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ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНОЗНАВСТВА КОРЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ХАНҐУК – НАДІЙНИЙ ФОРПОСТ УКРАЇНИ 

ПІД ЧАС ВІЙНИ, АБО ПРО РОБОТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРУМУ «НАСЛІДКИ 
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОРЕЙСЬКИЙ 

ПІВОСТРІВ» (7 БЕРЕЗНЯ 2022 Р., М. СЕУЛ, РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ)

У статті подано інформацію про роботу Спеціального форуму, який невипадково організовано на факульте-
ті українознавства Корейського університету іноземних мов Ханґук. Він був заснований у 2009 р. і став одним із 
центрів українознавства в Східній Азії, що донедавна був єдиним осередком з вивчення української мови, історії, 
культури, політики тощо в цьому регіоні. Проаналізовано виступи українських і корейських доповідувачів (не 
лише науковців, а й дипломатів, політиків, державних службовців, викладачів), у яких особливу увагу звернено 
на повномасштабне вторгнення росії в Україну, страшні злочини рф на території нашої держави, та наслідки 
російсько-української війни у всьому світі, зокрема на Корейському півострові, де досі пам’ятають про злоді-
яння Корейської війни 1950–1953 рр, а сусідство з КНР, КНДР та рф становлять небезпеку для всього регіону. 
Проведено паралелі в історичному розвитку та політичному житті українського і російського народів, демо-
кратичні цінності та вектори майбутнього, за які бореться Україна сьогодні. Зазначено також про ряд заходів, 
які факультет українознавства Корейського університету іноземних мов Ханґук спільно з Посольством України 
в Республіці Корея провели на підтримку і допомогу Україні, зокрема, йдеться про проєкт на сторінках часопису 
“Корейський журнал українознавчих студій”, де головними дописувачами стали науковці з різних країн світу і які 
намагалися показати світовій громадськості, а головно корейцям, причини та хід війни в Україні, зробити огляд 
фольклорних текстів, звичаїв та ритуалів, що з’явилися під час війни, різних засобів боротьби українців, публі-
кацію віршів, які українські автори написали після 23 лютого 2022 р. та присвячені війні в Україні; “Виставку за 
мир в Україні”, організацію благодійних концертів та ін. 

Ключові слова: форум, Україна, факультет українознавства, Корейський університет іноземних мов Ханґук, 
російсько-українська війна, Корейський півострів, вторгнення, наслідки.
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DEPARTMENT OF UKRAINIAN STUDIES OF HANKUK UNIVERSITY 
OF FOREIGN STUDIES – A RELIABLE FORPOST OF UKRAINE DURING 

THE WAR, OR ON THE WORK OF THE SPECIAL FORUM “IMPLICATIONS 
OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR AND ITS IMPACT ON KOREAN PENINSULA” 

(MARCH, 7 2022, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA)

The article provides information about the work of the Special Forum, which was not coincidentally organized at the 
Department of Ukrainian Studies of Hankuk University of Foreign Studies. It was founded in 2009 and became one of the 
centers of Ukrainian studies in East Asia, which until recently was the only center for studying the Ukrainian language, 
history, culture, politics, etc. in this region. It aims analyze the speeches of Ukrainian and Korean speakers (not only 
scientists, but also diplomats, politicians, civil servants, teachers), which focus on the full-scale Russian invasion of 
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Збир І. Факультет українознавства корейського університету іноземних мов Ханґук – надійний форпост...

