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ПЕРЕДМОВА 

За результатами позачергових парламентських виборів 26 жов-
тня 2014 р. у Верховну Раду України восьмого скликання пройшло 
шість політичних партій: ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 
Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ», Політична партія «Об’єд-
нання «САМОПОМІЧ», Радикальна Партія Олега Ляшка, Все-
українське об’єднання «Батьківщина», Політична партія «ОПОЗИ-
ЦІЙНИЙ БЛОК». 21 листопада 2014 р. п’ять парламентських 
політичних сил (за винятком Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК») сформували коаліцію «Європейська Україна». Утім у 
лютому 2016 р. з її складу вийшли фракції політичної партії ВО 
«Батьківщина» і Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», 
а в березні 2016 р. – Радикальна партія Олега Ляшка. 

Уперше в історії незалежної України парламентські політичні 
сили змушені були діяти в умовах війни, законодавчо забезпе-
чуючи політичний процес у державі, враховуючи виклики і 
загрози, що надходили від агресора, та шанси (у майбутньому) на 
інтеграцію Донбасу і Криму до складу Української держави, як і 
шанси України на євроінтеграцію. Аналіз діяльності парламен-
тарів став свідченням несвоєчасності, суперечності рішень, демон-
страцією популізму, просування/лобіювання парламентарями пев-
них інтересів та значний розрив між обіцянками партій та їхніми 
діями після приходу до влади, що й актуалізувало питання аналізу 
ефективності підходів і практик парламентських політичних сил 
до проблематики інтеграційних перспектив України в контексті 
російської агресії в Криму та на Донбасі. 

Джерельною базою дослідження були: а) стенограми пленар-
них засідань Верховної Ради України восьмого скликання, пред-
ставлені 447 стенограмами пленарних засідань від першої до вось-
мої сесій (1 сесія – 19 стенограм, 2 сесія – 71 стенограма, 3 сесія – 
54 стенограми, 4 сесія – 70 стенограм, 5 сесія – 64 стенограми, 
6 сесія – 67 стенограм, 7 сесія – 52 стенограми, 8 сесія – 50 стено-
грам); б) матеріали парламентських слухань «Перспективи запро-
вадження Європейським Союзом безвізового режиму для грома-
дян України» (15 квітня 2015 р.), «Стан дотримання прав внут-
рішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованій території України та на території, не кон-
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трольованій українською владою в зоні проведення антитеро-
ристичної операції» (17 лютого 2016 р.), «Транскордонне спів-
робітництво як чинник євроінтеграційних процесів України» 
(8 червня 2016 р.), «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи» 
(15 червня 2016 р.), «Актуальні питання зовнішньої політики 
України» (7 грудня 2016 р.); в) статутні та програмні документи 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», По-
літичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», Політичної партії «Об’єд-
нання «САМОПОМІЧ», Радикальної Партії Олега Ляшка, Все-
українського об’єднання «Батьківщина», Політичної партії «ОПО-
ЗИЦІЙНИЙ БЛОК»; г) матеріали офіційних сайтів парламентсь-
ких політичних сил, які містять офіційні виступи народних депу-
татів України у Верховній Раді України та на міжнародному рівні; 
д) законопроекти, заяв, меморандуми, інтерв’ю, які віддзеркалю-
ють суть підходів парламентських сил до інтеграційних пер-
спектив України у контексті й з урахуванням російської агресії, 
забезпечують план виходу з кризи та розробляють стратегії роз-
витку країни; е) електронні версії партійних видань. 

Аналіз, напередодні чергових парламентських виборів 2019 р., 
проголошених і нереалізованих обіцянок (в умовах продовження 
російсько-української війни) має посприяти своєрідному уточнен-
ню «старих» і «нових» завдань, здобутків і прорахунків парла-
менту восьмого скликання з якими зіткнеться обрана у 2019 р. 
Верховна Рада України. 

Монографію підготовлено фахівцями Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за 
результатами виконання наукової роботи «Інтеграційні перспек-
тиви України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: 
аналіз підходів парламентських політичних сил» відповідно до 
результатів конкурсу наукових проектів у рамках цільової ком-
плексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція 
Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір 
України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи». 
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І. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В 
СТРАТЕГІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
«НАРОДНИЙ ФРОНТ»  

 
Історична довідка 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (скорочена назва 

НАРОДНИЙ ФРОНТ) є політичною партією, створеною перед 
позачерговими виборами до Верховної Ради України 26 жовтня 
2014 р. (свідоцтво у Єдиному реєстрі громадських формувань 
№ 1418 від 31 березня 2014 р.; реєстраційний номер запису – 
147 [1]). Вона об’єднала людей, які мають єдину спільну мету: 
захист України від зовнішньої агресії, згуртувала принципово 
різних представників української громади, «у кожного з яких є 
беззаперечні заслуги перед суспільством та унікальний досвід», 
об’єднала досвідчених політиків-управлінців, які у найтяжчий для 
країни час не побоялися взяти на себе відповідальність за долю 
держави та «довели, що є успішними антикризовими 
менеджерами» [2]. 

Стратегічною метою партії було визначено створення силь-
ної, незалежної України, здатної своїми силами захистити себе 
від зовнішнього ворога, гарантувати безпеку, забезпечити права і 
свободи своїх громадян, здійснити всебічні реформи, необхідні для 
досягнення європейських соціальних стандартів. Людина, її інте-
реси і потреби лежать в основі нашого політичного курсу. 
Головним інструментом досягнення цієї мети партія вважала 
системні реформи, передбачені Угодою про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. Головними цілями, що виз-
начають діяльність Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», 
стали безпека і розвиток, завдяки досягненню яких Україна стане 
одним із прикладів успішної трансформації на пострадянському 
просторі, а також увійде за 20 років до першої двадцятки країн 
за Індексом людського розвитку [3]. Основою реалізації цієї стра-
тегії є запропоновані у програмі перетворення, зокрема, віднов-
лення територіальної цілісності України, звільнення її від 
терористів, іноземних військ та найманців, установлення 
належного контролю за державним кордоном та забезпечення 
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його недоторканності; побудова сучасної, правової, демокра-
тичної та ефективної держави; наближення України до європей-
ських стандартів урядування, суттєве обмеження корупції, де-
централізація та розвиток місцевого самоврядування; реформа 
політичної системи України, спрямованої на створення надійних 
запобіжників проти будь-яких спроб узурпації державної влади, 
намагань порушення основоположного демократичного принципу 
її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; дотримання 
дорожньої карти реформування, виписаної в Угоді про асоціацію з 
ЄС; приведення енергетичного сектору у відповідність до вимог 
Договору про створення Енергетичного співтовариства; цілеспря-
мована робота держави з патріотичного виховання громадян, 
політика формування спільної загальнонаціональної ідентичності, 
захист національного інформаційного простору; активне залу-
чення іноземних держав, міжнародних організацій, донорів до 
відбудови і розвитку територій держави, що постраждали 
внаслідок агресії [3]. 

Програма Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та пе-
редвиборча програма партії, надана під час реєстрації партії як 
суб’єкта виборчого процесу на позачергових виборах до Верховної 
Ради України 2014 р., є ідентичними [4]. Метою своєї участі у 
виборах партія вбачала «створення у новій Верховній Раді такого 
об’єднання, забезпечення узгоджених дій всіх гілок влади для 
реалізації головного завдання: зробити Україну такою, що може 
захистити себе і своїх громадян, національні інтереси від будь-
яких посягань – зовнішніх чи внутрішніх, гарантувати людям 
безпеку і розвиток» [4]. 

За результатами підрахунку голосів виборців у загальнодер-
жавному багатомандатному виборчому округу на позачергових 
парламентських виборах 26 жовтня 2014 р. у межах регіонів 
України Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» перемогу 
здобула у 12 регіонах: в Івано-Франківській області вона набрала 
«ЗА» 37,48 % голосів виборців, що взяли участь у голосуванні; Тер-
нопільській – 36,50 %; Волинській – 33,22 %; Львівській – 33,03 %; 
Чернівецькій – 29,31 %; Рівненській – 29,31 %; Київській – 28,25 %; 
Черкаській – 26,79 %; Житомирській – 26,39 %; Хмельницькій – 
26,09 %; Кіровоградській – 23,66 %; Полтавській – 23,33 % [5]. 
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За результатами підрахунку голосів виборців у межах одно-
мандатних виборчих округів від Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» до складу Верховної Ради України восьмого скликання 
було обрано 18 народних депутатів України: 3 – у м. Києві; по 2 – 
у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Чернівецькій облас-
тях; по 1 – у Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, 
Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях [6]. 

За результатами підрахунку голосів виборців на закордонних 
виборчих дільницях Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
стала лідером серед усіх політичних партій, що брали участь у 
позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 р. та 
здобула підтримку 25,38 % виборців на 112 дільницях [7].  

За результатами позачергових виборів народних депутатів 
України від 26 жовтня 2014 р. народними депутатами України 
від Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» були обрані: у 
загальнодержавному багатомандатному окрузі 64 народні депу-
тати України (згодом 11 вибули, з них 10 – за особистою заявою, 
1 – помер); у одномандатних виборчих округах – 18 народних 
депутатів України [8].  

27 листопада 2014 р. у Верховній Раді України восьмого 
скликання Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» утворила 
фракцію Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» у складі 82 
народних депутатів. Станом на 23 вересня 2018 р. вона налічує 81 
народного депутата України, головою фракції є народний деп-
утат України М. Бурбак, Першим заступником голови фракції – 
народний депутат України А. Тетерук, заступниками голови 
фракції – народні депутати України Ю. Береза, А. Іванчук, 
С. Пашинський, В. Сюмар [9]. Серед народних депутатів України, 
обраних від Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», які склали 
свої депутатські повноваження за особистою заявою, були: 
А. Аваков (02.12.2014 склав повноваження, призначений міністром 
внутрішніх справ України), Л. Гриневич (14.04.2016 склала 
повноваження, призначена міністром освіти та науки України), 
Л. Денісова (15.03.2018 склала депутатські повноваження, приз-
начена Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини), 
В. Кириленко (02.12.2014 р. склав депутатські повноваження, 
призначений на посаду міністра культури України), В. Констан-
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тіновський (17.06.2015 вийшов зі складу фракції, не входить до 
складу будь-якої фракції), М. Мартиненко 22.12.2015 склав депу-
татські повноваження у зв’язку зі скандалом навколо розслі-
дування, яке проводило Національне антикорупційне бюро України 
щодо його можливої причетності до корупції), А. Парубій 
(04.12.2014 вийшов зі складу фракції та став Головою Верховної 
Ради України), П. Петренко (02.12.2014 склав депутатські повно-
важення, призначений міністром юстиції України), О. Семерак 
(14.04.2016 склав депутатські повноваження, призначений Мініс-
тром екології та природних ресурсів України), Д. Сторожук 
(06.09.2016 склав депутатські повноваження, призначений пер-
шим заступником Генерального Прокурора України), О. Турчинов 
(14.01.2015 склав депутатські повноваження, призначений 
секретарем Ради національної безпеки та оборони України), 
А. Яценюк (02.12.2014 склав депутатські повноваження, при-
значений Прем’єр-міністром України) [10]. 

Серед 81 члена фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» 59 обіймають посади на рівні Комітетів та підко-
мітетів Верховної Ради України восьмого скликання, зокрема, 
серед членів фракції чотири голови Комітетів (голови Комітетів 
Верховної Ради України з питань економічної політики А. Іванчук; 
з питань культури і духовності М. Княжицький; з питань 
національної безпеки і оборони С. Пашинський; з питань свободи 
слова та інформаційної політики В. Сюмар); 9 – перших заступ-
ників голів Комітетів Верховної Ради України; 9 – заступників 
голів Комітетів Верховної Ради України; 9 – секретарів Комі-
тетів Верховної Ради України; 28 – голів підкомітетів Верховної 
Ради України [11]. 

Частіше за все позиція фракції Політичної партії «НА-
РОДНИЙ ФРОНТ» була подібною до фракцій ПАРТІЯ «БЛОК 
ПЕРТА ПОРОШЕНКА», Радикальна партія Олега Ляшка та 
Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», що відображено 
у сумісних голосуваннях цих парламентських фракцій. Зокрема, 
зафіксовано 95 % сумісних голосувань у фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» та фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА»; 79 % – у фракції Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» та фракції Радикальна партія Олега Ляшка; 
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67 % – у фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та 
фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», дещо 
менше, 51 % – у фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
та фракції Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина» у Верховній Раді України. Мінімальна кількість сумісних 
голосувань фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» була 
з групою «Партія «Відродження» (16 %), фракцією Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» у Верховній Раді України 
восьмого скликання (9 %), групою «Воля народу» (2 %) та 
позафракційними народними депутатами України (10 %) [12]. 

Лідер Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» А. Яценюк 
вважає «фракцію «Народного фронту» реальним здобутком. 
Сьогодні фракція демонструє не просто дисципліну, але й відпо-
відальність. Фракція «Народного фронту» взяла на себе удар, 
ухвалюючи в парламенті складні, але необхідні рішення. … Реально 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» і фракція «Народного 
фронту» є прикладом. … Кожну людину, яка є членом нашої 
фракції, я поважаю. Нас ніхто не зрадив. Ніхто». [13]. За само-
оцінкою народних депутатів України, які входять до парла-
ментської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», 
попри внутрішньопартійні дискусії, «фракція залишилася моно-
літною. Я знаю багатьох людей, починаючи від Вікторії Сюмар, 
Леоніда Ємця та багатьох інших, які є дуже продуктивними 
депутатами, керівниками комітетів, які намагаються змінювати 
ситуацію. Так само міністри Володимир Омелян, Лілія Гриневич, 
Остап Семирак – я вважаю, що це ті люди, які змінюють 
ситуацію в країні» [14]. 

За результатами численних рейтингів, у яких відобра-
жається ефективність діяльності народних депутатів України, 
парламентських фракцій та їх лідерів, фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» посідає у них достатньо високі сходинки. 
Зокрема, за результатами дослідження VoxUkraine (листопад 
2016 р.) за два роки роботи Верховної Ради восьмого скликання зі 
530 ухвалених законів 160 були ініційовані Урядом на чолі з 
Прем’єр-міністром А. Яценюком, а 153 – депутатами фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», з 8106 законопроектів 
2613 були внесені депутатами фракції Політичної партії 
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«НАРОДНИЙ ФРОНТ», 448 – Урядом А. Яценюка [15]. За 
результатами рейтингу, складеного Комітетом виборців України, 
голова фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» М. Бур-
бак був визнаний найкращим керівником з-поміж лідерів парла-
ментських фракцій та набрав найбільшу кількість балів – 11,5 з 
19 можливих. За підрахунками Комітету виборців України, він був 
присутнім на 95 % засідань Верховної Ради України та майже 
стільки ж – на засіданнях Комітету. У керівника фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» найбільший серед своїх 
колег відсоток законопроектів, які були ухвалені і набрали 
чинності (35 %) та правок до законопроектів, які були враховані 
(79 %) [16]. За аналітичними даними порталу «Слово і Діло» 
фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» була визнана 
найбільш відповідальною фракцією Верховної Ради України вось-
мого скликання: вона виконала 761 обіцянку з 1578, тобто 
реалізованими наразі є 48 % обіцянок [17]. За експертною оцінкою 
VoxUkraine фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
посіла перше місце за рівнем підтримки голосування реформ у 
парламенті – 79 % [18]. За оцінками Громадянської мережі 
ОПОРА за перші три роки роботи народні депутати фракції були 
присутні на 83,7 % засідань комітетів, а керівник фракції відвідав 
91,7 % засідань свого комітету [19]. 

З’їзд Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 11 листопада 
2017 р. схвалив результати виконання програми партії за період з 
листопада 2014 р. та визначив основні напрями її політики на 
2018–2019 рр. Зокрема, (1) у секторі національної безпеки і 
зовнішньої політики стратегічним пріоритетом України визна-
чено вступ до НАТО та Європейського Союзу; (2) відновлення 
територіальної цілісності Української держави, деокупація і 
реінтеграція Криму та окремих районів Донецької та Луганської 
областей має проходити відповідно до національних інтересів 
України та норм міжнародного права; (3) серед основних напря-
мів політики партії було визначено завершення військово-інженер-
ного облаштування державного кордону України, запровадження 
візового режиму для громадян РФ, запровадження біометричного 
прикордонного контролю для громадян Росії; (4) забезпечення 
повної енергетичної незалежності України має бути досягнуто 
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упродовж десяти років; (5) у соціальній та гуманітарній політиці 
партії визначено продовження декомунізації, відновлення історич-
ної пам’яті та утвердження національної ідентичності як 
передумови зміцнення національної безпеки, продовження реформи 
освіти і науки, побудову тісної співпраці між наукою та бізнесом. 
Серед організаційних завдань Політичної партії «Народний 
фронт» – забезпечення участі партії в чергових виборах Пре-
зидента України та Верховної Ради України, а також у місцевих 
виборах усіх рівнів, прийняття рішення щодо висунення 
кандидата на посаду Президента України від Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» на з’їзді політичної партії у 2018 р. [20]. 

У липні 2018 р. лідери НАРОДНОГО ФРОНТУ констатували, 
що парламентська фракція партії виконала 94 % програмних 
положень, з якими обиралася до Верховної Ради України восьмого 
скликання. Такий успіх став можливим через те, що фракція 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» є найбільш дисципліно-
ваною фракцією і підтримує виконання власних зобов’язань 85 % 
голосів фракції під час голосувань у сесійній залі парламенту [21]. 

 
Базовим маркером, навколо якого визначалися інтеграційні 

перспективи України в діяльності парламентської фракції Політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», став маркер інтеграції україн-
ського суспільства довкола ідей Революції Гідності. Саме вона 
«показала колосальний приклад самоорганізації на Майдані» [22], 
який необхідно «пустити в русло деокупації країни» [22]. 
Важливою є оцінка інтеграційних ресурсів Революції Гідності в 
оцінках членів фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ». 
Якщо у 2015 р. для дискурсу цієї парламентської партії була 
характерна позиція про нескінченність на невичерпність ресурсів 
Євромайдану («Революція Гідності триватиме, і питання лише в 
тому, в якій формі. Якщо влада втратить відчуття реальності, то 
революція виллється в активний громадянський протест або 
координоване повстання» [23]), то вже наприкінці 2017 р. на з’їзді 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» один з її лідерів, 
О. Турчинов, наголосив, що «сьогодні ресурс декларацій, косме-
тичних реформ і напівкроків вже вичерпаний. Або будуть запро-
поновані та реалізовані нові підходи до вирішення системних 
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проблем, або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний для 
країни сценарій» [24]. Тобто майже вичерпаний інтеграційний 
потенціал Революції Гідності має бути зорієнтований українським 
політикумом на консолідацію «всіх відповідальних, патріотичних 
сил країни навколо чинних засад конституційного ладу, ідеї 
керованої модернізації держави на засадах політичної й еконо-
мічної свободи» [24].  

Парламентська фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» ініціювала внесення змін до законодавства щодо вста-
новлення відповідальності за публічне приниження Революції Гід-
ності, пам’яті «Небесної сотні» та усіх героїв, що загинули у 
боротьбі за незалежність і свободу країни. Вважаючи неприпусти-
мими цинічні висловлювання щодо героїчних сторінок української 
історії, до яких вдавалися представники проросійської «п’ятої 
колони» (малася на увазі заява народного депутата України 
Є. Мураєва, у якій він назвав Революцію Гідності «державним 
переворотом» [25]), фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» вважала, що Революція Гідності мала бути захищена 
законодавчо, коли спроби її приниження тягнутимуть за собою 
відповідальність [26].  

