрини «сонгун» («першість 

військової політики»), аби закласти надійний фундамент своєму режиму [217, с. 99]. 

Затягування застосування санкційних заходів ООН більше ніж на десятиріччя 

дозволило Північній Кореї диверсифікувати свої зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні контакти за рахунок країн, що розвиваються, тим самим звівши 

до мінімуму свою економічну залежність від держав-ініціаторів політики 

міжнародних санкцій. Наразі важко оцінити обсяг торговельно-економічних зв’язків 

КНДР із державами, що розвиваються, через закритість північнокорейського режиму. 

Однак, за даними Корейського торговельно-інвестиційного агентства (KOTRA), 
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Північній Кореї у 2006-2007 рр. вдалося утричі збільшити обсяг торгівлі з Бразилією, 

Таїландом та Індією, на які у 2007 р. припадало близько 11 % експортно-імпортних 

операцій. Ще більш вражаючими були досягнення у відносинах із країнами 

Середнього та Близького Сходу, зокрема з Єменом, Іраном і Сирією. Виходячи з 

політичних міркувань і через значний обсяг контрабанди, торгівлі зброєю, хоча б 

якихось правдоподібних даних про їхню торгівлю з Пхеньяном отримати неможливо 

587, р. 13 . 

Низька результативність міжнародних санкцій ООН у розв’язанні корейського 

ядерного питання зумовлюється і непослідовністю підходів Південної Кореї та Японії 

у їх реалізації проти КНДР.  

Наприклад, Сеул, який до жовтневих випробувань 2006 р. не відчував ядерної 

загрози, прагнув по можливості не дратувати Пхеньян, заморозивши активи КНДР, і 

продовжував «політику відкритих дверей», сподіваючись уникнути збройного 

зіткнення з Північчю і сприяти поступовій мирній трансформації північнокорейського 

режиму. Ставлення Південної Кореї до санкційних заходів можна визначити за 

виступом її тодішнього президента Но Му Хена у квітні 2005 р., який заявив: «На 

мою думку, санкції не змусять Північню Корею відмовитись від своєї ядерної 

програми і … зростаючий тиск на неї лише ускладнить ситуацію. Заборони можуть 

запроваджуватися лише в разі відсутності надії. Я вірю, що така надія допоки є… 

Північнокорейська загроза сьогодні зменшилась набагато більше, ніж коли-небудь. 

Це – наслідок того, що у Північної Кореї немає сучасної високотехнологічної зброї, а 

її економічні можливості не дозволяють їй вести воєнну кампанію» 40, с. 75 .  

Економічні зв’язки між Пхеньяном і Сеулом активно розвивались із 1997 р., чому 

сприяли тодішні президенти Республіки Корея Кім Де Чжун і Но Му Хен. Економічну 

діяльність у КНДР здійснювало 672 південнокорейські компанії, а обсяг 

двосторонньої торгівлі досягав 724 млн дол. США. Понад 65 % торговельного 

експорту Пхеньяна припадало на Південь [206, с. 10]. При цьому розвиток торгівлі з 

КНДР скоріше був політичним інструментом впливу Сеула на Пхеньян, адже 50 % 

усіх південнокорейських компаній, які брали участь у бізнесі з Північною Кореєю, не 

мали реальних прибутків, а їхня діяльність пояснювалась гуманітарними та 

національними мотивами [206, с. 13]. 

Непослідовність зовнішньополітичної лінії Сеула у здійсненні санкційних заходів 

прослідковувалась і у 2006-2009 рр. У 2010 р. Республіка Корея прийняла рішення 

про скасування всіх програм державної допомоги Пхеньяу, через що населення 

Північної Кореї недоотримало понад 1 млн тон зернових. Разом із тим, це рішення 

було продиктоване радше ситуативними факторами, як напад на судно «Чхонан», 

обстріл КНДР острова Йонпхендо [56, с. 382], і не може свідчити про докорінний 

перегляд Сеулом свого підходу щодо політики санкцій ООН проти КНДР. 

Важливе значення в забезпеченні ефективності політики санкцій проти Північної 

Кореї відіграє позиція Японії. 

Британський спеціаліст Б. Тейлор вважає, що підхід японської дипломатії до 

антикорейських санкцій визначають такі чинники: 

по-перше, внутрішньополітична ситуація в Японії вимагає підтримки 

дипломатичних та торговельно-економічних контактів із КНДР заради повернення 

японських громадян, які були викрадені Північною Кореєю упродовж 1970-1980 рр. 

Насамперед, ця обставина, як переконані експерти, позначає непослідовність 

дипломатії санкцій Токіо проти Пхеньяна [710];  
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по-друге, Японія оцінює політику санкцій як оптимальний засіб впливу на 

Пхеньян для вирішення питання ядерного роззброєння Північної Кореї, адже 

застосування військової сили є загрозливим для національної безпеки Японії з огляду 

на чисельність північнокорейської армії та високу ймовірність застосування проти неї 

ядерної зброї, якщо інтервенція здійснюватиметься за підтримки Токіо; 

по-третє, Японія розглядає політику санкцій проти КНДР як спосіб 

продемонструвати свою здатність до лідерства в регіональних і глобальних справах. 

Незважаючи на той факт, що Японія дедалі активніше долучається до миротворчості, 

бере участь у операціях із ліквідації наслідків стихійних лих, Токіо залишається 

країною, яка, за словами Р. Семюелса, фахівця із зовнішньої політики Японії, «все ще 

низько оцінює свою вагу в міжнародних відносинах» [900, р. 63].
 