Ukraine, terrible crimes of Russian Federation in our country, and the consequences of the Russian-Ukrainian war around 
the world, including the Korean Peninsula where the atrocities of the Korean War of 1950–1953 are still remembered. The 
article draws parallels in the historical development and political life of the Ukrainian and Russian nations, democratic 
values and future vectors for which Ukraine is fighting today. It is also mentioned about a number of events that the 
Faculty of Ukrainian Studies of Hankuk University of Foreign Studies together with the Embassy of Ukraine in the 
Republic of Korea held in support and assistance to Ukraine, in particular, it is a project on the pages of the journal 
“Korean Journal of Ukrainian Studies”, where the main contributors were scientists from different countries of the world 
and who tried to show the world public, and mainly Koreans, the reasons and progress of the war in Ukraine, to review 
folklore texts, customs and rituals that appeared during the war, various means of struggle of Ukrainians, publication 
of poems written by Ukrainian authors after February 23, 2022 and dedicated to the war in Ukraine; an Exhibition for 
Peace in Ukraine, the organization of charity concerts and so on.

Key words: forum, Ukraine, Department of Ukrainian Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Russian-
Ukrainian War, Korean Peninsula, invasion, consequences.

7 березня 2022 р. в Корейському універси-
теті іноземних мов Ханґук відбувся спеціальний 
форум “Наслідки російсько-української війни та 
її вплив на Корейський півострів” (“Implications 
of the Russia-Ukraine War and Its Impact on Korean 
Peninsula”), ініціатором та організатором якого 
був факультет українознавства. Мета конфе-
ренції – це обговорення та усвідомлення цілей 
та позицій США, росії, України і країн Східної 
Європи у російсько-українській війні, міжна-
родних політичних, економічних та безпекових 
наслідків, вплив на Корею і визначення контрза-
ходів. Робочими мовами заходу були корейська, 
англійська та українська. Модератором форуму, 
а також організатором і головним ініціатором 
виступив декан факультету українознавства 
Корейського університету іноземних мов Ханґук 
професор Хонг Соґу. 

Невипадково, що одразу після повномасштаб-
ного вторгнення російських військ на територію 
України, корейські науковці, політичні, громадські 
та культурні діячі почали обговорювати цю тему. 
Адже наслідки Корейської війни 1950–1953 рр. 
(розділення країни, нарощення ядерного потен-
ціалу Північної Кореї) досі залишаюся болючими 
темами для корейського суспільства. Сьогодні 
сусідство з КНР, КНДР та рф становлять небез-
пеку для всього Далекосхідного регіону. 

З вітальним словом до учасників форуму звер-
нувся Надзвичайний і Повноважний Посол Укра-
їни в Республіці Корея Дмитро Пономаренко. 
У своєму виступі пан Посол наголосив на важли-
вості консолідованих дій у боротьбі проти росій-
ського агресора та подякував корейському народу 
за підтримку та допомогу Україні у цей нелегкий 
час війни. Також очільник Посольства окреслив ті 
виклики, що сьогодні стоять перед нашою держа-
вою, та вимагають швидкого вирішення. Головно 
пан Посол звернувся до корейських студентів, які 
в майбутньому будуть працювати у різних сферах 
українсько-корейських відносин, наголосивши на 
тому, щоб «молодь пам’ятала та ніколи не забу-

вала про події російсько-української війни, що 
почалася ще у 2014 р., та страшні злочини рф на 
території України» (Ponomarenko, 2022). 

Ще один доповідач, який долучився до роботи 
форуму за допомогою відеоконференції, – це 
народний депутат України, заступник голови між-
парламентської групи зв’язків з Республікою 
Кореєю пан Андрій Ніколаєнко. У своєму виступі 
парламентарій розповів про ситуацію в Україні, 
зокрема, у містах Харків, Маріуполь, Чернігів та 
інших містах і селах, де зараз люди залишилися 
без газу, води, електрики та інших засобів до існу-
вання. Пан Ніколаєнко зазначив, що це все наслідки 
страшної війни, яку розпочав Путін проти України 
та українського народу, називаючи українців наці-
оналістами і нацистами. Але сьогодні вже всі зро-
зуміли, хто є справжнім нацистом. Особливу увагу 
народний депутат України звернув на те, що корей-
ський народ добре пам’ятає про жахливу війну, яка 
точилася на Корейському півострові, та страшні її 
наслідки. Тому закликав усіх корейців допомогти 
та підтримати Україну в боротьбі проти росій-
ського агресора та наголосив, що «на території 
України розміщено 15 атомних реакторів і пошко-
дження одного з них може призвести до ядерної 
катастрофи не лише в Європі, але у цілому світі» 
(Nikolaienko, 2022). Однак, пан Ніколаєнко запев-
нив, що «Україна обов’язково переможе у цій війні, 
оскільки український народ сильний та об’єднався 
навколо однієї ідеї, а ще відчуває неоціненну під-
тримку союзників» (Nikolaienko, 2022). 