Упродовж усього досліджуваного періоду діяльності фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» у Верховній Раді Украї-
ни вона переносила до площини парламентського дискурсу ідеї, 
артикульовані під час Євромайдану. Найважливішою серед них 
була ідея європейської інтеграції України. Зважаючи на те, що 
євроінтеграційний поступ України, як стратегічна мета діяльності 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», була внесена до 
партійної та передвиборчої програм цієї політичної сили, скон-
центруємо увагу на визначенні фракцією Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» консолідуючих функцій та інтеграційного 
потенціалу європейської інтеграції для українського суспільства в 
умовах російської агресії на Донбасі та в Криму. 

Починаючи від 26 лютого 2013 р., коли тогочасний комісар 
ЄС з питань розширення і політики добросусідства Ш. Фюле 
вперше озвучив список вимог щодо візової лібералізації, Україна 
дослуховувалася до всіх рекомендацій та виконала всі вимоги 
Європейського Союзу щодо безвізового режиму, яких було 144. 
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Проте фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» виходила 
з того, що «європейська інтеграція – це не тільки спільна еконо-
міка, це не тільки вільний перетин наших кордонів. Європейська 
інтеграція в першу чергу – це спільна ментальність, спільна 
свідомість, спільна культура і спільна освіта» [27]. Отже, успіх 
євроінтеграційного курсу України позиціонувався фракцією Полі-
тичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» як можливий лише за умови 
єдності в українському суспільстві, основою якої є «єдність 
політичних сил в парламенті, стабільна робота коаліції і чітке 
дотримання нашого (європейського – Н. Р.) курсу. Попри популізм 
і провокації» [28]. Інтеграційна єдність парламентської коаліції, на 
думку першого заступника голови Комітету з питань європейської 
інтеграції, народного депутата фракції Політичної партії «НА-
РОДНИЙ ФРОНТ» О. Семерака, полягає у створенні механізму 
реалізації Угоди про асоціацію та «прийнятті такої бази за-
конодавства, яка завершить процес наближення українського 
законодавства до законодавства і права ЄС» [29]. 

Водночас, успіх європейської інтеграції України в умовах 
російської агресії залежав і від єдності в Європейському Союзі, 
яка виявляється у санкційній політиці об’єднання щодо Російської 
Федерації та є відображенням європейського ціннісного базису – 
свободи, незалежності, поваги до міжнародного права, боротьби з 
тими, хто порушує міжнародні кордони, базових прав людини і 
громадянина, тож «захищаючи Україну, Європа захищає себе» [30]. 

Ця ідея одночасної ціннісної та політичної єдності в Україні 
та Європейському Союзі як основи євроінтеграційного успіху 
України, задекларована фракцією Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», неодноразово артикулювалася А. Яценюком під час зус-
трічей із європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі Президента 
Європейської Ради Д. Туска та лідера Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» А. Яценюка у серпні 2016 р. була виголошена дуже 
важлива для інтеграційних перспектив України позиція президента 
Європейської Ради: «для українців безвізовий режим є важливою 
ознакою справжньої європейської інтеграції України» [30], у якій 
відобразилося позитивне сприйняття євроінтеграційних прагнень 
України в офіційних колах ЄС. Беручи участь у Тринадцятій 
щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Світ, 
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Європа, Україна – шторми змін» у вересні 2016 р., А. Яценюк 
зазначив, що Україна свій європейський та демократичний тест 
пройшла – «через революцію, через боротьбу за нашу свободу, 
через неймовірно складні реформи, які дуже непопулярні в 
суспільстві і які дуже важко пояснювати, але іншого шляху немає, 
і через своє самовизначення. Ми чітко заявили, що ідемо до 
Європейського Союзу» [31]. По-перше, декількома виборами – 
прозорими й чесними, зміною влади, свободою слова, реальною 
демократією Україна довела, що вона демократична держава; по-
друге, Україна виборює свободу, зокрема, і проти російської 
агресії; по-третє, конституційні зміни в Україні вказують на 
незворотність процесу дотримання принципу верховенство права. 
Тож в умовах очікування безвізового режиму Україна стала тестом 
для Заходу, «чи Захід готовий пройти тест на власні цінності» [31], 
демонструючи єдність і чітку політичну волю. З 28 по 30 лис-
топада 2016 р. лідер Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
А. Яценюк здійснював візит до Брюсселя з метою проведення 
«відвертого діалогу з керівництвом ЄС щодо надання «безвізу» 
для України, стримування РФ та продовження санкцій, енерге-
тичну безпеку та стратегічні питання щодо перспективи й бачення 
Об’єднаної Європи» [32]. Намагаючись пришвидшити реалізацію 
стратегічних завдань Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», 
що увібрали у себе ідеї Революції гідності стосовно європейської 
інтеграції, А. Яценюк провів майже два десятки зустрічей з депу-
татами, комісарами та керівництвом ЄС, зокрема, з Президентом 
Європейської Ради Д. Туском, Головою Європейського Парла-
менту М. Шульцем, високими представниками Європейської 
Комісії та президентом Європейської Народної партії. На запро-
шення Атлантичної Ради А. Яценюк виступив як основний 
промовець на міжнародній конференції «Війна на Сході України: 
військовий конфлікт, дипломатія та гуманітарна криза» та на 
засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних 
справах. Основні теми переговорів у Брюсселі стосувалися міжна-
родної підтримки України, виконання спільних домовленостей у 
контексті євроінтеграційного курсу, надання українським грома-
дянам безвізового режиму, консолідації європейських партнерів з 
метою протидії російській агресії [33]. Отже, упродовж усього 



Інтеграційні перспективи України в контексті Російської агресії...  16

підготовчого етапу отримання безвізового режиму лідер Політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» через партійну позицію тран-
слював прагнення українського суспільства щодо європейської 
інтеграції, артикульовані під час Революції Гідності.  

Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» використо-
вувала й парламентські інструменти стимулювання запровадження 
безвізового режиму між ЄС та Україною. У переддень річниці 
початку Євромайдану А. Парубій з парламентської трибуни нага-
дав, що «на наших барикадах поруч стояли державні українські 
прапори і прапори Євросоюзу – це було дуже символічне поєд-
нання», а звертаючись до європейських партнерів, зауважив: «Ска-
жіть, чи ще який народ платить таку високу ціну за свій 
європейський вибір – ціну життя власних громадян! За цей вибір 
загинула Небесна сотня. За цей вибір ми вже три роки ведемо 
війну з російським імперіалізмом і реваншизмом, в якій на 
сьогодні загинули тисячі українців!» [34]. 

Важливим інтеграційним аспектом позиції фракції Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» у питанні отримання безвізового 
режиму з ЄС було визначення європейської інтеграції України не 
тільки як зовнішньополітичного курсу держави, але й як її 
ефективної внутрішньої політики, що має найбільш комплексний 
характер, тож, відповідно, і більший потенціал інтеграції україн-
ського суспільства навколо державотворчих ідей в умовах росій-
ської агресії. Член Комітету Верховної Ради з питань європейської 
інтеграції, член фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
О. Масоріна, оцінюючи євроінтеграційну політику України як 
внутрішню політику, зауважила, що «домашнє завдання», яке було 
дано Україні для того, щоби безвізовий режим таки відбувся, 
виконане. Я представляю Комітет з питань європейської інтеграції 
і можу сказати, що через наш комітет проходить 70 % усіх 
законодавчих ініціатив, які потім виносяться в зал. Ми пере-
віряємо ці законопроекти на відповідність чи невідповідність до 
наших зовнішніх зобов’язань, директив і максимально гармо-
нізуємо наше законодавство у цьому питанні» [35].  

Безвізовий режим між Україною та ЄС запрацював 11 червня 
2017 р. Оцінюючи інтеграційний потенціал цього здобутку, 
фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» вітала рішення 
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Європейського парламенту стосовно надання безвізового режиму 
для України. Поряд із практичним значенням цього кроку, який 
відповідав одній з головних європейських свобод – свободі 
вільного пересування, вагомим було визначено й те, що «у рішен-
ні, прийнятому в Брюсселі, є насамперед визнання багатьох змін і 
зусиль, здійснених у нашій державі. Заслуга такого визнання 
належить нашому народові і нашому громадянському суспільству. 
Команда «Народного фронту» наближувала цей момент всіма 
силами» [36]. Характеризуючи у своїй офіційній заяві успіх 
України як результат спільних досягнень усіх національних сил 
(громадських активістів, представників законодавчої та виконавчої 
влади), всього народу, здобутий в умовах війни Росії проти 
України і проти Європейського Союзу, фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» означила свою роль у процесі отримання 
безвізового режиму з ЄС як «рушійної сили відповідних реформ у 
парламенті – реформ, які самі по собі стали безпрецедентним 
досягненням у таких складних умовах» [36] та є свідченням, нехай 
і повільного, але процесу внутрішньополітичної та зовнішньо-
політичної інтеграції України. Важливим є й те, що перспектива 
членства України в Європейському Союзі позиціонувалася 
фракцією Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» не як «проект 
бізнесу та комерційних інтересів» [37], цінності та принципи, яких 
хоче досягти українське суспільство.  

Дискурс ідей Майдану як фактора інтеграції українського 
суспільства, що розгортала парламентська фракція Народного 
Фронту, представлений політичною позицією про необхідність 
повернення активів В. Януковича. Позиція фракції була одно-
значною – такий закон мав бути ухвалений на першій сесії 
засідань Верховної Ради України восьмого скликання. Проект 
Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави 
грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій 
України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних мета-
лів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухва-
лення вироку суду» був зареєстрований тільки 15 лютого 2016 р. (з 
шести авторів законопроекту четверо належало до парламентської 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – народні 
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депутати України Ю. Береза, С. Пашинський, А. Тетерук, Т. Чор-
новол) [38]. Завданням законопроекту було визначено удоскона-
лення положень діючого кримінального процесуального законо-
давства з метою забезпечення можливості здійснення звернення в 
дохід держави грошових коштів, цінностей та доходів від них в 
установленому порядку до вироку суду у разі, коли підозрюваний 
у вчиненні корупційних злочинів чи легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, створення злочинної 
організації переховується від слідства та за інших визначених 
проектом умов [39]. Інкорпорація цього законопроекту у площину 
парламентського дискурсу відбувалася у гострих дебатах та 
блокуванні парламентської трибуни членами фракції Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» («Фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» не міняє свого рішення щодо включення 
до порядку денного цього закону» [40]): тільки з дванадцятої спро-
би вдалося внести до порядку денного засідання Верховної Ради 
України проект закону, який, на думку членів фракції, був потуж-
ним інтеграційним маркером для українського суспільства [41]. 

Попри те, що 15 квітня 2016 р. було вручено подання на 
зняття з подальшого розгляду цього законопроекту (був знятий з 
розгляду 21 лютого 2017 р. [42]), така непохитна та принципова 
наполегливість фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
вказує, що її позиція у питанні повернення незаконно здобутих 
коштів В. Януковича до державного бюджету України відповідала 
ідеям Євромайдану, визначених фракцією як такі, що здатні 
інтегрувати українське суспільство навколо європейських 
цінностей. 

Згодом, у червні 2016 р., також за ініціативи фракції Політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», до порядку денного четвертої 
сесії засідань Верховної Ради України був внесений ще один 
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення дієвих механізмів, спрямованих на 
виявлення майна, набутого злочинним чи іншим неправомірним 
шляхом, запобігання його використанню всупереч інтересам 
суспільства і держави» [43]. Серед семи ініціаторів законопроекту 
п’ятеро належали до цієї парламентської фракції: А. Геращенко, 
А. Тетерук, Ю. Береза, А. Левус, Т. Чорновол. Обґрунтовуючи 
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необхідність ухвалення цього законопроекту, автори посилалися 
на оцінку обсягу активів, які було втрачено Україною внаслідок 
зловживань владою В. Януковича. Йшлося про близько 70 млрд 
дол США, частина з яких уже була заблокована в банках інших 
держав: за клопотанням Генеральної прокуратури України на 
рахунках колишніх українських посадовців у Швейцарії забло-
ковано 2 млрд дол США, Великобританії – активи В. Януковича на 
суму 17 млн євро, на Кіпрі – активи посадовців на суму 1,5 млн 
євро та 3 млн дол США, владою Австрії заморожено рахунки 
18 українських посадовців, Ліхтенштейну – 20. З тих статків В. Яну-
ковича, що залишилися в Україні, Генеральною Прокуратурою 
України були заарештовані близько 127 млн дол США. Водночас 
Державною службою фінансового моніторингу було заблоковано 
кошти 19 компаній-нерезидентів, що були пов’язані з оточенням 
колишнього Президента України на суму 1,34 млрд дол США. У 
тому числі на депозитних і поточних рахунках – 378,42 млн грн і 
159,85 млн дол США і на рахунках, відкритих у цінних паперах, – 
1,49 млрд грн. та 1,02 млрд дол США [43]. Згідно з українським 
законодавством, стягнути ці кошти в стислі строки не видавалося 
можливим з огляду на те, що кримінальні провадження щодо 
визначених осіб були громіздкими та передбачали розслідування 
маси епізодів злочинної діяльності, дослідження та доведення яких 
потребувало досить багато часу.  

Тому автори законопроекту пропонували звернутися до 
світового досвіду, основою якого є внутрішньодержавна ціннісна 
інтеграція, коли по-перше, одним з найефективніших способів 
боротьби з корупцією та організованою злочинністю визначено 
позбавлення особи майна, яке вона набула неправомірним шляхом, 
адже особа в такий спосіб позбавляється можливості продовжити 
використання такого майна для подальшої протиправної діяль-
ності; по-друге, успішно застосовуються моделі вилучення (кон-
фіскації) майна без ухвалення вироку суду (у разі, коли таке ухва-
лення є неможливим через переховування, смерть підозрюваної 
особи чи з інших причин), коли є обґрунтована підозра щодо того, 
що таке майно набуте злочинним шляхом або іншим неправо-
мірним способом. 
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Отже, основним завданням проекту Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих 
механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним 
чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню 
всупереч інтересам суспільства і держави» вбачалося удоскона-
лення положень діючого Закону України «Про основи національ-
ної безпеки України» та кримінального процесуального законо-
давства з метою створення механізмів та вжиття ефективних і 
дієвих заходів, спрямованих на виявлення майна, набутого 
злочинним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його 
використанню всупереч інтересам суспільства і держави та 
забезпечення можливості здійснення стягнення в дохід держави 
необґрунтованих активів у разі, коли підозрюваний у вчиненні 
окремих злочинів переховується від слідства, та за інших 
визначених проектом умов, або ж передав незаконно набуті активи 
третім особам [44]. 

Після обговорення цього законопроекту у сесійній залі 
Верховної Ради України 16 червня 2016 р. він був підтриманий 
тільки 169 народними депутатами з 317 присутніх. З 81 члена 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 73 народні 
депутати проголосували «за», 2 не голосували (народні депутати 
України Т. Донець та Д. Дзензерський), 6 були відсутні, жоден 
член фракції не обрав позицію «проти» чи «утримався» [45]. 
Доопрацьований варіант законопроекту «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих 
механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним 
чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню 
всупереч інтересам суспільства і держави» був зареєстрований у 
Верховній Раді України 4 липня 2016 р., але 5 липня був 
відкликаний через те, що не був унесений до порядку денного 
засідання Верховної Ради України. 

Подібна доля спіткала ще один законопроект, поданий 
фракцією Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих активів 
та активів, власник яких не встановлений» [46], який чотири рази 
ставився на предмет внесення до порядку денного засідання 
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Верховної Ради України 7 липня 2016 р., але «за» голосували 
тільки від 166 до 174 народних депутатів України [47]. Основною 
причиною затягування законодавчого врегулювання процесу 
«спецконфіскації» член фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» Ю. Береза назвав політичну безпринципність: «В 
парламенті, певне, немає жодної людини, яка б не розуміла, що 
Янукович вкрав багато коштів. При тому, коли справа доходить до 
голосування, щоб ці гроші повернути в країну та використати на її 
благо, можуть придумати 150 і одну відмазку, чому вони проти. 
Цей закон мав бути прийнятий мінімум рік тому [йдеться про 
2015 р. – прим. Авт.]. Але верещали, що це інструмент для 
боротьби з опозицією. Я готовий дискутувати на тему його 
ухвалення, якби у нас на кордонах не було російської армії» [48].  

Наступного разу, у вересня 2016 р., аби уникнути імовірних 
маніпуляцій окремих депутатів щодо невідповідності проекту 
закону європейським нормам, до розробки цього документа були 
залучені європейські експерти. Законопроект був розроблений 
Міністерством юстиції України спільно з європейськими експер-
тами, підтриманий Кабінетом Міністрів України та надісланий до 
Верховної Ради України. У Проекті Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в 
дохід держави необґрунтованих активів» [49] були «зняті всі 
можливі застереження і розвіяно всі міфи, які вже 8 разів заважали 
прийняттю відповідного документа в парламенті» [50]. Отже, 
головна вимога фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
полягала у якнайшвидшому ухваленні законопроекту, який 
дозволить «розпочати процедуру повернення грошей, вкрадених 
Януковичем. … 40 млрд гривень були знайдені і заарештовані 1,5 
роки тому Урядом Арсенія Яценюка і розміщені на рахунках 
державних банків. Ці кошти мають бути спрямовані на посилення 
обороноздатності та соціальні виплати [51]. Виступаючи перед 
народними депутатами України у сесійній залі парламенту, 
народний депутат фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» Ю. Береза зазначив, що затягування з ухваленням «є 
сигналом нашим західним партнерам» [52], які оцінюють 
внутрішньополітичні процеси в Україні з позицій її інтеграційних 
перспектив до системи європейських цінностей. 
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Одним з інструментів прискорення ухвалення проекту Закону 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» 
члени фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» вбачали 
більш активну підтримку «президентської фракції» у Верховній 
Раді України: «Необхідно, щоб Президент в найкоротші терміни 
не просто дав вказівку своїй фракції, а й зустрівся з фракцією, і 
український парламент нарешті прийняв законне і справедливе 
рішення, що дає можливість конфіскувати 1,5 мільярда доларів 
режиму Януковича» [53]. Попри те, що Глава держави двічі 
публічно підтримав позицію щодо необхідності ухвалення такого 
законопроекту, фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
давала тільки половину голосів «за» ухвалення закону про вста-
новлення справедливості і конфіскацію активів режиму В. Яну-
ковича. Основними причинами політичної безвідповідальності 
народних депутатів України у цьому питанні є, на думку фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», по-перше дотримання 
стратегії вичікування («багато депутатів, які в ефірі декларують, 
що вони прийшли на постмайданній хвилі, що вони за демократію, 
за те, щоби повернути втрачені активи, розвінчують корупціоне-
рів, а натомість самі не голосують за просте політико-правове 
рішення: повернути гроші, вкрадені у народу України, назад в 
бюджет України» [51]); по-друге, ведення тіньових переговорів 
(«за сценою проходять переговори, і колишні представники 
режиму переоформлюють ці кошти з одних офшорних компаній на 
інші. З тією метою, щоб потім, через рішення чи українських, чи 
міжнародних судів вивести ці кошти за кордон, і український 
народ не повернув гроші, які були викрадені з Державного 
бюджету» [53]); по-третє, відображення політичної корупції 
(«спроби ухвалити закон про спецконфіскацію наражалися на пос-
тійний спротив не лише колишніх «регіоналів», а й на відвертий 
саботаж частини парламентарів, які нібито випромінюють 
«єврооптимізм», присвоїли собі виняткове право на безпідставні та 
голослівні звинувачення усіх довкола у корупції, а насправді 
виявилися банальними захисниками статків Януковича і його 
банди» [53]). У сукупності, усі три чинники призводили до 
посилення дезінтеграційних процесів в українському суспільстві 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 23

та зниження сили інтеграційних маркерів Революції Гідності в 
об’єднанні українців навколо європейських цінностей. 