Частково це 

пов’язано з тим фактом, що Японія, як і раніше, у веденні зовнішніх справ обмежена 

своїми конституційними зобов’язаннями. Міжнародні санкції в цьому контексті 

виступають очевидною альтернативою погрозі силою або її застосуванню, що 

дозволяє Японії демонструвати лідерство, як це було при підготовці першої 

санкційної резолюції РБ ООН 2006 р. [971, р. 41-43]. 

У Японії оформлення внутрішньополітичних умов для здійснення санкційного 

тиску проти КНДР припадає на 2001-2002 рр. і пов’язується із приходом до влади 

Д. Куідзумі, який вдало використав провокаційні дії Пхеньяна для налаштування 

громадськості проти КНДР. Так, якщо в серпні 1998 р., напередодні випробування 

ракети Тепходонг-І, загрозу з боку Північної Кореї відчувало 19,6 % населення, то в 

жовтні 2001 р. ця цифра зросла до 50,4 % [710]. Серпневе випробування, а також 

інциденти 2001 р. переконали японську громаду в тому, що Східна Азія є 

небезпечною, і тому Японія повинна більш рішучо реагувати на воєнні загрози з боку 

Північної Кореї [900, р. 67-68, 81]. За словами Абе Сіндзо, «візуальні образи дали 

суспільству зрозуміти, що жителі Північної Кореї не є тими «миролюбними людьми у 

світі», як стверджується в нашій Конституції» [710]. 

На офіційному рівні першим політиком Японії, хто відкрито висловився на 

підтримку санкційної політики проти Пхеньяна, був колишній міністр оборони 

Шигеру Ішиба. Його тоді підтримував і нинішній голова японського уряду Абе 

Сіндзо. 13 грудня 2002 р. молоде крило ЛДП Японії, яке очолили Ямамото Ічіта і 

Коно Таро, сформували так звану групу «Асоціацію за перегляд політичного курсу 

щодо Північної Кореї», що робила ставку на односторонньому скасуванні 

торговельно-фінансових відносин із Пхеньяном задля досягнення цілей зовнішньої 

політики [710]. У 2003-2004 рр. японська політична еліта дійшла консенсусу щодо 

необхідності розробки жорсткого пакету санкцій проти КНДР, що було доручено Абе 

Сіндзо [619, р. 469]. 

29 січня 2004 р. було схвалено «Поправки до закону про проведення зовнішніх 

операцій і до зовнішьоторговельного законодавства» (Gaikoku Kawase/Gaikoku Bōeki-

hō Kaisei-an – абревіатура «Kawase-hō»), якими дозволялось застосовувати обмеження 

на торгівлю у відносинах із Північною Кореєю з міркувань національної безпеки. 17 

грудня 2004 р. Д. Куідзумі під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Но 

Му Хеном констатував, що «тиск» на Північну Корею є «необхідним» [710]. Однак 

слід констатувати, що заклик до Сеула застосувати санкційні заходи проти Пхеньяна 

Республіка Корея розцінила як безпрецедентний крок у зовнішній політиці Японії, що 

згодом може перерости в більш агресивну регіональну політику Токіо.  

Між тим, цікавим є той факт, що населення Японії необхідність ухвали жорсткого 

пакету санкцій проти Пхеньяна у 2004-2006 рр. ототожнювало не з ядерною 
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програмою Північної Кореї, а з тим фактом, що Пхеньян рішуче відмовлявся 

звільняти захоплених у полон японців, що було для пересічних громадян основним 

індикатором агресивності КНДР щодо Токіо. Наприклад, за даними екзит-полу 2005 

р., проведеного на запит Міністерства закордонних справ, 87,6 % респондентів у 

Японії відзначили, що головною проблемою у двосторонніх відносинах Японії з 

Північною Кореєю є питання повернення захоплених заручників, а такою вважали 

ядерну програму КНДР 63,9 % японців [376]. 

Відповіддю уряду на соцільний запит щодо здійснення тиску на КНДР стала 

ухвала в березні 2005 р. у Японії «Закону про відшкодування збитків за забруднення 

моря», яким фактично було заборонено північнокорейським суднам заходити в 

японські порти [206, с. 11], і, тим самим, суттєво скоротилися обсяги двосторонньої 

торгівлі з Пхеньяном.  

Ракетні та ядерні випробування Північної Кореї 2006 р. змусили японський уряд 

вдатися до жорсткого санкційного курсу проти Пхеньяна. Сигналом до розробки 

нової нормативно-правової бази з політики санкцій проти Північної Кореї стала 

аналітична доповідь, підготовлена розвідкою 5 липня 2006 р. Як коментує ситуацію 

авторитетний японський спеціаліст із питань безпеки Японії Хісахіко Оказакі, «всі 

ключові фігури в кабінеті Д. Коідзумі були ознайомлені з останніми даними розвідки 

щодо ядерної програми Північної Кореї і знали про те, що вона здійснюватиме 

випробування за годину до першого ракетного випробування, і вже на 7 год. 30 хв. 

рішення про деталі застосування санкційних заходів було прийнято» [710]. 

Санкційний документ умовно складався з дванадцяти пунктів, із них дев’ять 

описували коло санкційних заходів, що вживатиме Токіо в односторонньому порядку, 

в останніх трьох містилося звернення до ключових міжнародних гравців, зокрема 

США, ООН і держав-членів G8 підтримати політику санкцій Японії проти КНДР. 