Після того присутні мали можливість поставити 
запитання панові Послу та з’ясувати те, що їх тур-
бувало. Зокрема, більшість цікавилася питанням, 
як можна допомогти українському народові у цей 
надскладний час, яким чином будуть доправляти 
гуманітарну допомогу до України та куди будуть 
витрачені кошти, які корейці перераховують на 
спеціальний рахунок, що відкрито в Посольстві 
України в Республіці Корея. Пан Посол радо поді-
лився всіма ідеями щодо реалізації цих планів у 
найкоротший термін. 
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У другій частині форуму корейські та укра-
їнські науковці, громадські та політичні діячі у 
своїх доповідях торкнулися найбільш актуальних 
питань російсько-української війни та її вплив на 
ситуацію у Східній Азії та Корейському півострові 
зокрема. Першим виступив колишній Посол Рес-
публіки Корея в Україні та росії пан Парк Ро Бюк 
(Park Robyug), що окреслив відмінності в історич-
ному розвитку та політичному житті українського 
і російського народів, демократичні цінності та 
вектори майбутнього, за які бореться Україна сьо-
годні. Пан Посол порівняв Україну та росію з Пів-
денною та Північною Кореєю, чиї шляхи давно 
розійшлися, а країни обрали різні напрями побу-
дови суспільства. Однак керівництво рф намага-
ється всілякими способами відродити колишній 
Радянський Союз та ідею «супердержави». 

Професор Жіночого університету Сукмюнг, 
колишній заступник міністра з питань оборонних 
реформ Хонг Гю Док (Hong Kyudok) у своїй про-
мові зазначив, що «російське вторгнення в Україну 
стає все більш непередбачуваним через запеклий 
опір української армії та народу, незважаючи на 
оптимістичний настрій адміністрації США та 
цілковиту підтримку президента Байдена, ця 
війна кардинально змінить міжнародне співтова-
риство та міжнародну політику» (Hong, 2022). 
Також професор звернув увагу на те, що США 
і Захід не змогли надійно перемогти російську 
військову стратегію «доконаний факт»1. І, насам-
кінець, доповідач сказав про наслідки російсько-
української війни для Кореї та Східної Азії, де 
головну небезпеку несуть Китай і Північна Корея. 
Тому Південна Корея не повинна забувати про 
важливість своїх союзників і роззброєння укра-
їнських збройних сил, які колись були найсиль-
нішими в Європі, за винятком росії. Також Рес-
публіка Корея має добре пам’ятати про наслідки 
вторгнення в Україну та використовувати це як 
основу для майбутньої оборонної реформи і те, 
що сталося в Україні у жодному разі не є справою 
«чужого на іншому кінці світу» (Hong, 2022). 

Учений Східноєвропейського та Балканського 
дослідницького інституту пан Кім Шін Кю (Kim 
Shinkyu) виголосив доповідь на тему «Відносини 
між Україною та Центрально-Східною Євро-
пою і перспективи на майбутнє», в якій окрес-
лив стурбованість країн Центральної та Схід-
ної Європи тим, що нинішня війна пошириться 
на їхню територію, адже в минулому вони були 

1  «Доконаний факт» – це стратегія швидкої окупації час-
тини території противника для мінімізації шкоди країні та 
примусу противника до війни на виснаження (пояснення з 
виступу доповідача – Автор).