Чотири рази (22 вересня 2016 р., 6 жовтня 2016 р, 20 жовтня 
2016 р. та 6 грудня 2016 р.), коли Верховна Рада України не 
ухвалювала рішення про внесення до порядку денного парла-
ментських засідань урядового проекту Закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стяг-
нення в дохід держави необґрунтованих активів», члени фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» домінуючою більшість 
голосували «за» [55]. Тільки після того, як Комітет Верховної Ради 
з питань правової політики та правосуддя рекомендував народним 
депутатам підтримати законопроект щодо забезпечення стягнення 
в дохід держави необґрунтованих активів, законопроект було 
внесено до порядку денного роботи Верховної Ради України 
8 жовтня 2016 р. [56], але більшістю голосів народних депутатів 
був відхилений у першому читанні. Депутатський опір щодо 
розгляду та ухвалення згаданого документа, визначений фракцією 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» як «безпідставна 
критика» [57], був характерним і для представників демократичної 
коаліції. Коментуючи чергове нерезультативне голосування за 
закон про спецконфіскацію, лідер Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» заперечив заяви окремих політиків про високу імовір-
ність зловживань після ухвалення цього закону, оскільки в проекті 
закону йдеться про виключно арештовані активи станом на момент 
його ухвалення [57].  

Із початком повернення активів В. Януковича за рішенням 
суду у 2017 р. дискурс фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» змістовно переорієнтувався зі спеціального законодав-
чого закріплення механізмів виявлення майна, набутого злочин-
ним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його викорис-
танню представниками режиму В. Януковича всупереч інтересам 
суспільства і держави на розподіл конфіскованих коштів. Ще у 
2016 р. фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
пропонувала 50 % з цієї суми спрямувати на національну безпеку і 
оборону, а інші 50 % – на соціальну допомогу для 9 млн громадян 
України, зокрема, 6 мільйонів пенсіонерів мали отримати разову 
фінансову виплату у розмірі 1130 грн і 3 млн працівників 
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бюджетної сфери – у розмірі 1400 грн [53]. Зазначимо, що одразу 
після судової ухвали про конфіскацію активів В. Януковича лідери 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» зауважили, що, 
«як і раніше, «НАРОДНИЙ ФРОНТ» вважає, що основна частина 
цих коштів повинна піти на потреби української армії, 
національної безпеки та підтримання правопорядку» [54]. Згодом, 
у червні 2017 р. позиція фракції знову змінилася і лідери 
НАРОДНОГО ФРОНТУ запропонували створити робочу групу 
для розподілення грошей, отриманих від спецконфіскації коштів 
В. Януковича, до якої повинні ввійти депутати коаліції та 
представники Уряду, а самі кошти спрямувати «на соціально-
економічний розвиток країни, на підвищення обороноздатності та 
соціальні потреби громадян» [58], зокрема, 500 млн грн – на 
будівництво інженерних споруд на кордоні з країною-агресором, 
200 млн – на додаткове обладнання для видачі біометричних 
паспортів, 250 млн – на створення стартапів для української 
молоді.  

Менш системно, більшою мірою у позапарламентському 
просторі, окремі представники фракції Політичної партії «НА-
РОДНИЙ ФРОНТ» зверталися й до інших, інтегруючих українське 
суспільство в умовах російської агресії на Донбасі та в Криму, 
маркерів, сформованих довкола ідеалів Революції Гідності.  

По-перше, це проблема оновлення влади та недоторканності 
народних депутатів. Основним інструментом оновлення влади 
вбачався інструмент люстрації. Підтримуючи ухвалений Верхов-
ною Радою України сьомого скликання Закон України «Про 
очищення влади» та подальші правки до нього [59], в ситуації, 
коли за інформацією народного депутата фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» Л. Ємеця у червні 2016 р. Конституційний 
Суд України на закритому засіданні розглядав конституційність 
окремих положень цього закону, лідер фракції М. Бурбак 
наголосив, що питання люстрації принципові для НАРОДНОГО 
ФРОНТУ [60]. Тож у разі, якщо Конституційний Суд скасує закон 
про очищення влади або його окремі принципові для процесу 
люстрації положення, лідер фракції обіцяв зареєструвати новий 
законопроект. На той момент народний депутат фракції Політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» І. Алексєєв став співавтором 
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законодавчої ініціативи про внесення змін до законодавства 
України про очищення влади. Зокрема, проектом Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань очищення влади» [61] запропоновано змінити сфери 
застосування люстраційного законодавства, переліки посад, щодо 
яких здійснюються заходи з очищення влади, та критеріїв 
очищення влади, механізми проведення перевірок державного 
органу, відповідального за проведення перевірок. Враховуючи 
практику європейських держав щодо люстрації виборних посад, 
пропонувалося додати положення, які зобов’язують кандидатів у 
народні депутати та на посаду Президента, заявити про засто-
сування до них заборон, передбачених Законом України «Про 
очищення влади», з метою інформування виборців. Попри 
неодноразове внесення до порядку денного ці ініціативи не 
виносилися на голосування у Верховній Раді України, однак вони 
достатньо виразно демонструють пріоритетність даної проблеми у 
стратегії парламентської діяльності Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ, яка позиціонує їх як маркер інтеграції українського 
суспільства довкола європейських цінностей. 

Щодо зняття депутатської недоторканності, то фракція По-
літичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» у цьому питанні доволі 
тривалий час дотримувалася позиції, що цей механізм повинен 
бути реалізованим стосовно конкретного депутата за поданням 
Генеральної Прокуратури України: «… подання на народних 
депутатів повинні бути нормою. Тому що народні депутати – це 
такі ж громадяни України, як і всі інші. Я не бачу проблеми в тому, 
що в нашому скликанні іде такий потік подань. У більшості 
випадків ми нікого не захищали і давали згоду» [62]. Прикладом 
дотримання такої позиції фракції є позбавлення депутатської 
недоторканності М. Полякова за поданням Генерального Проку-
рора України 11 липня 2017 р. Однак після того, як 6 червня 
2018 р. Конституційний Суд України визнав депутатський 
законопроект № 6773, яким пропонувалося внести зміни до 
Конституції України в частині скасування депутатської недотор-
канності таким, що не суперечить статтям 157, 158 Основного 
закону, та 20 червня 2018 р. – президентський законопроект 
№ 7203 про скасування недоторканності депутатів з відстрочкою 
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до 2020 р. таким, що не суперечить цим статтям Конституції 
України, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
інтегрувала цей аспект інтеграційного маркера «оновлення влади 
та недоторканності народних депутатів» до стратегії своєї 
парламентської діяльності. Під час проведення у Верховній Раді 
України круглого столу «Депутатський імунітет та індемнітет. 
Зміни до Конституції» у жовтні 2018 р. народний депутат України, 
член фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» В. Сюмар, 
підтримуючи скасування депутатського імунітету, висловила 
застереження щодо підтримки парламентськими політичними пар-
тіями унормування депутатської недоторканності: «Ніхто не хоче 
підписувати собі вироки, які дуже часто матимуть не кри-
мінальний, а політичний характер» [63]. Більш прийнятним для 
фракції міг би бути компромісний варіант індемнітету, який 
означає, що член парламенту не несе юридичної відповідальності 
поза парламентом за свої висловлювання і голосування у 
парламенті та його органах. Такий підхід, на думку членів фракції, 
є відображенням необхідності забезпечення принципу рівності 
перед законом – одного з обов’язкових елементів верховенства 
права та нормою, яка здатна інтегрувати українське суспільство 
довкола цінностей демократії і до європейського співтовариства. 

По-друге, це проблема деолігархізації влади в Україні, яка, 
зважаючи на появу «нових олігархів» в інститутах влади не може 
бути артикульована та вирішена. Стосовно цієї проблеми, як 
суспільного інтегруючого запиту, немає можливості говорити про 
консолідовану позицію фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», однак її окремі члени, наприклад народний депутат 
України І. Гузь, вказують на відсутність політичного сценарію 
деолігархізації влади. Для того, щоб цей сценарій з’явився та 
реалізувався у політичному просторі України, «потрібні якісь 
тектонічні злами. Шанс на цей злам був після Євромайдану, але ми 
не скористалися можливостями, тому що обрали на президентську 
посаду олігарха, який, очевидно, не є готовим до боротьби з 
олігархічною системою. Можу точно сказати, що якщо ми не 
дійдемо у певний момент до деолігархізації, країна не матиме 
перспектив. Поки ми знаходимося в замкнутому колі: олігархи 
володіють ресурсами, телеканалами, фінансами, політичними 
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проектами, відповідно, впливають на парламент. Будь-якого 
політика, який буде пробувати змінити ситуацію, вони будуть 
«заганяти під стіл». Тектонічним зламом може бути синергія 
українського народу» [14]. Проявами олігархізації влади, які 
перешкоджають успішному економічному розвитку України та є 
ризикогенними факторами в умовах російської окупації Донбасу 
та Криму, члени фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
називали (1) бездіяльність органів державної влади в роботі з 
подолання корупції у газовій сфері [64]; (2) уповільнення процесів 
люстрації та незавершеність процесу очищення влади [22]; (3) «по-
нятійні» угоди про розподіл посад [22]. Проте попри ситуативне 
згадування необхідності деолігархізації влади в Україні, її активну 
артикуляцію під час Революції Гідності фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» не вдавалася до агрегування цієї проблеми, 
здатної консолідувати українське суспільство, в процесі законо-
давчої діяльності. 

По-третє, це проблема політичної відповідальності. Актуа-
лізація такої ідеї Євромайдану, як політична відповідальність, в 
дискурсі парламентської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» відбувалася через звернення до необхідності публічного 
визначення позиції Політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» до діяльності народного депутата України, члена 
фракції «Батьківщина» Н. Савченко [65–67]. Член фракції Полі-
тичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» С. Висоцький наголошував, 
що своїми заявами про необхідність вибачень перед мешканцями 
Донбасу Н. Савченко зміщує акценти із окупації української 
території Росією на тему «внутрішнього конфлікту» всередині 
України, що змістовно збігається з ідеями В. Путіна та В. Мед-
ведчука: «… я занепокоєний, коли окремі народні депутати, за 
незрозумілими мені причинами, подають під соусом національ-
ного примирення та взаємопорозуміння тему примирення із 
терористами, бандитами і найманцями» [68]. У зв’язку з цим, 
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»має або 
відмежуватися від Н. Савченко, або взяти політичну відпо-
відальність за неї. Перший заступник голови фракції Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» А. Тетерук наголосив на неможли-
вості виголошення народним депутатом України політичних вимог 
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й пропагандистських тез В. Путіна: прямі переговори з росій-
ськими маріонетками; вибачення України перед терористами; у 
Євромайдані й війні винна сьогоднішня влада України; деко-
мунізація і захист української мови розколюють країну; нова 
Конституція з економічною автономією регіонів, парламентською 
республікою з мажоритарною системою. Подібно до С. Висоць-
кого, А. Тетерук вимагав від фракції Політичної партії «Всеукраїн-
ське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України або 
«відмежуватися від путінського лобіста Савченко, або відкрито 
взяти політичну відповідальність за неї», хоча, на думку 
А.Ттетерука, «пропутінська публічна позиція Савченко мало 
відрізняється від поглядів та рішень Юлії Тимошенко» [66]. У 
подібному контексті висловився й Ю. Береза, формулюючи 
риторичне запитання про те, «що робити з «політичним дахом» 
Савченко? З тими, хто притягли її до парламенту, перетворили на 
депутата з офіційним статусом і, – найголовніше, – з недоторкан-
ністю? Йдеться насамперед про «Батьківщину». Ця партія має 
взяти всю політичну відповідальність за дії агента Савченко» [66]. 

За результатами засідання Комітету з питань національної 
безпеки і оборони було ухвалене рішення про виключення Н. Сав-
ченко з його складу, а за ініціативи голови комітету, представника 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» С. Пашинського 
комітет звернувся до Генеральної Прокуратури України з прохан-
ням дати оцінку заявам про ознаки державної зради у діях Н. Сав-
ченко [69]. Рішення Комітету з питань національної безпеки і 
оборони було підтримано і Верховною Радою України, яким 
виключено Н. Савченко зі складу комітету і тим самим позбавлено 
її доступу до державної таємниці. Згодом, у березні 2018 р., фрак-
ція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» підтримала проекти 
постанов Верховної Ради України про надання згоди на при-
тягнення до кримінальної відповідальності, на затримання та на 
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
(арешту) стосовно народного депутата України Н. Савченко [70–
72]. Серед членів фракції один народний депутат України 
(С. Фаєрмарк) не голосував за жодну з трьох постанов, два народні 
депутати України (П. Пинзеник та О. Кришин) голосували «за» 
надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності 
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народного депутата України Н. Савченко, однак не голосували за 
надання згоди на її затримання та за обрання запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою (арешту). У цілому ж позиція фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» щодо дій Н. Савченко 
була консолідованою та вкладалася в концепт політичної відпо-
відальності як інтегруючого навколо ідей Революції Гідності, 
чинника, означений у дискурсах народних депутатів України від 
цієї фракції С. Висоцького, А. Тетерука та Ю. Берези. 

По-четверте, це проблема справедливого судочинства, стосов-
но якої фракційна позиція НАРОДНОГО ФРОНТУ розкривається 
через (1) необхідність послідовності у здійсненні судової реформи 
(«Судова реформа і необхідність конституційних змін насамперед 
стосуються пересічного громадянина» [73]); (2) незворотності су-
дової реформи («НАРОДНИЙ ФРОНТ» вважає оскарження 
Верховним Судом положень закону «Про судоустрій і статус 
суддів» у Конституційному Суді цинічною спробою зірвати судо-
ву реформу і зберегти стару корумповану судову вертикаль» [74]); 
(3) створення системи антикорупційного судочинства («Вищий 
антикорупційний суд в Україні буде. Це ще один крок небувалої 
антикорупційної реформи, яку ми розпочали одразу після Рево-
люції Гідності» [75]). Зауважимо, що фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» одноголосно підтримала ухвалення закону 
в цілому про створення в Україні Вищого антикорупційного Суду. 

Не менш важливим, ніж ідеї Революції Гідності, маркером, 
навколо якого визначалися інтеграційні перспективи України в 
діяльності парламентської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», став безпековий вимір інтеграційних процесів. Най-
важливішим його проявом є позиція фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» щодо необхідності та перспектив членства 
України в НАТО. Варто пригадати події 2008 р., коли за часів 
головування А. Яценюка у Верховній Раді України, вона зверну-
лася до НАТО щодо отримання Плану дій стосовно членства в 
Альянсі: «Були тривалі дискусії, в результаті яких Україна так і не 
отримала План дій щодо членства в НАТО. Але що в результаті 
отримав світ? Світ отримав російську агресію по відношенню до 
Грузії. Це була відповідь Росії на ненадання Україні членського 
квитка на входження в Альянс» [76]. На початку роботи Верховної 
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Ради України восьмого скликання у фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» не існувало спільної позиції щодо інтен-
сивності процесу набуття членства в НАТО. Наприклад, народний 
депутат України О. Медуниця вважав, що ухвалення рішення про 
вступ до цієї безпекової міжнародної організації можна ухвалюва-
ти в парламенті і без звернення до інструменту референдуму [77], 
більшість вважала, що членству в НАТО передуватиме складний 
переговорний процес як з Альянсом, так і з українським 
суспільством. 

Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» послідовно 
дотримувалася позиції, по-перше, що НАТО є і буде єдиною 
найбільш ефективною системою безпеки в світі. Навіть попри те, 
що НАТО потребує модернізації, і це природно, адже щоб бути 
сильнішим і кращим, треба видозмінюватися і відповідати сучас-
ним реаліям і сучасним викликам, «альтернативи Альянсу не 
існує» [76]. По-друге, членство в НАТО є зовнішньополітичним і 
внутрішньополітичним пріоритетом для України. По-третє, Украї-
ні потрібно пройти неймовірно складний шлях до членства в 
НАТО, але найкоротшим він буде тоді, коли буде здійснена 
модернізація і приведення у повну відповідність до стандартів і 
критеріїв НАТО Збройних сил України. По-четверте, членство 
України в НАТО – це не тільки безпека України, це безпека кожної 
з країн-членів Альянсу: «сьогодні Україна не є членом НАТО, але 
захищає кордони країн-членів Альянсу і Європейського Союзу» 
[78]. Але без практичної допомоги країн-членів НАТО, насамперед 
у постачанні озброєння для української армії, захистити Україну і 
захистити Європу від озброєної Росії, яка має другий ядерний 
потенціал у світі достатньо складно («Два роки ми не просто 
займаємося цим питанням – ми б’ємося, але остаточного рішення 
не прийнято. В цей час Росія витрачає мільярди доларів на 
озброєння і, фактично, здійснюючи військову інтервенцію проти 
України, створила такий тестовий майданчик для своєї зброї на 
території України проти українців і проти всього світу» [78]. По-
п’яте, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» послі-
довно виступала за створення нового формату співпраці НАТО+, 
коли збройні сили Альянсу та України мають бути на одному рівні 
підготовки і використовувати однакову зброю [79]. По-шосте, 
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Україна потребує безпекових гарантій, інших за характером, ніж 
ті, які були підписані Будапештським меморандумом, юридично 
зобов’язуючих, за яких жодна країна, в тому числі і Російська 
Федерація, не буде порушувати територіальну цілісність і 
суверенітет Української держави: «Найкраща гарантія української 
безпеки – це членство України в НАТО. Не всі країни-члени 
НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до 
цього готовий» [80]. 

З ухваленням 21 червня 2018 р. Закону України «Про 
національну безпеку України» [81], що визначив основними 
засадами зовнішньої політики України поглиблення співпраці з 
НАТО з метою набуття членства в Альянсі, було виконано одне з 
положень виборчої програми НАРОДНОГО ФРОНТУ. Перед 
голосуванням народний депутат України Ю. Береза наголосив, що 
якби Україна в 2006 р. або 2009 р. вступила до НАТО, цілком 
імовірно, що Росія не наважилася б напасти на нашу державу. 
Звертаючись до положень Вашингтонського договору, в яких 
ідеться про можливість колективно захищати свободу, загальну 
спадщину та цивілізацію своїх народів, які засновані на принципах 
демократії, свободи особи та законності, народний депутат Украї-
ни зазначив: «Наша країна багато втратила завдяки зграї шакалів, 
які, працюючи на Путіна, шматували українську армію. І ця зграя, 
на жаль, сьогодні знаходиться в цій залі. Сьогодні перед нами 
стоїть цивілізаційний вибір – де ми будем, з ким ми будем, і як ми 
будемо? Український воїн, який зараз, ризикуючи життям, 
захищає на сході незалежну українську державу, чекає від нас 
цього рішення» [82]. Парламент підтримав законопроект 276 го-
лосами, з яких 71 голос був поданий фракцією Політичної партії  
«НАРОДНИЙ ФРОНТ». Отже, з 81 члена фракції «за» прого-
лосував 71 народний депутат, «проти» – 0, «утримався» – 1 (народ-
ний депутат України Є. Дейдей), не голосували – 3 (народні 
депутати України Д. Дзезерський, М. Княжицький, Г. Логвин-
ський), відсутні – 6 [83]. Отже, ухвалення Закону «Про національ-
ну безпеку України» стало не тільки впорядкуванням військового 
права, а фіксацією безпекових інтеграційних маркерів України в 
умовах протистояння збройній агресії Росії в Криму та на Донбасі. 
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Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 77 голо-
сами «за» підтримала у вересні 2018 р. спрямування до Консти-
туційного Суду України президентського проекту Закону про 
внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу 
держави на набуття повноправного членства України в Європей-
ському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), 
яким пропонується встановити, що Верховна Рада України, 
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України 
та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і 
незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, 
приймає цю Конституцію – Основний закон України; Статею 85 
Конституції передбачається внести до повноважень Верховної 
Ради України визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, 
реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 
членства України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору [84]. Оцінюючи інтеграційне зна-
чення такого рішення українського парламенту, лідер НАРОД-
НОГО ФРОНТУ А. Яценюк, нагадуючи, що фракція Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» виступала з такою ініціативою ще 
рік тому, наголосив, що відтепер «жоден московський реваншист 
не зупинить наш національний вибір. Ми назавжди утвердимо 
нашу свободу, безпеку і добробут у вільному колі європейських 
народів!» [85]. 