Набір санкційних заходів включав: 1) заборону для північнокорейських суден 

заходити в порти Японії строком на півроку; 2) політико-дипломатичні санкції, 

зокрема заборону для офіційних осіб відвідувати КНДР; 3) заборону для етнічних 

корейців, які живуть у Японії, повертатися в країну, якщо вони виїхали до КНДР; 4) 

заборону для японського уряду й установ підтримувати ділові контакти з Північною 

Кореєю; 5) переривання авіасполучення з Північною Кореєю. При цьому в документі 

йшлося про те, що якщо Пхеньян не припинить ракетні випробування та не зупинить 

ядерну програму, Токіо залишає за собою право застосовувати більш жорсткі заходи 

тиску, включаючи повну заборону на ведення торговельно-фінансових відносин, 

здійснення валютних грошових переказів [710]. 

Варто вказати на те, що в Японії фактично всі політичні сили, включаючи 

комуністів і соціалістів, підтримали односторонні санкційні заходи проти Пхеньяна. 

Деякі радикально налаштовані до Пхеньяна політики, як Такео Хіранума, 

розкритикували кабінет Д. Коідзумі за «відкладання того, що мало бути здійснене 

набагато раніше». 7 липня 2006 р. Токіо офіційно звернувся до Ради Безпеки ООН із 

проханням визнати випробування Північної Кореї загрозою міжнародному миру та 

безпеці й підтримати санкційну політику проти КНДР, проти чого виступили Китай і 

Росія [710]. 

17 липня 2006 р., посилаючись на агресивність зовнішньої політики Пхеньяна і 

заявляючи, що він ігнорує «волю світового співтовариства», японські дипломати 

вдруге звернулись до РБ ООН із проханням ввести санкції проти КНДР, 

підкресливши при цьому, що Токіо готує новий документ із санкційної політики, що й 

було зроблено 19 вересня 2006 р. Саме в цей день уряд Японії вніс нові поправки до 
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«Закону про проведення зовнішніх операцій і до зовнішьоторговельного  

законодавства» (2004 р.), за новою редакцією якого було заморожено всі фінансові 

активи Північної Кореї в Японії і була введена заборона на здійснення грошових 

переказів у КНДР. Крім того, документом було заморожено рахунки  

15 північнокорейских компаній, які вели бізнес у Японії [710]. Президентські вибори 

в Японії, які проводилися 20 вересня 2006 р., принесли перемогу Абе Сіндзо, 

захиснику санкційного тиску на Пхеньян, що й визначило подальшу лінію Токіо на 

ізоляцію КНДР у рамках ООН у 2006-2007 рр. Аби показати своїм міжнародним 

партнерам приклад, 13 жовтня 2006 р. уряд Абе Сіндзо увів заборону на пересування 

для всіх жителів Північної Кореї і запровадив повне ембарго на торгівлю з 

Пхеньяном. Як визнавав із цього приводу самий Абе Сіндзо, нинішній прем’єр-

міністр Японії, «усі прийнятні варіанти санкцій були вивчені та схвалені ще в 2004 р. 

… випробування ж 2006 р. зробило застосування санкційних заходів доречним 

сценарієм» [710]. Фактично розроблені у 2006-2007 рр. документи слугують і донині 

юридичною основою проведення політики санкцій проти КНДР. 

Але для дипломатії Японії давно існують серйозні перешкоди в здійсненні 

санкційної політики щодо Пхеньяна. Особливе місце серед них посідає загроза 

теоризму. Річ у тім, що КНДР вже давно не приховує того факту, що готова 

використати тероризм для досягнення цілей державної політики. Японський уряд 

вважає, що на території країни діють, щонайменше, 600 агентів Північної Кореї, які 

можуть відповісти терористичними атаками на введення жорстких санкційних заходів 

проти Пхеньяна [720, р. 398]. Механізм створення мережі таких резидентів був 

описаний ще в 1994 р., коли на часі стало обговорення першого пакету міжнародних 

санкцій проти КНДР. Він може бути охарактеризований таким чином: професійні 

агенти змушують резидентів у Японії допомагати їм, погрожуючи життю їхніх батьків 

у КНДР. «Тримаючи їхніх батьків резидентів  у заручниках, професійні агенти 

можуть змусити резидента виконати їхні вимоги» [1013]. Насправді, масштаб цієї 

небезпеки для Японії важко визначити достеменно, адже на території держави живуть 

700000 корейців, кожен третій із яких має батьків або близьких родичів у Північній 

Кореї [720, р. 393-394]. 

Історичне минуле Японії також відіграє значущу роль у визначенні позиції 

держави щодо санкційної політики проти КНДР. У ході дебатів щодо санкцій, 

японські політики вказують на делікатність, яку вони відчувають під час обговорення 

цього питання. Наприклад, відразу після того, як Японія висловилась на підтримку 

санкцій у 1994 р., Північна Корея нагадала Токіо про його політику щодо корейців у 

ХХ ст. [588]. 

Стримувальним фактором для японського уряду, який ускладнює прийняття 

жорсткого пакету сакцій проти Північної Кореї, є прагнення уникнути гуманітарної 

катастрофи у КНДР, що дестабілізуватиме регіональну ситуацію у Північно-Східній 

Азії. Японські дипломати з цього питання зазначають: «Ми дивимося на фінансування 

не так, як Сполучені Штати. Ми оцінюємо їх більшою мірою з позиції корейців, які 

живуть у Японії, як спосіб допомогти їхнім родинам» [902]. Із точки зору К. Матаке, 

такий підхід може приховувати прагнення Японії зберегти регіональну стабільність 

або статус-кво [664, р. 247]. 