сателітами Радянського Союзу. Однак найбільшу 
небезпеку відчувають Польща та країни Балтії, з 
якими безпосередньо межує росія, тому їх непоко-
їть пряма військова інтервенція з боку рф, масш-
табний наплив біженців, загроза енергетичній 
безпеці, економічний спад тощо. Доповідач зазна-
чив, що «сьогоднішню війну можна розглядати як 
відповідь росії на страх втратити свою буферну 
зону через радикальний поворот України на Захід 
(ЄС, НАТО), тому Україні потрібні зважені рухи 
та компроміси, щоб вийти з ролі буфера» (Kim, 
2022). Насамперед тут ідеться про середньо- та 
довгострокову співпрацю з Центральною та Схід-
ною Європою, зміцнення регіонального спів-
робітництва у сфері військової безпеки шляхом 
об’єднання з Польщею, що в майбутньому гаран-
туватиме повноправне членство України в ЄС і 
НАТО. 

Секретарка Агентства оборонних установ пані 
Се Вон Хі (Seo Wonhi) у своєму виступі назвала 
три причини, через які Росія не може кинути Укра-
їну: «по-перше, етнічна ідентичність, по-друге, 
важливість Чорноморського флоту, по-третє, 
геополітична цінність України – лінія оборони, 
що захищає росію від західних держав» (Seo, 
2022). Доповідачка наголосила, що в України 
зовсім інша позиція – вона проголосила незалеж-
ність та визначила відмінний від росії шлях побу-
дови суспільства. Однак, за словами пані Се Вон 
Хі, «рф давно готувалася до війни з Україною, 
накопичуючи багатства та модернізуючи свої 
збройні сили, а також заручилася підтримкою 
свого союзника – Китаю» (Seo, 2022). У підсумку 
секретарка Агентства зазначила, що вторгнення 
росії в Україну породжує почуття небезпеки в 
Кореї, яка як і Україна є регіоном гострого кон-
флікту інтересів великих держав. Тому Корея 
завжди має бути готовою до бою, про що свідчить 
українська криза. 

Викладачка факультету українознавства 
Корейського університету іноземних мов Ханґук 
пані Олена Щегель у своєму виступі окреслила 
страшні злочини росії проти України не лише у 
сьогоднішній війні, але в історичній площині, 
починаючи з Переяславської ради та завершу-
ючи вторгненням 24 лютого. Викладачка також 
намагалася подискутувати з попередніми допо-
відачами, які в різний спосіб висвітлювали зло-
діяння та небезпеку з боку рф в Україні та світі. 
Зокрема, пані Олена зазначила, що «всі людські 
та громадянські цінності є чужими для росії, а 
за демократичними перетвореннями маскуються 
тоталітаризм, абсолютизм, авторитаризм та 
інші злочини» (Shchegel, 2022). Тому, на думку 
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доповідачки, не потрібно толерантно чи з пев-
ними побоюваннями говорити про ці проблеми, 
а на весь голос розповідати правду цілому світу. 

Отже, під час обговорення науковці, громад-
ські та політичні діячі ще раз наголосили на тому, 
що вторгнення російських військ на територію 
України повинно бути засуджене всіма державами 
світу, а керівництво рф має понести найсуворіше 
покарання. Звісно, що США, країни Заходу та все 
міжнародне співтовариство повинні підтриму-
вати і допомагати Україні у цій боротьбі, а також 
сприяти вступу України в ЄС, НАТО, оскільки ці 
організації можуть гарантувати безпеку та ство-
рити умови для розвитку України як економічно 
та політично сильної держави світу. Також не слід 
забувати, що росія і Китай продовжуватимуть 
роботу з розширення своєї влади, включаючи 
територіальну експансію, тому Корея та міжна-
родне співтовариство повинні бути готовими до 
цього й рішуче відповісти на такі дії. 