У контексті інтеграції України в структури НАТО варто 
розглядати фракційну позицію НАРОДНОГО ФРОНТУ щодо 
поглиблення співпраці та взаємодії зі США з метою повернення 
окупованих територій України [86]. Під час численних зустрічей з 
провідними політиками США лідер партії А. Яценюк обговорював 
проблеми і механізми внутрішньополітичної та зовнішньополітич-
ної інтеграції України. Зокрема, під час зустрічі з послом США в 
Україні М. Йованович було досягнуто спільної позиції, що 
українсько-американське стратегічне партнерство є винятковим 
інструментом, «щоб забезпечувати стабільність у нашому регіоні, 
втілювати реформаторські зміни, захищати світ від російської 
агресії» [87], що має незмінний і стабільний характер підтримки 
України з боку Вашингтона; на зустрічі з Дж. Байденом у жовтні 
2016 р. лідер НАРОДНОГО ФРОНТУ почув, що «українське 
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питання було, є і буде одним з ключових зовнішньополітичних 
пріоритетів для Сполучених Штатів» [88], які продемонстрували 
це конкретними діями; під час візиту до Вашингтона та зустрічі з 
заступником Державного секретаря США у справах Європи та 
Євразії В. Мітчеллом та Спеціальним представником Державного 
департаменту США з питань України К. Волкером у серпні 2018 р. 
А. Яценюк дістав підтримку фракційної позиції про неможливість 
компромісів з Росією, «які загрожуватимуть нашому національ-
ному і європейському майбутньому» [89]. Вітаючи однозначну 
позицію США щодо невизнання анексії Криму та порушення 
територіальної цілісності України, виголошену Державним секре-
тарем США М. Помпео [90], А. Яценюк зауважив, що участь США 
у підтримці безпеки України багато в чому залежить і від позиції 
українських делегацій під час міжнародних переговорів: «Кожен 
політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, 
повинен говорити однією мовою – мовою захисту власної 
держави, … кожен візит сюди повинен мати не партійну 
мотивацію, не захищати свою політичну партію. … Захищати ті 
результати, які ми, як держава, добилися за останні чотири роки, в 
тому числі і ті, яких ми добилися разом з двома американськими 
адміністраціями» [91].  

Зазначимо, що під час зустрічей лідера НАРОДНОГО 
ФРОНТУ А. Яценюка з американськими політичними лідерами 
активно обговорювалися й питання енергетичної безпеки, які 
відображають вектор інтеграційних перспектив України в 
геополітичному вимірі. Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» послідовно та наполегливо відстоювала енергетичну 
незалежність України, позиціонуючи енергетичний проект Росій-
ської Федерації «Північний потік-2» як «антиукраїнський, анти-
польський, антисловацький і антиєвропейський проект» [92], 
наголошуючи, що його будівництво актуалізує питання єдності в 
Європейському Союзі та виконує функції дезінтеграції в євро-
пейському співтоваристві: «що перше – бізнес, економіка чи все-
таки цінності. І не тільки цінності, але й усвідомлення власних 
енергетичних викликів для країн-членів ЄС» [92]. У Верховній 
Раді України фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» за-
реєструвала проект звернення-застереження до європейських країн 
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не підтримувати будівництво газопроводу «Північний потік-2» та 
унеможливити монополію Російської Федерації на газових ринках 
світу [93]. Аргументуючи позицію фракції, голова фракції М. Бур-
бак наголосив, що український парламент повинен застерегти 
Європу від газового зашморгу Росії, адже на початку березня 
2018 р. «Газпром» без попередження, ігноруючи свої контрактні 
зобов’язання, відмовився постачати газ на внутрішній ринок 
України: «Це протиправне рішення завдало суттєвих економічних 
збитків українській компанії «Нафтогаз» [94], підвищило ризики 
дестабілізації енергетики України, сформувало загрози припи-
нення транзиту газу до Європейського Союзу в період сильних 
морозів та є російським механізмом виведення України з європей-
ського інтеграційного поля.  

Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» означила 
проект «Північний потік-2» «проектом геополітичної корупції з 
боку Росії, який здатний завдати непоправної шкоди стратегічним 
інтересам усієї Європи» [37] та дезінтегрувати її. Саме як 
дезінтегруючі, позиціонувалися кроки європейських політичних 
лідерів, насамперед німецьких, які мають наміри «реалізувати з 
путінською Росією проект «Північний потік-2», та Президента 
Франції Е. Макрона, який «демонстрував у Санкт-Петербурзі у 
розмові з вбивцею, на руках якого невинні життя пасажирів рейсу 
MH17 і понад десяти тисяч невинних українців» [37] доброзичливу 
манеру і заохочуючі політичні жести. Отже, у фракційній позиції 
НАРОДНОГО ФРОНТУ чітко позиціонувалися ризики від будів-
ництва «Північного потоку-2» для України: цей проект загрожує 
енергетичній безпеці, оскільки має на меті оминути Україну, яка є 
членом Європейського енергетичного співтовариства, в 
транспортуванні газу до Західної Європи; підриває енергетичну 
безпеку Європейського Союзу в цілому; прямо порушує умови 
Директиви 2009/73/ЄС про загальні правила внутрішнього ринку 
щодо газу і Третього енергетичного пакета в частині поділу 
власності [95]; є «зброєю та шантажем» [95] з боку Росії. 

Ще одним актуалізованим аспектом енергетичної безпеки 
України в контексті російської агресії на Донбасі та в Криму стала 
проблема закінчення у 2019 р. дії контракту на транзит 
російського газу територією України. З втратою транзитного 
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потенціалу виникатиме небезпека не тільки втрати значної 
частини національного доходу у вигляді плати за транзит, але й 
певної частини енергетичної безпеки та ресурсних переваг у 
переговорах з російським монополістом в умовах його військової 
агресії. Одним з інструментів, який можна активно використо-
вувати у розв’язанні цієї проблеми на користь України, є 
використання ресурсів та можливостей енергетичної дипломатії – 
«комплексу інструментів для лобіювання інтересів держави в 
енергетичній сфері на міжнародній арені» [96]. На думу народного 
депутата, члена фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
Н. Кацер-Бучковської, енергетична дипломатія має стати частиною 
широкого державного курсу з обстоювання національних енерге-
тичних інтересів, оскільки, по-перше, Україна має вагомі об’єктив-
ні передумови для того, щоб її енергетична галузь успішно 
розвивалася і стала фундаментом для стійкого розвитку національ-
ної економіки; по-друге, Україна може стати центральним 
елементом у системі гарантування енергетичної безпеки в Європі, 
в разі, якщо здійснить реформи в енергетичній галузі, виконає свої 
зобов’язання та повністю виконає вимоги Енергетичного спів-
товариства [97]. Але передумовою ефективної енергетичної 
дипломатії для України має стати розробка та затвердження нової 
Енергетичної стратегії, яка враховувала б нові геополітичні умови, 
інтереси всіх суб’єктів енергетичного сектору, чітко визначила цілі 
та завдання енергетичної галузі, враховуючи існуючі та потенційні 
зовнішні та внутрішні ризики [98]. Саме на рівні енергетичної 
стратегії мають бути конкретизовані задекларовані євроінтегра-
ційні перспективи України. 

Таким чином, основним завданням енергетичної дипломатії в 
стратегії фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» була 
активна позиція щодо використання української газотранспортної 
системи для збереження статусу України як ключового транспор-
тера російського газу до європейських країн та інтеграція України 
до європейського енергетичного простору. Сприятиме цьому 
регулярне та ефективне інформування європейських партнерів про 
можливості та переваги використання української газо-
транспортної системи у поєднанні з успішною реалізацією 
Україною системних реформ.  
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Для посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки 
Верховною Радою України за ініціативи фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» розроблено постанову про звернення до 
парламентаріїв та органів виконавчої влади держав-членів Євро-
пейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі 
енергетичної безпеки, а також потенційних ризиків реалізації 
проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України. У 
документі йдеться про необхідність підтримки України на шляху 
реалізації нею енергетичних реформ відповідно до міжнародних 
зобов’язань, гармонізації законодавства ЄС та інтеграції на-
ціональних енергетичних ринків України до ринку Європейського 
енергетичного співтовариства, долучення європейських партнерів 
до контролю та оперативного управління газотранспортною 
системою країни з метою повного її завантаження [99]. 

Надзвичайно важливим та потужним маркером, навколо якого 
визначалися інтеграційні перспективи України в діяльності 
парламентської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», 
був маркер інтеграції українського суспільства та її зов-
нішньополітичних партнерів довкола означення дій Російської 
Федерації в Криму та на Донбасі та механізмів деокупації 
території України. Цей маркер був насичений дискурсом 
(1) зміни формату Мінського процесу; (2) законодавчого визна-
чення Росії як країни-агресора; (3) формату санкцій України проти 
Російської Федерації; (4) принципів та механізмів де окупації 
окупованої території України та її інтеграції в український 
політичний, економічний та соціокультурний простір. 

Оцінюючи Мінський формат деокупації Донбасу та Криму, 
члени фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», з одного 
боку, дотримувалися позиції, що Мінські переговори однозначно 
допомогли Україні виграти час, а наблизити мир можна лише тоді, 
коли в країні буде добре озброєна, мобілізована армія, коли будуть 
переможені внутрішні вороги – корупціонери, демагоги і 
популісти («Я за те, щоб мирне врегулювання відбувалося згідно з 
буквою цих угод. Якщо домовилися припинити вогонь, значить, 
припиняємо з обох боків, записано відпустити всіх заручників, теж 
виконуємо, і так далі. Проте спроби пропхнути у наш парламент 
Гіві, Моторолу та їм подібних не увінчаються успіхом» [100]). З 
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іншого боку, у фракції обговорювалася позиція, згідно з якою 
попри те, що «на Заході хочуть чути тільки про мирний шлях та 
перемовини. Там не будуть вести розмову про ескалацію та 
військовий конфлікт» [101], виграти війну переговорами та 
перемир’ями нереально: «усі війни закінчуються перемир’ями та 
якимись угодами, але питання в іншому. Треба знати, з ким 
розмовляєш. Вести діалог із Пушиліним, із цими клоунами, які 
нічого не вирішують у себе на території, означає підтримувати міф 
Москви, ніби це не російська окупація. Це саме вона, тож треба 
визнати РФ країною-агресором, звернутись до сторін – підписантів 
Будапештського меморандуму й сідати вже в цьому форматі 
розмовляти з Росією, а не з «ДНР» чи «ЛНР» [102].  

Важливою частиною фракційного дискурсу Мінського 
процесу було, по-перше, усвідомлення того, що саме до Мінських 
угод прив’язані всі санкції проти Росії, і вони повинні залишатися 
до того моменту, доки Росія не буде дотримуватися трьох 
ключових позицій, які є частиною Мінських угод: не зупинить 
вогонь, не відведе війська і тяжке озброєння, не поверне контроль 
над українським кордоном [103]. По-друге, позиціонування 
Мінських домовленостей як певного елементу, стосовно якого 
міжнародна спільнота фіксувала порушення територіальної ціліс-
ності України Російською Федерацією. Наприклад, Секретар 
РНБО, один із лідерів Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
О. Турчинов на зустрічі з головою підкомітету з безпеки Євро-
пейського Парламенту А. Ельжбетою Фотигою та депутатами 
Європарламенту, посилаючись саме на Мінські домовленості, 
наголосив, що Росія щоденно демонстративно їх порушує: «Вого-
нь по наших позиціях здійснюється з 152-міліметрових гаубиць і 
120-міліметрових мінометів тощо», тому поки не припиняться 
обстріли з боку російських терористичних угруповань, будь-які 
спекуляції Росії навколо Мінська не мають жодного сенсу, а заяви 
Путіна щодо бажання мирного врегулювання – «цинізм і 
дезінформація» [104]. 

Неоднозначна оцінка Мінських домовленостей спричинила те, 
що фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» обгово-
рювала два аспекти змін їх формату. Насамперед парламентська 
фракція виступала за те, щоб країни-підписанти Будапештського 
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меморандуму стали учасниками Мінського переговорного процесу 
«з дуже чіткою і жорсткою позицією щодо повної і беззаперечної 
підтримки територіальної цілісності України» [105] та склали 
чіткий план повернення Автономної Республіки Крим в Україну. 
Основною проблемою Будапештського меморандуму є те, що він 
не виконує функції юридично зобов’язуючого документа. Проте 
він має велику політичну вагу, адже саме завдяки меморандуму 
США стали основною країною щодо запровадження санкцій проти 
Росії. В разі, якщо країни-підписанти Будапештського меморан-
думу стануть учасниками Мінського переговорного процесу та 
матимуть чітку позицією щодо повної і беззаперечної підтримки 
територіальної цілісності України, це остаточно сформує 
міжнародну коаліцію проти російської агресії.  

У лютому 2018 р. позиція фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» зазнає змін. Зважаючи на те, що Мінські 
домовленості не принесли очікуваного результату, фракція 
вважала, що «в ці домовленості повинні бути додані: мандат 
миротворчої операції, хто буде платити – а це Росія повинна 
платити за відновлення Донецька і Луганська, – і доля Автономної 
Республіки Крим» [106]. Характеризуючи Мінські домовленості як 
«неповноцінний мирний план» [106], який більше був угодою про 
припинення вогню, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» вважає, що саме миротворчий контингент, хоча і не 
розв’яже проблему, але є одним із елементів стратегії повернення 
Донецька і Луганська в Україну та інтегрує до них до умисно 
вилучену проблему Криму. У даному контексті варто нагадати, що 
фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» засудила 
російський проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі, 
внесений до Ради безпеки ООН восени 2017 р., називаючи його 
політичною пасткою: «Я розцінюю російську резолюцію про 
миротворців як політичну пастку. Ми не можемо погодитись на 
жоден пункт, запропонований Росією» [107]. Найбільш неприй-
нятним для фракції був пункт російського проекту, яким пропо-
нувалося розмістити миротворців на так званій лінії зіткнення: 
«Путін забув: у нас кордон у зовсім іншому місці. Це той кордон, 
через який він пересилає своїх бандитів, свої танки і війська. Там 
повинна бути так звана миротворча місія для того, щоб 
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контролювати виключно кордон. А всередині України у нас є всі 
можливості для того, щоби встановити мир і стабільність» [107]. 
Однак, попри потужний інтеграційний потенціал, жодна з цих 
ініціатив не вийшла за межі фракційного/партійного дискурсу. 

З початком гібридної війни Росії проти України жодним 
правовим актом не був визначений новий для Української держави 
статус північного сусіда. Окреслюючи Росію як державу-
терористку [108], члени фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» вказували на те, що Росія веде свою гібридну війну 
проти України не тільки у військовій, але й у політичній, 
економічній та інформаційній сферах, одночасно гальмуючи всі 
спроби дипломатичного врегулювання конфлікту [86]. Водночас 
Росія розв’язала війну не лише проти України: «Росія розв’язала 
війну проти демократії, міжнародного права, свобод, міжнародно 
визнаних кордонів, конкурентної економіки, конкурентної 
енергетики і проти гідності людини» [109]. У середині 2017 р. 
фракція підтримала позицію одного з лідерів НАРОДНОГО 
ФРОНТУ – Секретаря Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни О. Турчинова, відповідно до якої в Україні потрібно завершити 
антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту 
країни від гібридної війни, яку веде проти України Російська 
Федерація: «Військові дії тривають на сході нашої країни вже три 
роки, і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат 
АТО. Водночас потрібно зазначити, що антитерористична 
операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках 
АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, 
парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину 
окупованої території України. Водночас настав час перейти до но-
вого формату захисту країни» [110]. Зважаючи на те, що законо-
давство формувалося на основі уявлень ХХ ст. про класичну війну, 
тож не враховує необхідність протистояти гібридній агресії, яку 
веде сьогодні Російська Федерація, потрібно не тільки визнати 
окупованими окремі регіони Донецької і Луганської областей, а 
чітко, на законодавчому рівні визначити засади державної 
політики щодо їх звільнення. Результатом такого підходу став 
проект Закону «Про особливості державної політики із забез-
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печення державного суверенітету України над тимчасово окупо-
ваними територіями в Донецькій та Луганській областях» [111]. 

Під час його обговорення в сесійній залі Верховної Ради 
України, яке тривало з 4 жовтня 2017 р. до 18 січня 2018 р. фракція 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» послідовно дотриму-
валася позиції, яка зводилася до таких основних положень: 

 Фракція послідовно веде боротьбу за відновлення 
територіальної цілісності України, за повернення Криму та 
Донбасу, тому для фракції неприйнятні сумніви чи компроміси 
щодо прав українця на незалежну зовнішню і внутрішню політику 
та інтеграційні перспективи: «Наше розуміння цілісності, 
суверенітету буде незмінним незалежно від позицій Росії, США, а 
також Європейського Союзу. Україна має зайняти жорсткішу 
позицію щодо російської агресії і покладатися насамперед на 
власні сили» [112].  

 З редакції законопроекту, поданого до розгляду у першому 
читанні, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» напо-
лягла (1) на вилученні абзацу першого статті 7 з метою недопу-
щення легалізації незаконних підписів російських найманців під 
Мінськими угодами; (2) необхідності виписати верифікацію або 
підтвердження факту виведення російських військ Указом 
Президента України, який він підписує лише на основі спільного 
подання міністра внутрішніх справ України та міністра оборони 
України [112; 113]. Отже, на вимогу фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» із законопроекту було вилучено всі 
посилання на Мінські домовленості («Мінські домовленості по-
різному читають: там дуже чітко написано – Росія повинна 
забратися з української території, повністю вивести свої війська з 
території України і, найважливіше, – Україна повинна відновити 
контроль над українсько-російським державним кордоном» [114]) 
та закріплено за Росією статус держави-агресора. 

 Без рішення Верховної Ради України в ОРДЛО не 
проводити жодних виборів, «як і жодної іншої дії, що могла б 
навіть теоретично становити загрозу» національним інтересам 
України та стримувати її інтеграцію до європейських та євро-
атлантичних структур [115].  
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 Закріплення за Кримом і ОРДЛО статусу тимчасово 
окупованих територій та покладання повної відповідальності на 
Росію за все, що відбувається на окупованих територіях [23]. 

 Проект закону є документом, що створює правові і органі-
заційні умови для відновлення територіальної цілісності України, 
повної деокупації Донецької та Луганської областей, забезпечує 
тверду та непохитну правову позицію України в міжнародних 
судових інстанціях, у переговорних процесах, блокує будь-які 
спроби Російської Федерації продовжити агресію, маскуючись під 
миротворців; поняття окупаційної адміністрації Російської Феде-
рації, яка під прикриттям самопроголошених органів реалізує на 
тимчасово окупованих територіях завдання російського політич-
ного та військового керівництва [116].  

18 січня 2018 р. Верховна Рада України 280 голосами підтри-
мала у другому читанні проект Закону «Про особливості держав-
ної політики із забезпечення державного суверенітету України над 
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях», з яких 76 голосів належали членам фракції Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (проти – 0, утрималися – 0, не 
голосували – 1 (народний депутат України Х. Мепарішвілі), 
відсутні – 4) [117]. 