Аналіз діяльності політичних партій Японії та їхні минулі зв’язки із КНДР також 

впливають на участь Токіо в санкційному режимі. Як підкреслює американська 

дослідниця Дж. Лінд із Массачусетського технологічного університету, Ліберально-

демократична партія (ЛДП), Соціал-демократична партія (СДП) і партія Шинто 
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Сакігаке мають політичні контакти з КНДР, що робить їх опонентами застосуванню 

санкцій проти Пхеньяна [720, р. 401]. З огляду на те, що СДП і партія Шинто Сакігаке 

не мають суттєвого впливу на політичне життя Японії з середини 1990-х рр., особливе 

значення набуває роль ЛДП, яка за оприлюдненими даними видання Shukan Bunshun, 

дозволила направити у КНДР близько 14 млрд дол. США [720, р. 401]. 

Хоча політичний ефект санкційних заходів проти КНДР допоки є незначним, у 

Японії серед політиків зберігається занепокоєння стосовно розвитку ситуації після 

ймовірного занепаду північнокорейського режиму. Токіо розуміє, що занепад режиму 

в Пхеньяні може посприяти возз’єднанню двох Корей, що Японія прагне відтягнути. 

Чунь-інь Мун пише: «Японія не просто опирається, вона відчуває страх перед 

возз’єднаннням Корей. Делікатне поєднання історичного непорозуміння, провини за 

мілітаристське минуле й занепокоєння щодо майбутніх відносин – усе це підживлює 

недовіру Японії до Кореї» [732, р. 132]. Із ним погоджується і Д. Арасе, який 

підкреслює: «Чи возз’єднання відбудеться швидко через конфлікт, чи повільно через 

поглинання, Японія все одно зіштовхнеться з довгостроковою проблемою добре 

озброєної армії, єдиною корейською нацією, яка має як історичні, так і сучасні скарги 

до Японії» [760, р. 48]. 

Тому в Японії функціонує щонайменше 18 банків, які підтримують фінансові 

контакти з Північною Кореєю, і японські урядовці стверджують, що вони точно не 

знають, скільки банків здійснюють грошові перекази до КНДР через треті країни 

[894]. Крім того, санкційна політика Японії щодо Північної Кореї також не 

відрізняється послідовністю, адже дія санкцій тимчасово на різних підставах 

скасовувалась урядом держави у березні 2007 р. [676], червні 2008 р. [662], а у 2009 р. 

через Японію до КНДР поставлялися товари розкоші [971, р. 39-42]. 

Однак ставлення Японії до політики санкцій проти Північної Кореї може 

змінитися у бік зміцнення, і цьому посприятиме зміна поколінь, прихід до влади нової 

генерації, позбавленої «почуття провини за минуле, яке мають люди старшого 

покоління, і що визначає їхнє ставлення до сусідніх держав» [661, р. 9-10]. 

До того ж, низька ефективність роботи 1718 комітету із санкцій, через недостатнє 

фінансування та політичні розбіжності держав постійних членів, мінімізувала 

можливість забезпечити широку міжнародну підтримку санкційним резолюціям 

проти КНДР й ускладнила контроль за виконанням документів Ради Безпеки ООН.  

Вилучення владою Таїланду та ОАЕ північнокорейської зброї, наприклад, 

становить лише невелику частину від «сотень мільйонів доларів», що їх, за оцінками 

комітету Ради Безпеки із санкцій, Пхеньян заробляє щорічно на експорті зброї в обхід 

документам ООН 817 .
 
Невиконання міжнародних санкцій ООН підтверджується, 

наприклад, і вилученням тайською владою у 2009 р. 35 тонн зброї (включаючи 

гранатомети та ракети) у м. Бангкок під час дозаправки вантажного літака, що 

прямував із Північної Кореї до Південної Азії, і далі до Близького Сходу 558 .
 

Подібні інциденти мали місце й у 2008 р., коли влада Об’єднаних Арабських Еміратів 

перехопила австралійське судно, що прямувало до Ірану з десятьма контейнерами 

північнокорейських ракет на борту 938 . 

Більше того, китайська сторона неодноразово блокувала оприлюднення в Раді 

Безпеки ООН висновків групи експертів із виконання КНДР вимог санкційних 

резолюцій організації. Наприклад, друга доповідь експертів, підготовлена ще у травні 

2010 р., була представлена через заперечення Китаю лише в листопаді 2010 р. і то в 

урізаному варіанті, що, у свою чергу, не дозволило комітету із санкцій ООН вчасно 

припинити експорт ядерних технологій до Ірану. У доповіді, зокрема, стверджувалося,  
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що КНДР постачала ядерні матеріали, а також технології з виробництва балістичної 

зброї до Ірану, М’янми та Сирії. Документ описує чотири випадки експорту 

Пхеньяном заборонених технологій і озброєнь 263 . Тож через позицію Китаю можна 

стверджувати, що моніторингова робота комітету ООН фактично заблокована з 

2008 р. 