Факультет українознавства Корейського уні-
верситету іноземних мов Ханґук не обмежився 
лише проведенням форуму на підтримку Укра-
їни в Республіці Корея, а започаткував ряд захо-
дів. Зокрема, йдеться про проєкт “Думки та 
погляди світових учених про війну в Україні” 
(“Insights and Opinions of World Academics on the 
War in Ukraine”) на сторінках часопису “Корей-
ський журнал українознавчих студій” (“Korean 
Journal of Ukrainian Studies”)2 та публікацію есе 
науковців з усього світу. «Кожен учений може 
проаналізувати наслідки цієї війни на основі влас-
них професійних зацікавлень та позиції, й поши-
рити спеціальне послання серед колег-науковців 
та широкого кола громадськості» (Insights and 
Opinions on the War in Ukraine, 2022), – йдеться в 
оголошенні проєкту. 

Сьогодні вже опубліковано 6 таких есе, авто-
рами яких є науковці з різних краї світу: д-р Андрій 
Нагачевський (Канада), проф. Андрій Рижков 
(Мексика), проф. Оксана Кузьменко (Україна), 
д-р Оксана Баранівська (Польща) та канд. істор. 
наук Леся Горошко-Погорецька (Україна). У своїх 

2 Хотілося б зазначити, що цей проєкт досі триває, тому всі 
охочі можуть долучитися. Детальна інформація на сторінці 
часопису https://www.koreanjournalofukrainianstudies.com/news 

публікаціях дослідники намагалися показати сві-
товій громадськості, а головно корейцям, причини 
та хід війни в Україні, зробити огляд фольклорних 
текстів, звичаїв та ритуалів, що з’явилися під час 
війни, різних засобів боротьби українців тощо. 
Особливу увагу заслуговує есе про Всесвітній 
день поезії для України – це проєкт ознайомлення 
з віршами, які українські автори написали після 
23 лютого 2022 р. та присвячені війні в Україні. 
У публікації міститься замітка підполковника ЗСУ 
і поета пана Володимира Тимчука, який зазна-
чає, що сьогодні «понад 100 поезій про боротьбу 
та любов до життя українців у перекладах вже 
понад 20 мовами світу, і перша антологія з фран-
цузькою частиною вже звертається до світу 
нашим спільним українським голосом» (Tymchuk, 
2022), а також вірш Надії Капінос «Очі мої – дві 
криниці…» українською та переклад корейською 
мовами (Андрія Рижкова). 

Серед інших заходів, які організовував факуль-
тет українознавства Корейського університету 
іноземних мов Ханґук спільно з Посольством 
України в Республіці Корея, була Виставка за 
мир в Україні (Exhibition for Peace of Ukraine), що 
проходила з 27 квітня по 2 травня 2022 р. в одній 
з приватних галерей у м. Сеулі; Всесвітній благо-
дійний концерт-марафон на підтримку України 
“Save Ukraine – #StopWar” 27 березня, 29 травня і 
25 червня 2022 р. та інші доброчинні акції. Також 
викладачі та студенти факультету активно долуча-
ються до щонедільних мирних акцій протесту, які 
відбуваються перед Посольством рф у Республіці 
Корея, починаючи з 27 лютого 2022 р 

Отже, сьогодні в України є багато союзників, 
які допомагають та підтримують її під час війни. 
Ми щиро вдячні всім, хто нині бореться з Укра-
їною на різних фронтах. Навіть на іншому кінці 
світу корейський народ об’єднався навколо укра-
їнської ідеї та став отим форпостом, який боронить 
демократичні цінності та прагнення України стати 
незалежною, сильною європейською країною. Як 
зауважив професор Хонг Гю Док, наслідки росій-
сько-української війни не повинні бути «чужими 
на іншому кінці світу», а навпаки згуртувати все 
міжнародне співтовариство у боротьбі зі спільним 
ворогом.
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