Оцінюючи інтеграційне значення ухваленого Верховною 
Радою України закону про деокупацію Донбасу, фракція По-
літичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» наголошувала на тому, що, 
по-перше, він сприятиме можливості введення миротворців і 
відновлення українсько-російського кордону; по-друге, між-
народна спільнота, яка побачила волю українського парламенту до 
визнання Росії агресором і окупантом, має стимул до продовження 
санкційного режиму проти Росії і змушення Росії відновити 
територіальну цілісність України [118]. Опосередковано Закон 
«Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій та Луганській областях» [119] сприяв ухваленню 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції, яка встанов-
лює юридичну відповідальність Російської Федерації за пору-
шення норм міжнародного та національного права, а також прав 
людини на тимчасово окупованій території Донбасу та визнає, що 
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український Донбас окупувала саме Російська Федерація. Пред-
ставник фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Г. Лог-
винський, який перебувава на сесії ПАРЄ, зазначив, що цей 
документ буде основою для міжнародних позовів та для вико-
ристання під час введення нових і продовження попередніх 
санкцій та інтегруватиме Україну у європейське правове поле 
вирішення міждержавних конфліктів [120]. 

Дискурс санкцій проти Російської Федерації в українському 
політикумі досить влучно охарактеризував народний депутат 
України, член фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
А. Левус, який зазначив: «У нас унікальна країна, яка фактично не 
застосувала проти агресора економічні санкції. І наші звертання із 
плачами до західного світу, які періодично чуємо від дипломатів, 
як мінімум дивні. Треба пояснювати це суспільству й нарощувати 
тиск на парламент, президента, щоб такий законодавчий санкцій-
ний пакет було ухвалено. У ньому йдеться, наприклад, про забо-
рону представникам країни-агресора бути бенефіціарами в галузі 
природних монополій, а це основний сектор. Якщо ми їх звідти 
вичистимо, вже на одну легеню Україна дихатиме вільніше» [22]. 

Намагаючись систематизувати санкційну політику проти 
країни-агресора, представники фракції Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» зареєстрували у Верховній Раді України проект 
постанови про розширення персональних санкцій проти осіб, які 
створюють реальні чи потенційні загрози національним інтересам, 
безпеці та територіальній цілісності України. На думку ініціаторів 
проекту, зокрема народних депутатів України А. Левуса, С. Ви-
соцького, М. Княжицького та О. Медуниці, після відставки Уряду 
А. Яценюка увага до санкцій проти країни-агресора була знижена, 
саме тому фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
ініціювала розгляд такого законопроекту: «вперше санкції, сан-
кційна політика переходять на майданчик парламенту. Спо-
діваюсь, що парламент підтримає, і люди, які сприяли агресії та 
підтримували терористів і російську агресивну політику щодо 
України, – будуть внесені до санкційного списку, а виведення 
економічних коштів з України буде припинено. Це стане першим 
кроком до економічної деокупації» [121]. 
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Метою і завданнями прийняття постанови фракція вбачала 
запровадження персональних санкцій щодо осіб, які створюють 
реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, на-
ціональній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності Украї-
ни, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і 
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, 
призводять до окупації території, експропріації чи обмеження 
права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод 
для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення гро-
мадянами України належних їм прав і свобод [122]. Але постанова 
не була відкликана і вдруге подана на розгляд парламенту у 
листопаді 2016 р., внесена до порядку денного 20 березня 
2018 р. [123]. У своїй змістовній частині другий варіант проекту 
постанови дослівно відповідає проекту постанови № 5274 від 
17 жовтня 2016 р. Утім, перелік осіб, які підлягають санкціям, в 
додатках до обох проектів дещо відрізняється, зокрема, в новому 
переліку вже не було прізвищ Ю. Іванющенка та В. Медведчука.  

у контексті політики санкцій проти країни-агресора варто 
розглядати ініціативи фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», по-перше, про скасування безвізового режиму з Росій-
ською Федерацією, яке в парламентському дискурсі актуалізу-
валося фракцією з квітня 2014 р. («рішення потрібно прийняти, але 
треба сім раз відміряти і один раз відрізати. Настав час відрізати. 
Треба різати» [124]). У лютому 2016 р. фракція ініціювала та 
зареєструвала у парламенті проект постанови щодо запровадження 
візового режиму для громадян Росії та України, метою якої було 
гарантування національної безпеки та посилення заходів із захисту 
національних інтересів, незалежності, суверенітету та терито-
ріальної цілісності України шляхом припинення дії Угоди між 
Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові 
поїздки громадян України і Російської Федерації [125]. На 
сьогодні можливість безвізового перетину кордону для громадян 
України та Російської Федерації забезпечується дією Угоди між 
Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові 
поїздки громадян України і Російської Федерації, підписаної в 
м. Москві 16 січня 1997 р. та яка набула чинності 10 березня 
1997 р. шляхом обміну Сторонами відповідними нотами по 
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дипломатичних каналах. Відповідно до пункту «в» частини другої 
статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України» 
припинення дії цієї Угоди знаходиться у компетенції Кабінету 
Міністрів України [126]. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 січня 2015 р. громадян Російської Федерації було позбав-
лено можливості в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати і 
пересуватися територією України на підставі внутрішнього пас-
порта громадянина Російської Федерації або свідоцтва про на-
родження для дітей віком до 14 років [127]. Утім, Уряд не вчинив 
жодних подальших дій, спрямованих на введення повноцінного 
візового режиму між Україною та Росією, незважаючи на таку 
необхідність з точки зору національної безпеки. У зв’язку з цим 
вважалося за необхідне шляхом прийняття постанови Верховної 
Ради України звернутися до Кабінету Міністрів України щодо 
невідкладного вжиття заходів щодо припинення дії зазначеної 
Угоди. Ця постанова двічі вносилася до порядку денного засідань 
Верховної Ради України (6 жовтня 2016 р. та 20 березня 2018 р. 
[128; 129], однак жодного разу не виносилася на голосування: «я 
переконаний, що треба його ставити в зал тоді, коли ми побачимо 
вже повну підтримку. Бо неуспіх щодо цього голосування – це був 
би неуспіх не лише українського парламенту, а взагалі української 
справи» [130], – наголосив спікер А. Парубій. 

По-друге, парламентська фракція Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» наполягала, щоб Кабінет Міністрів України ухва-
лив рішення про припинення будь-якої торгівлі з окремими райо-
нами Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), окрім ввезення 
стратегічних для України товарів: «Ми на фракції вирішили 
доручити Уряду ухвалити рішення про припинення будь-якої 
торгівлі з цими так званими «ДНР» та «ЛНР» [131], – наголосила 
заступник керівника фракції В. Сюмар. Уряд мав би затвердити: 
(1) вичерпний перелік товарів і предметів, які можна возити через 
лінію розмежування – стратегічних товарів для енергетичної 
безпеки, які можуть купуватися виключно у підприємств, які 
зареєстровані на території України; (2) план диверсифікації дже-
рел постачання в Україну вугілля, електроенергії та інших ресур-
сів; (3) рішення про диверсифікацію критичного імпорту. 
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Дискурс принципів та механізмів деокупації території 
України та її інтеграції в український політичний, економічний та 
соціокультурний простір був конкретизований через внесення 
народними депутатами фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» до Верховної Ради України проекту постанови про 
невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи 
Російської Федерації, їх результатів та новообраного складу 
Держдуми. Відповідно до виборчого законодавства Росії, прове-
дення виборів до Державної Думи від 18 вересня 2016 р. на 
окупованій українській території означає, що 229 депутатів, тобто 
більшість від конституційного складу Державної Думи Федераль-
них Зборів Російської Федерації, є обраними нелегітимним 
способом, тож, результати виборів є юридично нікчемними [132], 
а всі акти і рішення Державної Думи сьомого скликання та її ниж-
ня палата є нелегітимними: «Ми не обираємо українського Пре-
зидента і українську Верховну Раду в Ростові чи в Москві» [133], – 
підкреслив лідер партії А. Яценюк. У переддень розгляду поста-
нови лідер НАРОДНОГО ФРОНТУ закликав депутатів підтримати 
його ініціативу, оскільки «Кремль проводив вибори на українській 
території. Ці вибори проводились до так званої російської 
Державної Думи. Ці вибори зразу стали нелегітимні, адже на 
території української держави, на території незаконно анексо-
ваного Криму були обрані депутати Державної Думи, як за 
списками, так і за одномандатними округами» [134]. 

Підтримавши постанову про невизнання Україною легітим-
ності виборів до Державної Думи Російської Федерації 264 го-
лосами, український парламент визнав незаконними не лише 
вибори Держдуми, але й її результати, новий склад та рішення, 
яким вони будуть ухвалюватися. Оцінюючи голосування фракції, 
зауважимо, що з 81 народного депутата, які є членами фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» проголосували: «за» – 
74 депутати, «проти» – 0, «Утрималися» – 1 (П. Унгурян), не 
голосували – 0, відсутні – 6 [135]. Позиція фракції не обмежу-
валася ухваленням постанови. Разом з прийняттям відповідної 
заяви, по-перше, український парламент мав би ухвалити і 
звернення до Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ та інших між-
народних організацій з тим, щоб вони не просто засудили вибори 
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до Державної Думи Російської Федерації, але й приєдналися до 
української позиції щодо нелегітимності цього органу, який був 
обраний Кремлем з порушенням усіх норм міжнародного права; 
по-друге, Президент України, який перебував у той час на сесії 
Генеральної Асамблеї ООН, мав би звернутися з відповідною 
заявою до всіх західних партнерів України і до членів ООН, щоби 
вибори не були визнані, а світ продемонстрував, що Росія 
незаконно провела вибори на українській території і незаконно 
сформувала Державну Думу [136]. Отже, позиціонуючи вибори, 
проведені на території України Російською Федерацією як фактор 
дезінтеграції політичного, економічного та культурного просторів 
Української держави, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» намагалася консолідувати навколо фактів російської 
агресії в Україні міжнародні організації. 

Ще одним аспектом дискурсу принципів та механізмів 
деокупації території України та її інтеграції в український 
політичний, економічний і соціокультурний простір стала позиція 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» щодо внесеного 
Президентом України проекту Закону «Про внесення зміни до 
статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей» (№2378) [137]. Позиція фракції полягала у наступному: 
«Дуже болісно визнавати, але дотримання Мінських домов-
леностей на сьогоднішній день є єдиною умовою повернення миру 
на українську землю. Єдиний спосіб для цього, який ми можемо 
використовувати, – дипломатія. Чи подобається нам запропоно-
ваний у проекті закону формат? Звісно, ні» [138]. Але народні 
депутати України, на думку фракції Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ», мали використати всі можливості для того, щоб 
провести під контролем української влади чесні вибори, залучити 
до процесу виборів міжнародних спостерігачів, змусити залишити 
українську землю всіх бойовиків, забезпечити виведення з тери-
торії України всіх російських найманців і їхньої техніки, всього, 
що розпалює військовий конфлікт, і почати процес відновлення 
життя в усій Україні.  

Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» не оціню-
вала згаданий законопроект як такий, що дозволяє говорити про 
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поступки країні-агресору, навпаки, фракція наполягала, що 
йдеться про заблокування багатьох положень закону, ухвалених у 
2014 р., які викликали сумніви і у багатьох громадян України, і у 
депутатів: «ми можемо проводити будь-які переговори лишень 
після того, коли в Донецькій і Луганській областях на тих клап-
тиках, де сьогодні знаходяться окупаційні війська, відбудуться 
вибори під повним контролем української влади» [138]. Отже, 
проект Закону «Про внесення зміни до статті 10 Закону України 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» передбачав особли-
вості здійснення місцевого самоврядування на певний період після 
вільних, демократичних українських місцевих виборів на окремих 
територіях; жодного окремого статусу, жодних інших органів, не 
визначених у Конституції України, він не передбачав; він не 
визначав території для державного кордону, оскільки в України є 
єдиний державний кордон, за який вона веде непримиренну 
боротьбу; він визначає території, «які ми маємо реінтегрувати до 
нормального життя, і вирвати з лап агресора, окупанта і терориста 
мирне населення України – громадян незалежної держави» [138]. 
Голосуючи, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
підтримала законопроект 77 голосами 77 присутніх на засіданні 
народних депутатів України, які входили до фракції. На тому 
самому засіданні фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» підтримала проект Постанови «Про визначення окремих 
районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких 
запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» 
[139] (реєстраційний номер 2374), яким було визначено тимчасово 
окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села 
Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону 
України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджу-
ється особливий порядок місцевого самоврядування до моменту 
виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової 
техніки, а також бойовиків та найманців з території України та 
відновлення повного контролю України за державним кордоном 
України. 
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Зазначимо, що майже через три роки, у березні 2018 р., лідер 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» М. Бурбак 
зробив офіційну заяву, щоб «поставити на місце професійних 
провокаторів» і повідомити: «НАРОДНИЙ ФРОНТ» переконливо 
стоїть на позиції, що вибори на окупованих територіях Донбасу 
можливі лише після виконання Росією Мінських домовленостей. 
Останнім часом від лідерки політичної сили з теперішньої 
«широкої опозиції» лунає, нібито «НАРОДНИЙ ФРОНТ» готовий 
голосувати за вибори на окупованому Донбасі. Досить вішати 
локшину на вуха людям! Офіційно повторюю незмінну позицію 
нашої фракції: спочатку припинення Росією бойових дій, 
звільнення всіх заручників, виведення військ окупантів з нашої 
території, повне відновлення суверенітету країни, контроль над 
кордоном та всією територією Донбасу і лише потім – політичні 
врегулювання. Ця позиція «Народного фронту» виголошувалася 
десятки разів, лише глухий її не чув. Жодних виборів на 
окупованих територіях!» [140]. 

Визначаючи фракційну позицію щодо принципів та меха-
нізмів інтеграції окупованих територій України в український 
політичний, економічний та соціокультурний простір, лідери 
НАРОДНОГО ФРОНТУ ініціювали проведення предметної диску-
сії про конституційну реформу щодо запровадження системи 
реальних стримувань і противаг у системі влади України. Йдеться 
про цілісний документ, який відповідатиме сучасним викликам, 
що постали перед Україною, чітко розподілить повноваження 
центральних органів влади, підвищить ефективність державного 
управління в Україні та консолідує українське суспільство навколо 
державотворчих процесів. Позиціонуючи Конституцію України 
1996 р. як «потужну і новаторську в плані ідей демократії 
європейського, а не радянського суспільства» [141], члени фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» наголошувати, що 
окремі положення потребують додаткового оновлення, насамперед 
у контексті нових геополітичних та внутрішніх викликів перед 
Україною. Одним з таких викликів позиціонувалися конституційні 
ресурси для розширення меж президентської влади, що є 
потенційною загрозою демократичному розвитку України, її суве-
ренітету і незалежності та підвищує імовірність повернення 
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авторитаризму в країні. Член фракції А. Левус наголошував, що 
«головною особливістю нинішньої конституції є дуалізм влади, що 
проявляється в постійному змаганні між Президентом та парла-
ментом за вплив на виконавчу гілку влади. У всіх попередніх 
випадках президент був переможцем, розширюючи свою владу і 
дозволяючи країні вдатися до авторитаризму. Найбільш яскравим 
прикладом цієї тенденції стало стійке посилення влади, яке 
здійснював колишній президент Віктор Янукович. … Сьогодні 
команда П. Порошенко дотримується того самого шляху, у сучас-
ній Україні вплив глави держави неухильно зростає» [86]. Відпо-
відно, без конституційної реформи Україна має шанс повернутися 
до авторитарної моделі влади. 

На одному з засідань погоджувальної ради у листопаді 2017 р. 
лідер фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» М. Бурбак 
запропонував створити, відповідно до Регламенту, спеціальну 
комісію Верховної Ради України для розробки змін до Конституції 
та звернувся до фракцій і депутатських груп з пропозицією спря-
мувати до неї своїх представників. Однак комісія не була створена 
через відсутність чіткого визначення її завдань і термінів робо-
ти [142]. У липні 2018 р. лідер Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» А. Яценюк знову актуалізував цю проблему в політич-
ному та парламентському дискурсах. 

Головними запропонованими новаціями Конституції, ініційо-
ваними НАРОДНИМ ФРОНТОМ мав стати інтеграційний по-
літичний курс на членство України в ЄС та НАТО, що відповідає 
волі більшості українського народу та здатен інтегрувати україн-
ське суспільство. Реалізація політичного курсу пов’язувалася 
парламентською фракцією Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», по-перше, з ефективним парламентом. Підвищення 
ефективності Верховної Ради України мало забезпечуватися 
скороченням кількості народних депутатів до 300 («що менше 
депутатів, то більший їхній вплив, легітимність, професійність і 
відповідальність» [143]); забороною обрання народним депутатом 
України особи з іноземним громадянством; дозволом членам 
Уряду одночасно бути народними депутатами («коли урядовець є 
членом парламенту, це – ефективніша законотворчість, урядові 
законопроекти легше і оперативніше проходитимуть у Раді» [143]); 
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наданням можливості затримання і взяття під варту народних 
депутатів без згоди Верховної Ради України під час або одразу 
після скоєння ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину; 
ухваленням рішень парламенту більшістю від присутніх на 
пленарному засіданні; позбавленням мандата у разі неособистого 
голосування народного депутата та невідвідування пленарних 
засідань сукупно більше 30 днів упродовж однієї сесії без 
поважних причин. 

Другою компонентою в структурі конституційної реформи 
фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» визначила зміну 
конституційних повноважень Президента України в умовах 
парламентсько-президентської республіки. По-перше, Президент 
України, залишаючись Главою держави, який обирається на 
загальнонаціональних прямих виборах, та Верховним Головно-
командувачем («Він – Глава держави, національний арбітр, 
Верховний Головнокомандувач» [143]), керує зовнішньою політи-
кою, яка визначається Верховною Радою України. Відповідно, 
міністр закордонних справ має бути членом Кабінету Міністрів 
України, братиме участь у переговорах разом з Президентом, 
координуватиме підготовку переговорної позиції для Президента. 
По-друге, формат конституційної реформи НАРОДНОГО 
ФРОНТУ передбачав, що право вето Президента має унормо-
вуватися виключним переліком підстав ветування, визначених 
Конституцією України. Президент скеровує вето в Консти-
туційний Суд, і в разі, якщо він вирішить, що вето конституційне, 
закон повертається для повторного розгляду Верховною Радою 
України. По-третє, відповідно до пропонованих змін, Президент не 
втручається в діяльність органів виконавчої влади та незалежних 
регуляторів, тож не Президент, а Кабмін вносить до Верховної 
Ради кандидатуру голови Національного банку України, а всі 
члени Ради НБУ обиратимуться парламентом. По-четверте, 
конституційними змінами пропонувалося врегулювання проце-
дури імпічменту Президента, яка може бути розпочата у разі 
вчинення державної зради, іншого злочину, через набуття 
громадянства іншої держави чи умисного порушення Конституції. 

Третім елементом пропонованої конституційної реформи 
парламентська фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
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визначила процедуру формування дієздатного Кабінету Міністрів 
України: Президент вносить до парламенту подання на призна-
чення Прем’єр-міністра, проте кандидатуру визначає коаліція; всі 
члени Кабінету Міністрів України призначаються і звільняються 
Прем’єр-міністром за погодженням з коаліцією; кандидатуру 
Генерального Прокурора вносить не Президент, а Кабінет 
Міністрів України.  