Згідно з даними вчених із Південної Кореї, незважаючи на санкції ООН, Китай 

продовжує нарощувати свою економічну присутність у країні. Так, комерційні 

операції КНДР із Китаєм складають 80 % від загального обсягу міжнародної торгівлі 

Пхеньяна. Південнокорейські фахівці вважають, що показники торгівлі КНР із КНДР 

зросли з 20 % у 1999 р. до 50 % у 2009 р. Помітне збільшення двосторонньої торгівлі 

пов’язане з розвитком китайських північно-східних провінцій, а також із проектом, 

котрий має забезпечити Піднебесній вихід до Японського моря через порт Раджин, 

який становить для Пекіна виняткове значення, адже прокладає для КНР одночасно 

шлях як до Південної Кореї, так і до Японії, а також відкриває провінцію Цзилін для 

торгівлі з державами Північно-Східної Азії. У 2010 р. КНДР і Китай уклали угоду про 

оренду пірса у порту Раджин на десять років 280 .  

По висхідній розвивається прикордонна торгівля між КНР і КНДР, яка 

регламентується угодою 1954 р. про прикордонну торгівлю між Яньбянь-Корейським 

автономним округом і КНДР у містах Тумень, Намьян, Хверьон, Кхьонвон і Мусан. У 

2002 р. була створена особлива адміністративна зона Сінийджу, а у прикордонному 

китайському місті Даньдун, що знаходиться на протилежному від Сінийджу березі 

річки Амнокан, існує розгалужена інфраструктура, орієнтована на торгівлю із КНДР 

[116, с. 117].  

Американські ж експерти вказують на те, що Пекін із 2008 р. не надає достовірної 

інформації щодо розвитку торговельно-економічних контактів із Пхеньяном. Цьому 

допомагає й те, що з 2008 р. китайська сторона взагалі прибрала графу звітності про 

рівень торгівлі з КНДР, а включила її показники до загального обсягу торгівлі КНР із 

державами Азії 586-587 . 

Тож, на нашу думку, не варто сприймати корекцію курсу Пекіна надто 

оптимістично, адже незважаючи на більшу готовність Китаю підтримувати політику 

ізоляції Пхеньяна через упровадження багатосторонніх санкцій, його позиція є досить 

обережною, що створює враження того, що китайське керівництво залишається 

твердим у своїх намірах захистити КНДР від потенційної шкоди, якої здатні завдати 

санкційні заходи. Наприклад, у листопаді 2010 р. Вашингтон після чергових ядерних 

випробувань КНДР закликав комітет із санкцій ООН активізувати роботу з підготовки 

проекту більш жорсткого пакету санкцій проти Пхеньяна. Білий дім при цьому 

посилався на отримані з супутників знімки підприємства із збагачення урану в 

ядерному дослідницькому центрі в Йонбені. Постійний представник США в ООН 

С. Райс запропонувала провести консультації з країнами-членами Ради Безпеки для 

узгодження тексту нової санкційної резолюції щодо КНДР. Однак після переговорів 

американським дипломатам вдалося отримати політичну підтримку лише з боку 

Великобританії [243].  

Імовірно, політика залучення в китайській дипломатії й надалі братиме верх над 

прагненням ще більше натиснути санкціями на Пхеньян. Ключова рушійна сила 

санкційної політики Китаю була визначена експертами Фонду Карнегі за 

міжнародний мир, які пишуть: «Залишається незрозумілим, наскільки далеко Пекін 

готовий піти у здійсненні тиску та ізоляції КНДР із метою примусити її згорнути 

свою програму. Китай, можливо, незацікавленій у ядерному Пхеньяні на своїх 
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кордонах, але він також прагне не допустити колапсу режиму чи війни між США і 

КНДР, що неминуче призведе до появи американських військ на його кордоні. Тому 

Китай може дійти висновку, що статус-кво є прийнятним… Більше того, деякі 

політики в Китаї можуть надати перевагу ідеї тримати північнокорейську ядерну 

проблему – загрозу інтересам США – у підвішаному стані на противагу 

американським інтересам на Тайвані, життєво важливому напрямі для Китаю» [40, с. 

75]. 

Важливим чинником, що діє на зниження ефективності політики санкцій проти 

Північної Кореї, варто назвати переконаність державного керівництва КНДР у тому, 

що санкційна політика спрямована не стільки на денуклеаризацію корейського 

півострова, скільки на зміну режиму в країні. У такій ситуації можна прогнозувати, 

що режим КНДР мобілізує всі доступні йому ресурси, аби втриматися при владі, бо це 

гарантує фізичне виживання державним чиновникам вищої ланки та командуванню 

збройними силами Північної Кореї. Експерт Центру міжнародних досліджень 

Массачусетського технологічного університету Дін Ченг у зв’язку із цим вказує на те, 

що ядерний статус КНДР забезпечує виживання режиму, адже «ядерні сили Північної 

Кореї підкреслюватимуть легітимність династії Кіма, усуваючи корені внутрішньої 

нестабільності» 391, р. 17 . Наявність ядерної зброї вирішує й два стратегічні 

завдання для Пхеньяна на міжнародній арені: по-перше, нівелює ризик повалення 

режиму шляхом здійснення військової інтервенції; по-друге, усуває небезпеку зсуву 

стратегічного балансу на корейському півострові на користь Сеула [391, р. 19-20].  

Варто наголосити на тому, що прямопропорційно до зміцнення санкційного 

режиму північнокорейське керівництво зміцнює збройні сили й посилює авторитарні 

тенденції в державному управлінні, тим самим формуючи внутрішньо-орієнтовану 

політичну коаліцію, нечутливу до зовнішніх економічних стимулів, і таку, що ставила 

б міркування національної безпеки над матеріальним добробутом нації та 

реформуванням народногосподарського комплексу. Ця стратегія вже показала високу 

ефективність у політичному абсорбуванні збитків, заподіяних санкційними заходами 

[587], і у Кім Чен Іра не було причин їй не довіряти й на цей раз. Американські 

фахівці Гудкінд і Вест, наприклад, вважають, що політика санкцій проти КНДР не 

буде успішною, адже режим показав свою міць, встоявши перед випробуванням так 

званого «важкого маршу» упродовж 1994-1998 рр, у ході яких від голоду в Північній 

Кореї померло, за різними даними, від 600 тис. до 1 млн осіб, або до 5 % усього 

населення [587].  

Так, протягом одного року (квітень 2009 – червень 2010 р., наприклад, поправки 

2010 р. взагалі не було опубліковано в Північній Кореї) в Конституцію КНДР були 

внесені суттєві зміни. Зокрема, було уведено розділ, що стосується повноважень 

голови Державного комітету оборони (ДКО), який оголошений «верховним 

керівником» держави. Голова ДКО відтепер «керує всіма державними справами», 

«оголошує про надзвичайний і воєнний стан, видає накази про мобілізацію». Раніше 

ці функції покладалися на весь ДКО. До повноважень голови ДКО включена 

«ратифікація і денонсація важливих договорів, укладених з іншими державами». Цю 

функцію також може виконувати Президіум Верховних народних зборів КНДР. 

Конституційні поправки 2009 р. розширили повноваження ДКО, який віднині 

розробляє «найважливіші політичні установки держави». В Основний закон КНДР 

інкорпорований курс на здійснення «сонгунської революції», а першочерговим 

завданням армії оголошений захист політичного керівництва КНДР.  
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Наступним важливим кроком, направленим на централізацію державного 

управління в умовах санкційного тиску, стало скликання у 2010 р. Конференції 

Трудової партії Кореї (ТПК). Головне завдання з’їзду – оновлення бюрократичного 

апарату. 

Аналіз кадрового складу вищих органів ТПК, сформованого під час з’їзду, 

свідчить про прагнення верхівки сформувати внутрішньополітичну коаліцію, що 

підтримувала б клан Кимів і слугувала зміцненню його ролі в державі. Як свідчать 

результати зборів, основу бюрократичного апарату складатимуть воєнна номенклатура і 

так звані технократи, до завдань останніх віднесено покращення економічного 

становища держави при збереженні чинного політичного режиму.  

На партійному форумі було сформовано новий склад Політбюро ЦК у складі 

17 членів і 15 кандидатів, серед яких 8 вищих генералів КНА, включаючи першого 

заступника голови ДКО, міністра оборони, начальника Генерального Штабу. 

Відтворено діяльність Президиуму Політбюро ЦК ТПК у складі п’яти членів: Кім Чен 

Ір – Генеральний секретар ТПК, голова ДКО; Кім Єн Нам – голова Президіуму ВНР 

КНДР; Цой Єн Рим – прем’єр-міністр, віце-маршал КНА; Чо Мєн Рок – перший 

заступник голови ДКО і віце-маршал КНА Лі Єн Му – начальник Генерального штабу 

збройних сил КНДР [56, с. 386-387]. 

Високий ступінь політичної міцності північнокорейського режиму зберігся і при 

новому лідері корейської нації – Кім Чен Ині, який 29 грудня 2011 р. замінив на цій 

посаді свого померлого батька Кім Чен Іра. Свідченням зміцнення влади Кім Чен Ина 

та проявом високої довіри населення та чиновників до нього як до нового очільника 

держави може слугувати присвоєння йому в липні 2012 р. звання маршала [29]. Крім 

того, на посилення політичного авторитету Кім Чен Ина, за словами О. Воронцова, 

експерта Інституту сходознавства РАН, подіяли і його перші виважені кроки з 

організації державного управління Північною Кореєю. Зокрема, Кім Чен Ин, 

прийшовши до влади, зумів поєднати при керівництві державою тенденції 

індивідуалізму, харизму лідера та колективну мудрість «старої гвардії», прибічників 

його батька, тим самим запобігши ймовірності розколу в еліті Північної Кореї. 

Далекоглядним, на думку О. Воронцова, у розрізі укріплення влади у КНДР, було 

рішення Кім Чен Ина вирівняти баланс між роллю армії та партії за рахунок 

скорочення впливу військових на політико-економічну ситуацію в державі [29]. 

Стратегічним кроком з усунення дисбалансу було й посилення ролі Кабінету міністрів 

як центрального державного органу, який відповідає за здійснення зовнішньополітичних 

та зовнішньоекономічних функцій. Тож прогнози аналітиків США, Японії та 

Південної Кореї стосовно виникнення хаосу й загострення внутрішньополітичної 

боротьби після смерті Кім Чен Іра не стали реальністю, й авторитетні вчені змушені 

були визнати, що північнокорейський режим є «динамічним і стабільним» [29].  

Однак міжнародні санкції ООН не втрачають своєї актуальності при вирішенні 

корейської ядерної проблеми, адже так чи інакше виносять на порядок денний 

питання виживання Північної Кореї та її перспективного розвитку як суб’єкта світової 

політики у ХХІ ст. 