Четвертим, останнім елементом конституційної реформи 
визначалася зміна формату органів державної влади та управління 
на регіональному і місцевому рівнях, зокрема, через запроваджен-
ня інституту префекта замість обласних і районних державних 
адміністрацій («Префекти призначатимуться Президентом за 
поданням Кабміну і здійснюватимуть нагляд за додержанням 
законодавства» [143]), встановлення прямої заборони на федера-
лізацію України та визначення фермерського господарства осно-
вою аграрного устрою України [143]. 

Паралельно члени фракції озвучували необхідність про-
ведення реформи парламенту, спрямованої на дотримання норми 
персонального голосування народних депутатів: «… будь-яка 
влада зацікавлена у «кнопкодавстві» – це факт. І мені прикро про 
це говорити, але і нинішня влада, я належу до коаліції, теж 
зацікавлена у «кнопкодавстві», адже дуже багато рішень прий-
мається таким чином. В чому проблема? Немає політичної волі 
втілити електронне голосування. Як на мене, ми могли це зробити 
ще у перші півроку або перший рік українського парламенту після 
Євромайдану, поки відчувалася інерція відповідальності, але тоді 
не вистачило волі в першу чергу голові ВР. Це така собі пухлина 
на парламентаризмі, тому що це нівелює будь-яке рішення» [14]. 

У липні 2018 р. фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» ініціювала збір 150 підписів народних депутатів України 
для внесення змін до Конституції України: «Члени нашої фракції 
вже підписались у цих підписних листах. Ми закликаємо усіх 
народних депутатів – долучайтеся до цієї ініціативи і починаємо 
публічне прозоре обговорення змін до Конституції», – зазначив 
керівник фракції М. Бурбак [144]. Отже, пропоновані фракцією 
зміни до Конституції України мали б об’єднати українське 
суспільство та український політикум навколо ідеї ефективної 
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держави та прискорити інтеграцію як українського суспільства у 
політичній, економічній та соціально-культурній площинах, так і 
України у європейський політичний та євроатлантичний безпе-
ковий простори. 

Надзвичайно важливим маркером в умовах інформаційної 
війни проти України, навколо якого визначала інтеграційні 
перспективи України парламентська фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ», є маркер інтеграції інформаційного прос-
тору України. Для дискурсу інтеграції інформаційного простору 
України були характерними дві стратегії – стратегія відмежування 
від російських інформаційних впливів та стратегія консолідації 
українського національного інформаційного простору.  

Про важливість використання інтеграційного потенціалу 
національного інформаційного простору найбільш комплексно 
висловився народний депутат України, член фракції Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Г. Логвінський. Міркуючи над 
проблемою повернення Криму і частини Донбасу в Україну, 
оцінюючи, як «прийняти» тимчасово окуповані території, політик 
зауважив, що «питання тут не тільки в можливості фінансово 
відновлювати та утримувати території, які ворог фактично 
пограбував. Уявіть собі, що завтра РФ вийшла із України і фор-
мально українська влада може там провести вибори, призначити 
своїх чиновників тощо. Уявіть собі кілька мільйонів людей, які 
пережили величезний стрес, в серцях і розумі яких посіяно багато 
болю, образи, навіть ненависті. Цим людям три роки говорять, що 
їх обстрілює Україна, що в Києві хунта і таке інше [Виділено –
Н. Р.]. … Звичайно, для повернення цих земель спершу треба 
зробити все, щоб нівелювати те, що зараз розділяє людей. Для 
цього потрібна потужна програма з реінтеграції» [145], важливою 
складовою якої є інформаційна політика в її безпековому та 
інтегруючому аспектах.  

Безпековий аспект інформаційної політики України пов'язу-
вався фракцією зі стратегією відмежування від російського 
інформаційного простору і тактично конкретизувався у «справі 
Інтера» восени 2016 р. та телеканалів «112.ua» і «NewsOne» восени 
2018 р. У «справі Інтера» фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» підтримала звернення міністра внутрішніх справ 
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А. Авакова до Служби безпеки України з вимогою відреагувати на 
оприлюднене листування висланої СБУ з України росіянки 
М. Столярової, яка працювала на телеканалі «Інтер», який «за 
вказівкою з Кремля поширював антиукраїнську та антидержавну 
позицію» [146]. Ця переписка містила «досить багато приниз-
ливих, абсолютно принизливих речей, які стосуються національної 
гідності українців. Там є речі, які можна дуже легко трактувати як 
розпалювання міжнаціональної ворожнечі, як пропаганда війни 
фактично» [147]. Таким чином, «справа Інтера» позиціонувалася 
фракцією Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» як частина 
гібридної війни Росії проти України, у якій українських ЗМІ 
використовують з метою розпалювання міжнаціональної ворожне-
чі та стимулювання політичних конфліктів, які сьогодні ослаблю-
ють Україну і дозволяють агресору втручатися у процеси політич-
ного управління. 

Згодом народні депутати фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» звернулися до Голови Служби безпеки 
України, МВС України та Генеральної Прокуратури України з 
вимогою перевірити діяльність керівництва та окремих праців-
ників телеканалу «Інтер» на предмет співпраці з російськими 
спецслужбами та терористичними організаціями «ДНР/ЛНР», 
насамперед працівниці «Інтера» М. Столярової і російського 
політтехнолога І. Шувалова, який відповідав за інформаційну 
політику в оточенні В. Януковича та сприяв поширенню 
міфологем та меседжів російської пропаганди через телеканал 
«Інтер» [148]. Також фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» наполягала на перевірці діяльності народних депутатів 
України Д. Добродомова, С. Капліна та Б. Берези, діяльність яких 
пов’язувала з послугами кремлівських пропагандистів, прізвища 
яких згадувалися в оприлюдненій переписці М. Столярової [149]. 
Оцінюючи діяльність Служба безпеки України в частині роз-
слідування фактів, викладених у зверненні депутатами фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», представник НАРОД-
НОГО ФРОНТУ А. Помазанов заявив, що «керівництво СБУ не 
проводить жодного розслідування за нашим депутатським звер-
ненням, яке було подано 10 днів тому» [150]. Закликаючи 
Президента України П. Порошенка взяти розслідування під осо-
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бистий контроль, що вказуватиме на існування політичної волі 
української влади розпочати ефективну боротьбу проти «інформа-
ційних диверсантів» [151], члени фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» активно обговорювали більш радикальну 
позицію, відповідно до якої пропонувалося закрити всі ЗМІ «з 
російським слідом» [152]. 

Виносячи цю проблему у площину парламентського дискурсу, 
голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інфор-
маційної політики, депутат фракції Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» В. Сюмар наголосила, що сьогодні у «багатьох 
немає до кінця відчуття, що у країні війна, як і немає відпо-
відальності і розуміння наслідків кожного свого кроку в контексті 
цієї війни» [153], тому, коли редактор одного з найбільших 
телеканалів України, «який там працює в цей період війни, 
дозволяє собі писати, що «я из этой страны уеду только на россий-
ском танке», з фактичним закликом до того, що ця країна має бути 
завойована, я думаю, що це є принизлива ситуація сьогодні для 
всіх – і для громадян України, і для телеканалу» [147]. Отже, виз-
наючи, що сьогодні Україна є надзвичайно вразливою в частині 
проникнення Росії як держави-агресора в інформаційний простір 
України, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» ствер-
джувала свою політичну позицію, яка полягала у тому, що в 
реаліях гібридної війни законотворці повинні зосереджуватися на 
протидії російській пропаганді, а інформаційна безпека має бути 
пріоритетом державної політики та парламентської діяльності 
фракції. 

Згодом, у жовтні 2018 р., 16 народних депутатів України, 
серед яких 8 представляли фракцію Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» (О. Медуниця, С. Висоцький, М. Бондар, І. Лапін, 
Ю. Тимошенко, Т. Чорновол, А. Левус, М. Величкович) ініціювали 
Проект Постанови Верховної Ради України «Про схвалення про-
позицій щодо застосування персональних спеціальних економіч-
них та інших обмежувальних заходів (санкцій) [154], яка після 
ухвалення 4 жовтня 2018 р. забезпечила передумови для прийняття 
рішення Ради національної безпеки і оборони України про засто-
сування персональних спеціальних економічних та інших обмежу-
вальних заходів (санкцій) за створення реальних та/або потенцій-
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них загроз національним інтересам, національній безпеці в інфор-
маційній сфері, суверенітету і територіальній цілісності України, 
сприяння терористичній діяльності та/або порушення прав і сво-
бод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави 
шляхом поширення інформаційної пропаганди. Напередодні ухва-
лення Постанови, Голова фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» М. Бурбак підкреслив, що позиція фракції формувалася 
як реакція на необхідність захисту інформаційного простору 
«України від Кремля напередодні президентських виборів» [155] 
та партійна підтримка петиції на сайті Верховної Ради України 
щодо заборони «112.ua» та «NewsOne»: «Це – вимога суспільства. … 
Це сигнал не лише парламенту, а й Нацраді з питань телебачення і 
радіомовлення, спецслужбам та Генпрокуратурі. СБУ та інші орга-
ни повинні розкрити шляхи фінансування пропутінських ЗМІ, які 
неприховано працюють на капітуляцію України перед Росією» [155]. 
Отже, суспільна реакція на інформаційну політику «112.ua» та 
«NewsOne» вбачалася фракцією як захист свободи слова [156] та 
один sз результатів інтеграції українського суспільства навколо 
протистояннz деструктивним пропагандистським впливам росій-
ської пропаганди. Хоча, на думку голови Національної спілки 
журналістів України С. Томіленка, «одна справа – звертатися до 
Ради нацбезпеки і блокувати російських юросіб та російські медіа, 
а інша – медіа, які працюють в українському правовому полі. Це 
українські підприємства, які виконують вимоги законодавства. І 
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення і є їхнім регуля-
тором. Я вважаю, що, на сьогодні, це більше політичне рішення. 
Воно не повинне призводити до прямої дії, бо це буде прецедент, 
коли українські медіа блокуватимуться у позазаконній площі» [157].  

Розгортанням позиції фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» щодо принципів політики захисту інформаційного прос-
тору від умисного зовнішнього впливу на свідомість українців та 
поширення антиукраїнських поглядів у 2016 р. варто вважати 
обговорення та підтримку законопроекту «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо обмеження доступу на український 
ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» [158]. 
Цей законопроект, поданий до обговорення Кабінетом Міністрів 
України, розглядався в профільному для законопроекту Комітеті з 
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питань свободи слова та інформаційної політики (голова – член 
фракції, народний депутат України В. Сюмар) та серед інших – у 
Комітеті з питань культури і духовності (голова – член фракції, 
народний депутат України Л. Княжицький). Спільно вироблена 
позиція щодо зменшення інформаційного впливу з боку Російської 
Федерації ґрунтувалася навколо ідеї не тотальної заборони 
друкованої продукції, що імпортується в Україну, а заборони 
тільки тих видань, щодо яких буде встановлено їх пропа-
гандистський характер виключно у передбаченому законодавством 
порядку та на засадах колегіальності у прийнятті подібних рішень.  

Після ухвалення Верховною Радою законопроекту щодо обме-
ження доступу на український ринок іноземної друкованої продук-
ції віце-прем’єр-міністр України, представник Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» В. Кириленко зазначив, що «необхідність 
підготовки цього законопроекту продиктована загрозою на-
ціональній безпеці України з боку Росії через ведення проти нашої 
країни інформаційно-психологічної війни, складовою якої є 
поширення в Україні друкованої продукції антиукраїнського 
змісту» [159]. Запровадження дозвільного принципу для усієї 
книжкової продукції походженням із країни-агресора і тимчасово 
окупованих територій не стосувалося російськомовних книг, 
виданих в Україні. 

Отже, Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної 
друкованої продукції антиукраїнського змісту» забороняв виготов-
ляти та поширювати на території України друковану продукцію, 
зміст якої спрямований на ліквідацію незалежності, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Крім того, 
законом встановлено дозвільний порядок на ввезення друкованої 
продукції з окупованих і анексованих територій та з території 
країни-агресора [160]. Законом також передбачено створення 
експертної ради при Міністерстві культури України, до якої мали 
ввійти визнані експерти і автори, які повинні аналізувати всі 
тиражі друкованої продукції, що заходять з держави-агресора. У 
10-денний термін експертна рада мала надавати відповідні дозволи 
на ввезення книг безоплатно, за умови підтвердження авторських 
прав та наявності рецензій [161]. 
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За ініціативи голови Комітету Верховної Ради України з 
питань свободи слова та інформаційної політики, члена фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» В. Сюмар Верховна 
Рада України зробила крок для протидії російському інформацій-
ному впливу шляхом відновлення українського телерадіомовлення 
в зоні розмежування, ухваливши законопроект щодо тимчасових 
дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної опера-
ції та прикордонних районах України [162]. Під час обговорення 
законопроекту у першому читанні В. Сюмар наголосила, що він 
«народився не в наших головах, а, фактично, в зоні АТО. 
Першими про нього почали нам говорити українські військові. Ось 
я відкрила на сайті радіостанції, які мовлять з Луганська, їх чують 
українські військові в зоні розмежування. Зачитаю лише назви: 
«Радио России», «Дон-ТР», «Русское радио», «Элит радио», «Ра-
дио «Победа» (ЛНР), «Радио «Спутник», «Казачье радио», «Свое 
радио» (опять-таки ЛНР), «Радио «Республика». Неймовірна кіль-
кість радіостанцій свідомо спродукована Російською Федерацією в 
так званих районах ОРДЛО, тимчасово окупованих районах 
України, недарма. Це інформаційна зброя, яку використовує Росія 
для того, аби обробляти мізки і українських військових, і людей, 
які живуть на цих територіях. Ідея нашого законопроекту дуже 
проста» [163]. Громадяни України, які проживають на цих тери-
торіях готові купити передавачі, посадити двох журналістів і 
глушити сигнали з ОРДЛО та Росії: «Ми повинні простимулювати 
там місцеве українське мовлення за українськими законами. 
Українська мова, українська пісня і, власне кажучи, українська 
ідеологія – це той спосіб, який дасть нам можливість посилити 
українську присутність у цьому надзвичайно складному регіоні і 
вирішити…» [164]. Зважаючи на те, що в зоні АТО немає 
медіаринку, великі компанії не зацікавлені туди заходити, тому 
цим законом пропонувалося стимулювання українців створювати 
місцеві радіо- і телестанції в зоні розмежування: «Суть закону 
зводиться до того, що вони (місцеві мовники) не беруть участі у 
конкурсах, а якщо є бажаючі там мовити, то вони подають заявку 
до Нацради, а вона надає їм дозволи строком на один рік – на час 
дії особливого періоду, тобто допоки в Україні триває війна» [165].  
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Варто наголосити, що зазначений законопроект стосувався і 
зони АТО, і прикордонних регіонів (застосовувався термін 
«території з особливим режимом мовлення – прикордонні райони 
України» [166]), що стало предметом дискусій з фракцією 
Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», адже Україна має 
прикордонні території і з Європейським Союзом [163]. До другого 
читання у законопроекті залишився лише термін «території з 
особливим режимом мовлення – районів України, що межують з 
тимчасово окупованою територією України: АР Крим, м. Севас-
тополь, райони Донецької та Луганської областей», який не 
суперечить зобов’язанням України перед Міжнародним союзом 
електрозв’язку, стосується кордону з Російською Федерацією, яка 
на аналогових частотах потужно намагалася проникати на 
українську територію у вигляді інформаційної зброї та про-
пагандистського впливу*. 

Тоді ж, у вересні 2017 р., члени парламентського Комітету з 
питань свободи слова та інформаційної політики (голова – 
народний депутат України, заступник голови фракції Політичної 
партії«НАРОДНИЙ ФРОНТ») звернулися до Національної ради з 
питань телебачення і радіомовлення з проханням розглянути 
питання про ліцензію для державного концерну РРТ на початок 
цифрового мовлення в Одеській області, «де забули, що таке 
українське ТБ і радіо» [168]. За результатами оголошеного кон-
курсу на цифрові ліцензії на базі державного Концерну РРТ з 
метою захисту інформаційного простору України в Одеській 
області було створено 4-й мультиплекс, оператор цифрового мов-
лення – Концерн РРТ і, відповідно, 8 місцевих телеканалів, сигнал 
яких охоплює 22 райони, які дістали можливість мовити в зонах 
«білих плям» уздовж усього прикордоння в Одеській області [169]. 
Отже, мешканці прикордонної Одещини отримали можливість 
чути українське мовлення і жити в українському інформаційному 
                                                 

* За Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції 
та прикордонних районах України» проголосували 66 членів фракції Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», «проти» – 0, «утрималися» – 0, не голосували – 9 
(народні депутати України П. Дзюдлин, Т. Донець, І. Котвіцький, В. Кривенко, 
Д. Дзензерський, М. Кадикало, О. Ксенжук, В. Підберезняк, А. Помаданов), 
відсутні – 6 [167]. 
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просторі, а не в російському з Придністров’я чи румунському з 
Румунії. 

Стратегія відмежування від російського інформаційного 
простору була застосована в сфері регулювання гастрольної 
діяльності в Україні громадян країни-агресора. Член фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» О. Медуниця став 
ініціатором (разом з представниками інших парламентських 
фракцій) проекту Закону про внесення змін до Закону України 
«Про гастрольні заходи в Україні» (щодо особливостей організації 
та проведення гастрольних заходів в Україні за участі громадян 
країни-агресора) [170]. На думку законотворців, тоді, коли одними 
з основних інструментів ведення гібридної війни Росії проти 
України є «популярні російські культурні діячі і виконавці», які 
публічною позицією і «демонстративними діями активно підтри-
мують російську агресію і політику путінського режиму, їх 
присутність в інформаційному просторі України суттєво підвищує 
реальні загрози національній безпеці та територіальній цілісності 
країни» [170]. Для убезпечення українського інформаційного 
простору від вкидання дезінтегруючої інформації пропонувалося 
встановити обмеження, спрямовані на протидію антиукраїнській 
пропаганді під час проведення гастрольних заходів, аналогічні 
тим, які діють для телерадіопростору, кінопрокату та видавничої 
сфери; встановити особливі вимоги до організації гастрольних 
заходів, учасниками яких є громадяни країни-агресора; перед-
бачити адміністративно-господарську відповідальність організа-
торів гастрольних заходів за недотримання встановлених вимог, 
спрямованих на протидію антиукраїнським впливам. 

Відповідно до ухваленого в жовтні 2017 р. Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в 
Україні» щодо особливостей організації та проведення гастроль-
них заходів за участю громадян держави-агресора» [171], за який 
проголосував 71 народний депутат фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» (проти – 0, не голосували – 2 (народні 
депутати України І. Котвіцький та Д. Стеценко), відсутні – 8) 
[172], організатори концертів за 30 днів повинні направити до СБУ 
запит щодо наявності чи відсутності законних підстав для в’їзду в 
Україну того чи іншого гастролера – громадянина країни-агресора. 
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Служба безпеки проводить перевірку і протягом 10 днів надає 
організатору гастрольного заходу відповідь. Без такого дозволу 
СБУ жоден гастролер із Росії не має права виступати в 
Україні: «Індикатор для обмеження в’їзду на територію України 
представникам держави-агресора має бути простим – підтримував 
публічно анексію Криму чи окупацію Донбасу, виступав проти 
територіальної цілісності нашої держави – отже, несеш загрозу 
національній безпеці України, отже, «нев’їзний». Приїхав По-
рєченков у Донецький аеропорт, постріляв – усе, потрапив до 
списку персон нон-грата і на українському телебаченні більше 
нема фільмів за участі Порєченкова. Міністерство культури Украї-
ни, до речі, постійно поповнює список «нев’їзних» артистів за 
результатами перевірок спецслужб та прикордонників. Наразі у 
цьому списку 113 російських діячів культури» [173]. 

У цьому контексті варто звернути увагу і на ухвалений 
раніше, у травні 2017 р., Закон України «Про внесення зміни до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) 
стрічки» [174], яка стала в Україні символом російської окупації та 
агресії. Георгіївську стрічку намагалися протиставити помаран-
чевій символіці та утвердити як символ «русского мира», а 
щорічне розповсюдження російської імперської символіки стало 
невід’ємною складовою кремлівської пропаганди. З 2014 р. стрічка 
використовувалася «силами самооборони Криму» та проросійськи 
налаштованими сепаратистами на території України і стала 
символом сепаратизму в Україні. На Сході країни стрічка активно 
використовується бойовиками для розпізнавання свій–чужий. 
Ініціатор законопроекту, член фракції Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» А. Гнращенко наголосив, що «закон буде проти-
діяти намаганням російської пропаганди розколоти українську 
націю» [175]. 

Запровадження диференційованої адміністративної відпові-
дальності за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардій-
ської) стрічки, під якою було визначено публічне використання, 
демонстрація, носіння, а також її розповсюдження чи розпов-
сюдження її зображення та за встановлення переліку правомірних 
випадків, коли георгіївська (гвардійська) стрічка чи її зображення 
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можуть використовуватися, проголосували 55 народних депутатів 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», «проти» – 0, 
«утрималося» – 0, не голосували – 6 (народні депутати України 
О. Дроздик, І. Котвіцький, Г. Логвінський, Д. Стеценко, О. При-
сяжнюк, О. Романовський), відсутні – 18 [176]. 

У вересні 2018 р. фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» ініціювала парламентський дискурс щодо прийняття 
Закону України «Про реєстрацію іноземних агентів», який має 
стати «одним із запобіжників від впливу Кремля на вибори в 
Україні» [177]. Відповідно до цієї ініціативи ЗМІ чи неурядові 
організації, які згідно із цим законом будуть визнані такими, що є 
іноземними агентами, будуть зобов’язані на постійній основі 
інформувати громадян України, що вони діють в інтересах іно-
земної держави. При чому фракція пропонувала, щоб такий закон 
«стосувався виключно іноземних агентів, які прямо або опосеред-
ковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська 
Федерація» [178].  

Стратегія консолідації українського національного інформа-
ційного простору як елемент дискурсу інтеграції інформаційного 
простору України фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» була реалізована через формування фракційної позиції 
навколо таких питань. 

По-перше, зміцнення позицій української мови та розширення 
сфери її застосування у сфері освіти. Закон Україну «Про освіту» 
[179], співавтором якого був народний депутат України, голова 
підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти, член фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
Т. Кремінь, та підтриманий Міністром освіти і науки України, 
представником партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Л. Гриневич, 
визнаючи мовою освітнього процесу в закладах освіти державну 
мову, розширив можливості українських дітей, які належать до 
національних меншин, у здобуттіосвіти і сприяв реалізації їхніх 
конституційних прав. Згідно з офіційною статистикою, в Україні 
навчається близько 400 тис. дітей національних меншин у 735 
навчальних закладах. З них молдовською мовою – 2693 учні, 
польською – 1785 учнів, 355955 – російською, по 16 тис. дітей 
румунською та угорською. У цих школах навчання здійснювалося 
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виключно мовою національних меншин. При цьому українську 
вивчають як предмет, на що відводилося 2 години на тиждень. 
Така ситуація робила заручниками дітей цих мовних меншин та 
ізолювала їх у межах громади [180]. Розв’язати проблему з 
низьким оволодінням державною мовою у дітей, що є представ-
никами нацменшин в Україні, можливо було лише через збіль-
шення частки викладання предметів українською мовою: «Саме на 
це і спрямована «мовна стаття» нового освітнього закону» [181]. 
За усунення існуючої дискримінації національних меншин у 
частині доступу до вищої освіти і забезпечення рівних умов для 
них у здобутті повної загальної середньої освіти проголосували 70 
народних депутатів від фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», «проти» – 0, «утрималися» – 0, не голосували – 4 
(народні депутати України Т. Донець, Д. Тимчук, М. Поляков, 
В. Лунченко), відсутні – 7 [182].  

Як інтеграційний для українського суспільства законопроект, 
фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» позиціонувала 
проект Закону України про забезпечення функціонування 
української мови як державної [183]. З-поміж інших завдань 
законопроект фокусував увагу на тому, що за його допомогою 
держава здатна забезпечити «функціонування державної мови як 
інструменту об’єднання українського суспільства, засобу зміц-
нення державної єдності та територіальної цілісності України, її 
незалежної державності та національної безпеки» [183]. Під час 
засідання Погоджувальної ради 1 жовтня 2018 р. член фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» М. Княжицький назвав 
законопроект «історичним рішенням» [184] та «абсолютно демо-
кратичним законом, який вперше унормовує діяльність української 
мови як державної, після того, як був прийнятий сумнозвісний 
закон «Ківалова-Колісниченка» [185]. 

По-друге, забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, 
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія 
України. 19 квітня 2016 р. Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем 
проживання яких є територія проведення антитерористичної 
операції», який фактично поділив дітей з окупованої території та 
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території проведення антитерористичної операції, надавши при 
цьому дітям з території проведення антитерористичної операції 
можливість отримувати атестати та вступати до вишів за спро-
щеною системою, тоді як для дітей з тимчасово окупованої 
території Криму та міста Севастополь таких преференцій перед-
бачено не було. Тому фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» закликала підтримати проект Закону про внесення змін 
до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на 
здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово 
окупована територія України [186], відповідно до якого перед-
бачалося створення додаткових можливостей для осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окупована територія, щодо вступу 
на навчання до вищих навчальних закладів, що знаходяться на 
території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської 
областей, лише за результатами вступних випробувань у межах 
установленої квоти, розмір якої встановлюється у обсязі 1000 міс-
ць державного замовлення та розподіляється між вищезазна-
ченими вищими навчальними закладами у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України [187].  

По-третє, підтримка та розвиток українського кінема-
тографу. Представник фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» у Верховній Раді України, голова Комітету з питань 
культури і духовності М. Княжицький, оцінюючи значення ухва-
леного парламентом Закону України «Про державну підтримку 
кінематографії в Україні» [188], наголосив, що з цього моменту 
започатковується розвиток українського кіно: (1) цей закон є 
продовженням заборони російських фільмів та серіалів [189]: «Я 
пам’ятаю, як складно було прийняти перший закон, коли ми 
забороняли спочатку пропагандистські фільми і серіали, а потім 
взагалі – фільми і серіали країни-агресора, які вироблені після 
початку цієї агресії. Нам здавалося, що це неможливо, що ми не 
можемо відірватися. … Але країна стала іншою. Почало зніматися 
українське кіно» [190]; (2) вперше впроваджено право, за яким 
правовласники, які створюють кіно- та телепродукцію, зможуть 
звернутися до тих, хто має намір незаконно її транслювати, щоб 
запобігти такій трансляції; (3) вперше підтримано спільне 
виробництво кіно- та телепродукції в Україні з іншими країнами: 
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«Якщо представники кінематографічної індустрії захочуть знімати 
щось на території України – фільм чи серіал, і якщо там буде 
позитивна розповідь про Україну, вони можуть отримати частину 
сплачених в Україні податків. Це поширена практика, так діє 
багато держав, щоб популяризувати свою країну та заробляти на 
цьому гроші» [190]. Отже, шлях відокремлення українського куль-
турного простору від російського був дуже важким і складним, але 
через розмежування з кінопростором країни-агресора вдалося 
використовувати кіно як ресурс інтеграції українського 
національного простору. 

По-четверте, встановлення преференцій для української мови в 
ефірі національного телебачення та радіо. За ініціативи членів 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» був ухвалений 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо частки музичних творів державною мовою у програмах 
телерадіоорганізацій» [191], яким з 8 листопада 2016 р. вводиться 
квота 25 % пісень українською мовою в радіоефірі, через рік – 
30 %, у 2018 – 35 %, адже «українська мова в радіо- та телеефірі – 
це той захист, яким ми сьогодні захищаємо Україну від російської 
експансії. Це той захист, який сьогодні є одним з найважливіших» 
[192]. Уже перший день дії закону щодо частки музичних творів 
державною мовою у програмах телерадіоорганізацій про-
демонстрував, що в Україні існує якісний україномовний контент, 
а радіостанції цілком спроможні виконувати норми цього закону. 
Громадський моніторинг цього закону засвідчив, що шість 
топових українських радіостанцій виконали його норми [193].  

Аналогічно фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
підійшла й до реформування телепростору, встановивши квоти 
мовлення [194]. Серед авторів документа, яким встановлювалася 
75-відсоткова квота для української мови на телебаченні, були 
депутати з НАРОДНОГО ФРОНТУ В. Сюмар, М. Княжицький, 
М. Кадикало та І. Васюник. Законом України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електрон-
них) засобів масової інформації» [195] вводилася норма про 75 % 
української мови на телебаченні; замість добового вимірювання 
телеефіру щодо дотримання норм закону, передбачене потижневе 
вимірювання; передбачалося, що радянські фільми, тобто ті, що 
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були вироблені до 1991 р., будуть субтитруватися українською 
мовою, замість дублювання; всі фільми та серіали на телебаченні 
мають бути озвучені чи продубльовані українською мовою, окрім 
радянських, які не потрапляють до 75-відсоткової квоти. Теле-
каналам надавався один рік перехідного періоду для виконання 
норм закону, а сам закон мав почати діяти через чотири місяці 
після набуття чинності. В. Сюмар охарактеризувала цей закон з 
одного боку, як «продукт компромісу між різними політичними 
силами», з іншого як закон, який через свій інтегруючий потенціал 
«буде працювати на Україну, на українську культуру, на україн-
ських виконавців, акторів, режисерів і на кожного, хто просто 
шанує свою країну, в якій народився, живе і розвивається» [196]. 

По-п’яте, встановлення преференцій на послуги доставки 
україномовних друкованих видань на території України та пе-
ріодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній 
Україні території Донецької і Луганської областей. Верховна Рада 
України взяла за основу проект закону про мораторій на підняття 
тарифів з доставки україномовних друкованих видань, адже для 
багатьох громадян у сільській місцевості, особливо на території 
Донецької та Луганської областей, україномовні друковані ви-
дання є чи не єдиним джерелом актуальної інформації про події в 
Україні: «цим людям треба допомагати, щоб вони бачили україн-
ську позицію» [197].  

По-шосте, надання автокефалії Православній Церкві в Украї-
ні. Перше Звернення Верховної Ради України до Його Всесвятості 
Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, 
Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній 
Церкві в Україні [198] було підтримано усіма присутніми на за-
сіданні членами фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», 
за винятком народного депутата України В. Романюка, який 
утримався. 19 квітня 2018 р. Верховна Рада України ухвалила 
Постанову «Про підтримку звернення Президента України до 
Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про 
автокефалію Православної Церкви в Україні» [199]. Позиція 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», виголошена 
членом Комітету Верховної Ради України з питань культури і 
духовності В. Єленським, полягає в тому, що Україна має 
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абсолютне право на помісну автокефальну церкву так само, як 
православні громади в інших незалежних країнах: «Московський 
патріархат і Кремль вважають, що тільки там, де двоголовий орел, 
там дух святий дихає, а в іншому місці він їм дихати не дозволяє. І 
сьогодні вони нам показують і посилаються на канони, яких не 
існує в церковному праві. І всі ці канони в їхній інтерпретації, в 
кремлівському богослов’ї полягають у тому, що Україна ніколи не 
може отримати свою автокефальну православну церкву, як її отри-
мали грузини, серби, румуни, болгари, чехи, словаки та інші» [200]. 

Таким чином, стратегія відмежування від російських інфор-
маційних впливів та стратегія консолідації українського на-
ціонального інформаційного простору, за допомогою яких пар-
ламентська фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 
визначала інтеграційні перспективи України, мали взаємодопов-
нюючий та взаємозумовлений характер.  

 
*  *  * 

 

Здійснене дослідження діяльності фракції Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» у Верховній Раді України восьмого 
скликання вказує на те, що базовим маркером, навколо якого 
визначалися інтеграційні перспективи України в контексті 
російської агресії в Криму та на Донбасі, став маркер інтеграції 
українського суспільства довкола ідей Революції Гідності. Упро-
довж усього досліджуваного періоду діяльності фракції Політич-
ної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» вона систематично та послі-
довно переносила до площини парламентського дискурсу ідеї, 
артикульовані під час Євромайдану. Найважливішою серед них 
була ідея європейської інтеграції України, артикульована через 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС, формування механізмів її 
реалізації та встановлення безвізового режиму. Європейська 
інтеграція України визначалася фракцією не тільки як зовнішньо-
політичний курс держави, але й як її ефективна внутрішня 
політика, що має найбільш комплексний характер, тож, відпо-
відно, і найбільший потенціал інтеграції українського суспільства 
навколо державотворчих ідей в умовах російської агресії. Успіх 
європейської інтеграції України визначався фракцією Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» як залежний від єдності в Євро-
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пейському Союзі, що виявляється у санкційній політиці об’єд-
нання щодо Російської Федерації та є відображенням європей-
ського ціннісного базису. 

Розгортання маркера інтеграції українського суспільства 
довкола ідей Революції Гідності здійснювалося фракцією 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» через інтеграцію до 
парламентського дискурсу таких проблем як: (1) необхідність 
повернення активів В. Януковича (позиція фракції трансформу-
валася з підтримки спеціального законодавчого закріплення 
механізмів виявлення майна, набутого злочинним чи іншим 
неправомірним шляхом, запобігання його використанню представ-
никами режиму В. Януковича всупереч інтересам суспільства і 
держави до визнання необхідності розподілу конфіскованих 
коштів); (2) оновлення влади та недоторканність народних депу-
татів України (люстрація як основний інструмент оновлення 
влади доповнювалася позицією фракції, що зняття депутатської 
недоторканності мало стосуватися конкретного депутата за 
поданням Генеральної Прокуратури України та компромісним 
варіантом індемнітету); (3) деолігархізація влади в Україні, яка не 
була артикульована через відсутність консолідованої позиції серед 
членів фракції; (4) політична відповідальність (актуалізація відбу-
валася через звернення до необхідності публічного визначення 
позиції Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» до діяльності народного депутата України, члена фракції 
Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у 
Верховній Раді України Н. Савченко); (5) справедливе судочинство 
(необхідність послідовності у здійсненні судової реформи; незво-
ротності судової реформи; створення системи антикорупційного 
судочинства). 

Ще одним важливим маркером, навколо якого визначалися 
інтеграційні перспективи України в діяльності парламентської 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», був безпековий 
вимір інтеграційних процесів, найважливішим виявом якого є 
позиція фракції щодо необхідності і перспектив членства України 
в НАТО та поглиблення співпраці і взаємодії зі США як відобра-
ження вектора інтеграційних перспектив України в геополітично-
му вимірі. Розгортання маркера безпекового виміру інтеграційних 
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процесів України здійснювалося фракцією і через інтеграцію до 
парламентського дискурсу проблеми енергетичної незалежності, 
яка конкретизувалася у позиції фракції щодо (1) позиціонування 
енергетичного проекту Російської Федерації «Північний потік-2» 
як: дезінтеграційного для ЄС, механізму виведення України з 
європейського інтеграційного поля, проекту геополітичної коруп-
ції з боку Росії; (2) використання української газотранспортної 
системи для збереження статусу України як ключового транспор-
тера російського газу до європейських країн та інтеграції України 
до європейського енергетичного простору; (3) створення енерге-
тичної стратегії України з урахуванням євроінтеграційних пер-
спектив України. 

Важливим та потужним маркером, навколо якого визначалися 
інтеграційні перспективи України в діяльності парламентської 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», був маркер 
інтеграції українського суспільства та її зовнішньополітичних 
партнерів довкола означення дій Російської Федерації в Криму і на 
Донбасі та механізмів деокупації території України. Цей маркер 
змістовно формувався дискурсом: 

 По-перше, зміни формату Мінського процесу. Позиціонуючи 
Мінські домовленості як такі, стосовно яких міжнародна спільнота 
фіксувала порушення територіальної цілісності України Російсь-
кою Федерацією, фракція виступала за те, щоб країни-підписанти 
Будапештського меморандуму стали учасниками Мінського 
переговорного процесу та склали чіткий план повернення 
Автономної Республіки Крим в Україну.  

По-друге, законодавчого визначення Росії як країни-агресора 
у Законі України «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України над тимчасово 
окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». 
Його інтеграційне значення фракція Політичної партії «НАРОД-
НИЙ ФРОНТ» вбачала у можливості введення миротворців і 
відновлення українсько-російського кордону; продовженні санк-
ційного режиму проти Росії з боку міжнародного співтовариства; 
інтеграції України у європейське правове поле вирішення між-
державних конфліктів. 
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По-третє, формату санкцій України проти Російської Феде-
рації. В контексті політики санкцій проти країни-агресора варто 
розглядати ініціативи фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» про розширення персональних санкцій проти осіб, які 
створюють реальні чи потенційні загрози національним інтересам, 
безпеці та територіальній цілісності України; про скасування 
безвізового режиму з Російською Федерацією; про припинення 
будь-якої торгівлі з окремими районами Донецької та Луганської 
областей (ОРДЛО), окрім ввезення стратегічних для України 
товарів. 

По-четверте, принципів та механізмів деокупації території 
України та її інтеграції в український політичний, економічний та 
соціокультурний простір, які формувалися фракцією навколо 
(1) позиціонування виборів, проведених Російською Федерацією 
на території України як фактора дезінтеграції політичного, 
економічного та культурного просторів Української держави; 
(2) підтримки внесення зміни до статті 10 Закону України «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей»; (3) предметної дискусії про 
конституційну реформу щодо запровадження системи реальних 
стримувань і противаг у системі влади України, яка здатна 
об’єднати українське суспільство та український політикум навко-
ло ідеї ефективної держави та прискорити інтеграцію як 
українського суспільства у політичній, економічній та соціально-
культурній площинах, так і України у європейський політичний та 
євроатлантичний безпековий простори. 

Ще одним маркером, навколо якого визначала інтеграційні 
перспективи України парламентська фракція Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ», є маркер інтеграції інформаційного прос-
тору України, для дискурсу якого були характерними дві стратегії 
фракції – стратегія відмежування від російських інформаційних 
впливів та стратегія консолідації українського національного 
інформаційного простору. Їх реалізація передбачала не стільки 
внутрішньофракційні дебати, скільки внесення до порядку денного 
проблем, у яких відображалася необхідність інтеграції інформацій-
ного простору України навколо державотворчих ідей та необхід-
ності протистояння російській агресії в Криму та на Донбасі. 
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Оцінюючи інтенсивність та систематичність використання 
маркерів, навколо яких визначалися інтеграційні перспективи 
України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі в 
діяльності парламентської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ», зазначимо, що маркери зовнішньополітичної інтеграції 
України були постійно присутніми у дискурсивних практиках 
членів фракції, мали агрегований і консолідований характер, тоді 
як маркери внутрішньополітичної інтеграції (окрім маркерів 
інформаційної інтеграції як частини стратегії консолідації 
українського національного інформаційного простору) 
застосовувалися хвилеподібно та несистематично. 