За оцінкою В. Хрустальова, експерта ПІР-Центру (Росія), налагодження контактів 

із оточуючим світом Пхеньяну життєво необхідне в найближчі роки через низку 

факторів: 

по-перше, народногосподарський комплекс КНДР наразі все сильніше відчуває 

нестачу конвертованої валюти, так само як і дефіцит експортного потенціалу. З 

іншого боку, Північна Корея залежна від іноземних поставок продовольства та 
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кондиційних енергоносіїв. Надходження з експортних операцій як джерело 

наповнення бюджету і здійснення масштабних державних інвестицій фактично 

відсутні. Через це країна дедалі більше відчуватиме потребу у прямій зовнішній 

допомозі, ніж у періодичній гуманітарній підтримці;  

по-друге, в умовах критичного дефіциту ресурсів, Північна Корея постає перед 

необхідністю перманентного збільшення видатків на оборону і ВПК. Експортних 

надходжень від продажу корейських легких озброєнь навряд чи може вистачити, аби 

ліквідувати наявний дефіцит. Вирівнювання дисбалансу також ускладнюється 

мобілізацією в галузь професійних трудових ресурсів, які, між тим, створюють 

неконкурентоспроможний за технологічними параметрами продукт;  

по-третє, політика міжнародних санкцій зумовила появу й морально-

психологічного пресингу на Пхеньян через світові засоби масової комунікації. 

Останнє, у свою чергу, поставило КНДР перед проблемою, з якою у свій час 

зіштовхнулася Куба, а саме – необхідністю купувати товари і технології за 

неспівмірно високими цінами на «чорному ринку»; 

по-четверте, міжнародні санкції перешкоджають науково-технологічному 

розвитку держави. Північнокорейське керівництво розуміє, що ізоляція країни не 

дозволяє їй підготувати високопрофесійних фахівців у експортно-орієнтованих і 

високотехнологічних галузях виробництва, що автоматично консервує відсталість 

народногосподарського сектору. До того ж, нищівна дія поступової декваліфікації у 

промисловості поєднується з низьким рівнем освіти і науки, а також зі складною 

демографічною ситуацією у провінціях [252, с. 103-104]. 

Технологічна відсталість Північної Кореї може бути проілюстрована загальним 

станом паливно-енергетичного сектору держави. У КНДР, наприклад, усі ПЕС 

працюють на вугіллі, але труднощі в його видобутку пов’язані з нерегулярним 

постачанням на шахти електроенергії, нестачею транспортних засобів для 

перевезення сировини. Основні виробничі потужності вугільних підприємств мають 

високий ступінь зношеності, обладнання часто виходить із ладу через відсутність 

елементарних фіксуючих конструкцій. ГЕС, які розташовані переважно на півночі та 

північному сході країни, через зношеність інфраструктури можуть ефективно 

працювати лише в сезон дощів (із середини липня до середини серпня). При цьому їх 

виробнича потужність не перевищує 30-40 % на рік. Виробництво електроенергії 

менше за необхідний рівень у 1,5-2,5 рази [252, с. 104].  

Важко сказати, чи усвідомлювало керівництво Північної Кореї небезпеку 

застосування більш жорсткого санкційного тиску, коли здійснювало запуск супутника 

у грудні 2012 р. і провело треті ядерні випробування 12 лютого 2013 р. Пояснення та 

прогнозування дій лідерів КНДР давно вже стало невдячною справою, наприклад, у 

таких міжнародних фінансових інститутах, як Світовий банк, посада експерта з 

питань Північної Кореї є вакантною з 2003 р. Однак, на нашу думку, мотиви 

проведення Пхеньяном чергових ядерних тестів можуть бути пояснені або логікою 

«пастки бідності», або необхідністю консолідації суспільства проти «зовнішнього 

ворога». Разом із тим, непрямо це може бути сигналом про допомогу або 

демонстрацією впевненості у власних силах перед політикою санкцій. Але так чи 

інакше нові випробування пов’язані із санкціями, підтвердженням чому є реакція 

Пхеньяна на початок переговорів у рамках РБ ООН щодо введення додаткових 

санкційних заходів проти КНДР. У Північній Кореї дії дипломатів в ООН назвали 

мобілізацією проти неї всіх міжнародних сил [232]. 
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Прогнозовано, що РБ ООН відповіла Пхеньяну ухвалою нової санкційної 

резолюції. Але, якщо не брати до уваги емоційну дипломатичну риторику, 

конфігурація санкційної політики докорінно не відрізняється від тієї, що була 

закладена попередніми документами РБ ООН. Так, резолюцією РБ ООН 2094 від 

7 березня 2013 р. введено додаткові цільові обмеження на пересування  

пінічнокорейських дипломатів, діяльність яких пов’язана з ядерною програмою 

Пхеньяна, застосовані обмеження на їхню фінансову діяльність у третіх державах, 

посилено торговельне ембарго за рахунок предметів розкоші [191]. Влучну, на нашу 

думку, оцінку політичному значенню документа 2094 надав постійний представник 

КНР в ООН Лі Баодон, заявивши, що «основним пріоритетом наразі є розрядка 

напруги» на Корейському півострові та повернення Північної Кореї до 

шестисторонніх переговорів [125]. 

Отже, політика міжнародних санкцій ООН через антагонізм національних 

інтересів постійних членів Ради Безпеки швидше за все й надалі демонструватиме 

свою низьку результативність у денуклеаризації Корейського півострова. Зупинимося 

на головних чинниках, які запобігають ефективному застосуванню санкційних заходів 

для ядерного роззброєння Північної Кореї. 

Насамперед, варто констатувати, що затягування переговорного процесу в Раді 

Безпеки ООН щодо вироблення першого пакету санкцій проти КНДР фактично на 

дванадцять років (1994-2006 рр.) дозволило Пхеньяну диверсифікувати зовнішньополітичні 

й зовнішньоекономічні контакти за рахунок країн, що розвиваються, а також так 

званих «держав-ізгоїв», тим самим створивши широкі можливості для 

дипломатичного маневрування після досягнення консенсусу між постійними членами 

Ради Безпееки ООН у питанні доцільності здійснення санкційного тиску на Північну 

Корею. Отже, тривалий процес узгодження національних інтересів держав із правом 

вето в Раді Безпеки ООН не дозволив їм використати санкційні заходи як 

превентивний засіб для недопущення набуття КНДР статусу де-факто ядерної 

держави, а поставив їх перед реальністю ядерної Північної Кореї, дозволивши 

останній здійснити й ряд кроків, направлених на зміцнення режиму в цілому.  

Окрему значущість у розрізі зменшення ефективності політики санкцій у 

північнокорейському епізоді відіграли внутрішньополітичні перетворення, націлені 

на формування внутрішньо-орієнтованої коаліції, відданої режиму, безпека якої, 

згідно із доктриною сонгун, спиралася б на збройні сили країни. При цьому роль 

останніх у державному управлінні мала зміцнюватися у міру наростання загроз як 

внутрішнього, так і зовнішнього характеру, про що, зокрема, свідчать останні 

поправки до Основного закону КНДР 2009-2010 рр.  

Затягування з ухвалою санкцій дозволило КНДР використати стратегію опори на 

власні сили для мінімізації негативного ефекту здійснюваної санкційної політики в 

рамках ООН. І хоча економічні реформи, що мали забезпечити міцний фінансово-

економічний ресурс держави, носили половинчастий характер, а в деяких галузях 

промисловості були, по суті, промовистою політичною декларацією, вони 

підживлювали патріотичні почуття серед населення, а з тим і його відданість чинному 

режиму. У розрізі верифікації концепції автора на північнокорейському епізоді слід 

відзначити одну особливість, а саме – значення економічних перетворень у цих 

обставинах відіграє другорядне значення, адже в цільових державах двох типів – 

жорстких тоталітарних і так званих «failed states» – суттєве погіршення соціально-

економічних умов не впливатиме на ефективність політики санкцій, незалежно від 
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поставленої мети. З іншого боку, надати об’єктивну оцінку реформам немає змоги 

через закритий характер країни, адже статистичні дані не публікуються в Північній 

Кореї з 1965 р. [206, с. 1].  

Непослідовна політика регіональних потуг, як Японії і Китаю, що водночас 

виступають і важливими торговельно-економічними партнерами КНДР, також 

зумовила низький результат міжнародних санкцій як способу денуклеаризації 

Північної Кореї. Аналізуючи еволюцію дипломатичних підходів Сеула й Токіо до 

антикорейських санкцій, можна дійти висновку про те, що до 2006 р., першого 

ядерного випробування Пхеньяна, обидві держави робили ставку на стратегію 

втягнення як спосіб вирішення північнокорейської ядерної програми. Розроблена ж 

японським урядом у 2004-2006 рр. нормативна база з політики санкцій проти 

Пхеньяна свідчить радше про наміри керівництва держави тим самим задовольнити 

запит суспільства на посилення безпеки, а набір розроблених санкційних заходів 

доводить, що вони розглядались Токіо як засіб реагування на загрозу локального 

типу. 

Крім того, аналіз зовнішньополітичної лінії Токіо після ухвали першої санкційної 

резолюції Ради Безпеки ООН свідчить про те, що через внутрішньополітичні фактори 

Японія продовжувала виступати важливим фінансово-економічним донором 

північнокорейського політичного режиму, тим самим нівелюючи негативні наслідки 

санкційної політики. Із 2007-2008 рр. Китай поступово займає місце Японії в 

забезпеченні Пхеньяна фінансово-економічними ресурсами, відіграючи при цьому 

роль «парасольки безпеки» для північнокорейського режиму.  

Важливо підкреслити роль дипломатії Китаю у блокуванні виконання 

контролювальних функцій комітету із санкцій ООН проти Кореї, що стало помітно з 

2008 р. Неможливість здійснення комітетом ООН моніторингової функції за 

реалізацією антикорейських санкцій зменшує потенціал впливу цього інструменту 

підтримки миру, нівелює саму ідею збереження режиму ядерного нерозповсюдження 

санкційними заходами. 

Прийняття РБ ООН останньої третьої санкційної резолюції, на нашу думку, якісно 

не змінить ситуацію на краще. Наприклад, Північна Корея вже заявила про свою 

готовність використати ядерну зброю проти США у випадку військової операції 

Вашингтона. І тут виняткову роль для головних фігурантів, насамперед учасників 

шестисторонніх переговорів, відіграє та обставина, що всі вони прагнуть 

денуклеаризації Північної Кореї, однак відмовляються повною мірою визнати, що ця 

проблема нерозривно взаємопов’язана з питанням існування режиму, а значить і 

політичною долею держави у цілому. І тут виходить на поверхню головний елемент 

північнокорейського ядерного вузла: чи готові переговірники прийняти евентуальне 

об’єднання двох Корей після падіння династії Кімів?  

Допоки учасники шестисторонніх переговорів не дійдуть консенсусу щодо 

перспективного об’єднання двох держав, не винайдуть формулу розрахунку 

геополітичних дивідендів один одного, санкційна політика нагадуватиме механізм 

маскування «бездіяльності» й виступатиме способом консервації проблеми, 

збереження статус-кво. А це означає, що дії світового співтовариства й надалі 

лишатимуться бігом на місці, ніж спрямовуватимуться на евентуальне вирішення 

північнокорейського ядерного виклику. 