 
__________________________ 
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 ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКА  
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ  

ФРАКЦІЇ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»  
У МОДЕЛЮВАННІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ  

ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ 
 

Історична довідка 
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 

(скорочена назва – БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ») у Єдиному реєстрі громадських формувань зареєстро-
вана 5 травня 2000 р. (свідоцтво № 1418) під реєстраційним 
номером 147 [1]. Її керівником є В. Кличко [2]. Однак реєстра-
ційне свідоцтво № 1418 у Єдиному реєстрі громадських фор-
мувань було видане «Всеукраїнській партії Миру і Єдності» 
(перший керівник – Л. Янковська), що у 2013 р. змінила назву на 
«Національний альянс свободи та українського патріотизму 
«НАСТУП» (співголовами партії стали М. Іваненко, Р. Секела, 
Ю. Хорліков). Реєстраційні документи «Всеукраїнській партії 
Миру і Єдності» були використані командою П. Порошенка для 
реєстрації участі у виборах до Верховної Ради України у 2014 р. 
Проте на парламентських виборах 2014 р. ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» позиціонувала себе як право-
наступниця Партії «Солідарність», зареєстрованої у Єдиному 
реєстрі громадських формувань 22 березня 2001 р. (реєстраційний 
номер 845, свідоцтво – № 1598) [1], яку П. Порошенко очолював у 
2001–2005 рр. Реєстраційне свідоцтво Партії «Солідарність» 
було анульовано 30 грудня 2013 р. на підставі наказу Державної 
реєстраційної служби України № 742 [1], яка видала його 
відповідно до постанови Окружного адміністративного суду 
міста Києва від 21 жовтня 2013 р. [3]. В обґрунтуванні позовних 
вимог Державна реєстраційна служба України зазначила, що 
упродовж десяти років з часу останнього висування Партією 
«Солідарність» своїх кандидатів у народні депутати України на 
чергових виборах до Верховної Ради України у 2002 р. Партія 
«Солідарність» не висувала своїх кандидатів по виборах 
Президента України у 2004 р. і 2010 р., виборах до Верховної Ради 
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України у 2006 р. і 2012 р., та позачергових виборах до Верховної 
Ради України у 2007 р., що є підставою для анулювання 
реєстраційного свідоцтва партії.  

У березні 2014 р. впізнавана частина назви неіснуючої Партії 
«Солідарність» була використана ПАРТІЄЮ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» для маркування політичної 
партії «Національний альянс свободи та українського патріотиз-
му «НАСТУП» новою назвою – Політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Солідарність». У свою чергу, Всеукраїнське об’єд-
нання «Солідарність» у серпні 2014 р. на позачерговому Х з’їзді 
ухвалило рішення про перейменування об’єднання на ПАРТІЯ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (голова – Ю. Луценко). Ініціато-
ром нової назви став новообраний глава партії Ю. Луценко: «Я 
пропоную партію Солідарність після консультації з регіональними 
організаціями перейменувати в Блок Петра Порошенка. … така 
назва політсили буде також запрошенням партіям УДАР, 
Батьківщина, Фронт змін та іншим проєвропейським демокра-
тичним силам до єднання заради перемоги» [4]. Після позачергових 
парламентських виборів 2014 р., у січні 2015 р., назва трансфор-
мувалася на ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ». Увесь шлях змін назви від «Всеукраїнська партія Миру і 
Єдності» до ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» відображені у змінах до Статуту партії 
«Всеукраїнська партія Миру і Єдності», перший варіант якого 
затверджений Міністерством юстиції України 5 травня 2000 р. 
[5]. Зауважимо, що, на відміну від Статуту ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», програма цієї партії 
бере свій початок від програми Політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Солідарність», затвердженої 27 серпня 2014 р. та 
змінюваної, щоразу із змінами назви партії [6]. На офіційному 
сайті історія ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» відсутня. 

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 
позиціонується як право-ліберальна партія [7, с. 16], діяльність 
якої зорієнтована на сприяння консолідації суспільства на засадах 
загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності при-
родних прав і свобод людини; сприяння створенню умов для 
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самореалізації особистості, забезпечення рівності можливостей 
для кожного; підтримку прагнення національних меншин, що 
проживають на території України, збереження національної 
ідентичності, культурних і мовних особливостей; сприяння досяг-
ненню гендерної рівності, активному залученню жінок до політич-
ного і суспільного життя країни, розширенню їхніх можливостей; 
сприяння формуванню у населення України громадянської свідо-
мості, заснованої на національних інтересах держави та 
загальнолюдських цінностях; сприяння створенню умов для 
втілення ідей державного патріотизму як моральної основи 
діяльності всіх гілок влади та всіх верств населення; сприяння 
зміцненню обороноздатності країни та формуванню основ нової 
системи національної безпеки; сприяння створенню сильних само-
врядних громад; сприяння створенню ефективної, соціально 
орієнтованої, конкурентоспроможної економіки України; сприян-
ня зменшенню бар’єрів для ведення бізнесу, дерегуляції економіки 
та стимулюванню розвитку приватного підприємництва; 
сприяння забезпеченню високих суспільних, соціальних та еко-
номічних стандартів життя в Україні; сприяння створенню 
ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я, 
сучасної медицини; забезпечення доступності та якості освіти, 
стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку 
України, сприяння створенню умов для розвитку освіти та науки; 
забезпечення вільного доступу громадян України до кваліфікованої 
юридичної допомоги; підтримку української культури та 
мистецтва, сприяння збереженню культурної спадщини та істо-
ричної пам’яті, спрямованої на укріплення національної 
ідентичності і самобутності [5]. 

Важливими принципами діяльності ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», актуалізованими Революцією 
Гідності, є також сприяння: захисту країни від зовнішньої 
агресії, збереженню її територіальної цілісності, звільненню від 
окупації, підтримці волонтерського руху та родин загиблих у 
боротьбі за Незалежність України; реабілітації та соціальній 
адаптації ветеранів АТО та поранених під час Революції Гід-
ності; створенню комфортних умов життя та соціальній 
адаптації для вимушено переміщених громадян; імплементації 
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Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
досягненню членства України в Європейському Союзі та розши-
ренню співпраці із НАТО; утвердженню позитивного іміджу 
України у світі [5]. 

На виборах до Верховної Ради України у 2014 р. по загально-
державному багатомандатному виборчому округу партія посіла 
друге місце. За кандидатів з партійного списку ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» проголосували 21,82 % виборців, що взяли 
участь у голосуванні (3437521 голосів «за») [8]. За даними ЦВК 
України у багатомандатному виборчому округу ПАРТІЯ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» здобула перемогу у Вінницькій області 
(37,45 % голосів «за»), Закарпатській області – (28,05 % голосів 
«за»), Сумській області – (24.98 % голосів «за»), м. Києві – (23,95 
% голосів «за»), Херсонській області – (22,26 % голосів «за»), 
Чернігівській області – (21,46 % голосів «за»), Миколаївській 
області – (20,64 % голосів «за»), Одеській області – (19,63 % 
голосів «за») [9].  

За результатами підрахунку голосів виборців у межах одно-
мандатних виборчих округзі, від ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» до складу Верховної Ради України восьмого 
скликання було обрано 69 народних депутатів України у 198 окру-
гах: 7 народних депутатів України було обрано у Дніпропетров-
ській області, по 5 – у Вінницькій, Львівській, Миколаївській 
областях та м. Києві, по 4 – у Запорізькій, Івано-Франківській, 
Херсонській та Чернігівській областях, по 3 – у Київській, 
Полтавській, Тернопільській областях, по 2 – у Житомирській, 
Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Сумській, Черкаській, 
Чернігівській областях, по 1 – у Донецькій, Закарпатській, 
Хмельницькій областях. Жодного народного депутата від ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» в межах одномандатних виборчих 
округів не було обрано у Волинській та Харківській областях [10]. 

За результатами підрахунку голосів виборців на закордонних 
виборчих дільницях ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
зайняла третю позицію серед усіх політичних партій, що брали 
участь у позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 
р., та здобула підтримку 21,72 % виборців на 112 дільницях [11].  
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27 листопада 2014 р. у Верховній Раді України восьмого 
скликання ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» утворила 
фракцію у складі 150 народних депутатів: 43 були членами ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 104 – безпартійними, троє – 
членами інших партій (М. Кучер – Українська Народна Партія, 
А. Лопушанський – Конгрес Українських Націоналістів, С. Мель-
ник – Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») [12]. Фракція 
об’єднала колишніх членів партії «УДАР (Український Демокра-
тичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», а також низку 
журналістів та громадських активістів. Станом на 25 вересня 
2018 р. вона налічувала 135 народних депутатів України. Головою 
фракції був народний депутат України А. Герасимов (перший 
голова фракції – народний депутат України Ю. Луценко, з 
16.05.2016 – народний депутат України І. Гринів, з 3.04.2017 – 
А. Герасимов). Першим заступником голови фракції – народний 
депутат України І. Кононенко, заступниками голови фракції – 
народні депутати України О. Третьяков, О. Продан, А. Павелко, 
А. Матвієнко, О. Гончаренко, С. Березенко, І. Луценко [13]. 

Серед народних депутатів України, обраних від ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у загальнодержавному багато-
мандатному окрузі, які склали свої депутатські повноваження за 
особистою заявою, були: С. Барна (склав повноваження 
13.05.2015, призначений головою Тернопільської ОДА), І. Геращен-
ко (склала повноваження 14.04.2016, обрана першим заступником 
Голови Верховної Ради України), М. Гвоздьов (склав повноваження 
02.09.2015, призначений виконуючим обов’язки президента ДП 
«Антонов»), В. Гройсман (склав повноваження 14.04.2016, призна-
чений Прем’єр-міністром України), С. Квіт (склав повноваження 
02.12.2014, призначений міністром освіти і науки України), І. Клим-
пуш-Цинцадзе (склала депутатські повноваження 14.04.2016, 
призначена віце-прем’єр міністром з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України), В. Ковальчук (склав повно-
важення 14.01.2015, призначений першим заступником глави 
адміністрації Президента України), С. Кубів (склав депутатські 
повноваження 14.04.2016, призначений першим віце-прем’єр-
міністром – міністром економічного розвитку України), Ю. Лу-
ценко (склав депутатські повноваження 12.05.2016, призначений 
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Генеральним Прокурором України), Р. Насіров (склав депутатські 
повноваження 02.09.2015, призначений головою Державної фіс-
кальної служби України), Р. Павленко (склав депутатські повнова-
ження 14.01.2015, призначений заступником глави Адміністрації 
Президента України), В. Пацкан (склав депутатські повноважен-
ня 15.03.2018, призначений головою Рахункової палати України), 
П. Розенко (склав депутатські повноваження 02.12.2014, призна-
чений віце-прем’єр-міністром України), О. Савченко (склав депутат-
ські повноваження 21.02.2017, призначений головою Миколаївської 
ОДА), Ю. Стець (склав депутатські повноваження 02.12.2014, 
призначений міністром інформаційної політики України) [14].  

Серед народних депутатів України, обраних від ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у одномандатних округах, які 
склали свої депутатські повноваження за особистою заявою, 
були: В. Атрошенко (склав повноваження 28.01.2016, обраний 
Чернігівським міським головою), Ю. Бублик (склав повноваження 
23.02.2017, призначений на посаду голови Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації), А. Гордєєв (склав повноважен-
ня 19.05.2016, призначений головою Херсонської ОДА), В. Куліч 
(склав повноваження 19.05.2015, призначений головою Чернігів-
ської ОДА), Т. Кутовий (склав повноваження 14.04.2016, призна-
чений міністром аграрної політики та продовольства України), 
І. Насалик (склав повноваження 14.04.2016, призначений на посаду 
Міністра енергетики та вугільної промисловості України) [14]. 

Станом на 14 жовтня 2018 р. з фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» за особистою заявою про вихід із фракції 
вийшли народні депутати України Т. Батенко (06.11.2015), Ю. Буб-
лик (23.02.2017), А. Денисенко (07.04.2015), В. Дідич (07.04.2015), 
О. Дубінін (07.04.2015), П. Кишкар (06.02.2018), В. Кривенко 
(06.02.2018), В. Кривохатько (13.07.2018), В. Купрій (07.04.2015), 
Б. Матківський (09.10.2015), С. Міщенко (23.12.2016), Ф. Негой 
(24.04.2015), О. Петренко (12.07.2017), Є. Рибчинський (06.11.2015), 
Б. Розенблат (11.07.2017), В. Чумак (04.02.2016), О. Шевчекно 
(06.11.2015) [14]. Усі вони стали позафракційними депутатами, 
за винятком народного депутата України Є. Рибчинського, який 
увійшов до групи «Воля народу». 
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Серед народних депутатів України, обраних від ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у одномандатних виборчих окру-
гах, які склали свої депутатські повноваження за рішенням з’їзду 
партії, відповідно до п. 6 частини 2 ст. 81 Конституції України 
були: М. Томенко (склав повноваження 25.03.2016) та Є. Фірсов 
(склав повноваження 25.03.2016) [14]. 

Серед 135 членів фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» 80 обіймають посади на рівні Комітетів та підко-
мітетів Верховної ради України восьмого скликання, зокрема 
серед членів фракції сім голів Комітетів (голови Комітетів 
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я О. Богомолець, 
питань транспорту Я. Дубневич, питань правової політики та 
правосуддя Р. Князевич, питань бюджету А. Павелко, питань 
молодіжної політики, спорту та туризму А. Палатний, у справах 
ветеранів. Учасників бойових дій, учасників антитерористичної 
операції та людей з інвалідністю О. Третяков, з питань подат-
кової та митної політики Н. Южаніна); 7 перших заступників 
голів Комітетів Верховної Ради України; 22 заступники голів 
Комітетів Верховної Ради України; 5 секретарів Комітетів Вер-
ховної Ради України; 49 голів підкомітетів Верховної Ради 
України [15]. Народний депутат України, член фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Р. Зварич не входить до жодного 
комітету Верховної Ради України.  

Частіше за все позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» була подібною до фракцій Політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ», Радикальної партії Олега Ляшка та 
Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», що відображено у 
сумісних голосуваннях цих парламентських фракцій. Зокрема, 95 % 
сумісних голосувань у фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» та фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»; 
77 % – у фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та 
фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 65 % – у фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та фракції Політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ», дещо менше, 50 % – у фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та фракції політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді 
України. Мінімальна кількість сумісних голосувань у фракції 
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ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» була з групою «Партія 
«Відродження» (15 %), фракцією Політичної партії «ОПОЗИЦІЙ-
НИЙ БЛОК» у Верховній Раді України восьмого скликання (9 %), 
групою «Воля народу» (2 %) та позафракційними народними 
депутатами України (10 %) [16]. 

 
Ядром джерельної бази дослідження формування та динаміки 

політичного дискурсу фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» у моделюванні інтеграційних перспектив України стали, 
по-перше, статутні та програмні документи ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» [5; 6; 17], у яких 
сконцентровано базові ідеологеми політичної діяльності партії; по-
друге, матеріали друкованого органу політичної партії – газети 
«Солідарність – БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» [18]; по-третє, це 
матеріали засідань Верховної Ради України восьмого скликання, 
відображені у 447 стенографічних бюлетенях пленарних засідань 
від першої до восьмої сесій [19–26]; по-четверте, це матеріали 
парламентських слухань «Перспективи запровадження Європейсь-
ким Союзом безвізового режиму для громадян України» (15 квітня 
2015 р.) [27], «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених 
осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупова-
ній території України та на території, не контрольованій українсь-
кою владою в зоні проведення антитерористичної операції» (17 лю-
того 2016 р.) [28], «Транскордонне співробітництво як чинник 
євроінтеграційних процесів України» (8 червня 2016 р.) [29], 
«Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні пи-
тання, шляхи, методи та способи» (15 червня 2016 р.) [30], 
«Актуальні питання зовнішньої політики України» (7 грудня 2016 р.) 
[31]; по-п’яте, це матеріали офіційного сайта ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», у яких відображено 
більшість офіційних виступів народних депутатів України від цієї 
політичної сили у Верховній Раді України та на міжнародному 
рівні [32]. 

Інтеграційні перспективи України в контексті російської 
агресії в Криму та на Донбасі формулювалися фракцією ПАРТІЯ 
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«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» довкола визнаних та затвердже-
них програмних принципів і статутних положень. Найбільш чітко 
у програмі партії визначено зовнішній інтеграційний вектор, який 
конкретизується, по-перше, через підтримку прагнення інтеграції 
України в Євроатлантичний безпековий простір та набуття 
членства в організації Північноатлантичного договору, що відоб-
ражає докорінну зміну геополітичних реалій, в яких опинилася 
Україна, та відповідає сучасним викликам і загрозам, основна з 
яких – «загроза тероризму й російської військової інтервенції» [6]; 
по-друге, через констатацію здійснення українцями цивілізацій-
ного вибору на користь європейської інтеграції, що «стала 
об’єднавчим чинником суспільства, спільною позицією політич-
ного класу та громадян, утіленням сторічних прагнень українців 
бути невід’ємною частиною європейської сім’ї народів» [6]. 
Водночас, вивчення програми ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» доводить, що внутрішні імпульси 
євроатлантичної інтеграції (насамперед, Революція Гідності) 
позиціонуються в ній як такі, що органічно пов’язані з зовнішніми 
стимулами до системних реформ в Україні: «Після здійснення 
масштабних перетворень країна відповідатиме Копенгагенським 
критеріям – тим параметрам, яким мають відповідати держави-
члени Європейського Союзу» [6]. 

Попри те, що зміни до програми партії вносилися тричі, після 
того, як ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАНІСТЬ» 
стала парламентською політичною силою (27 серпня 2014 р., 
24 січня 2015 р., 28 серпня 2015 р. [6]), питання інтеграції Криму 
та Донбасу в український політичний, економічний, соціокуль-
турний простір не були артикульовані на рівні зазначеного 
документа. Винятком є одиничне згадування тимчасово окупо-
ваних територій у контексті необхідності інформаційної присут-
ності тут українських мовників. 

У передвиборчій програмі партії, гаслом якої було обрано 
слоган «Жити по-новому!» – вільно, в достатку, чесно, безпечно, 
інтеграційні перспективи України пов’язувалися з розв’язанням 
низки проблем, однак інтеграція (суспільна чи зовнішньо-
політична) протиставлялася поневоленню, зовнішньому чи внут-
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рішньому [17]. Пріоритетом партійної діяльності у Верховній Раді 
України визначалася «політична та дипломатична боротьба за 
повернення тимчасово окупованого Криму і збереження тери-
торіальної цілісності України» [17], результативність якої чітко 
пов’язувалася з (1) повноцінним членством України в Європей-
ському Союзі, «щоб жити в «сім’ї вольній, новій»; (2) патріотич-
ним об’єднанням народу в боротьбі проти окупантів; (3) непри-
пустимістю дезінтеграції українського суспільства, джерелом яко-
го є протистояння на ґрунті мови, ідеології, релігії; (4) збере-
женням та зміцненням єдиного гуманітарного українського 
простору, з врахуванням у мовно-культурній сфері, в освіті, в 
політиці історичної пам’яті специфіки кожного регіону; (5) змі-
нами у політичній системі – йшлося насамперед про вдоско-
налення відновленої парламентсько-президентської форми прав-
ління, реформування виборчого законодавства з метою переходу 
до обрання парламенту за відкритими партійними списками, повне 
перезавантаження влади та її децентралізацію [17].  

Структура дискурсу фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» відповідає її статусу центру парламентської коаліції, 
яким наділяє фракцію тоді представник Президента України у 
Верховній Раді України, народний депутат України, сьогодні – 
голова фракції А. Герасимов: «Фракція Блоку Петра Порошенка є 
системоутворюючою в нинішньому парламенті. По-перше, ми 
даємо більшість голосів за всі ухвалені законопроекти. По-друге, 
наша фракція є лідером за ефективною кількістю поданих 
законопроектів. Тобто таких, що були прийняті Верховною Радою 
як закони. Як фракція, що носить ім’я Президента, ми підтримали 
значну кількість президентських ініціатив у різних сферах 
життєдіяльності країни» [33]. На нашу думку, такий статус фракції 
чітко окреслив структурні елементи дискурсу інтеграційних 
перспектив України в контексті російської агресії в Криму та на 
Донбасі (див.: табл.1).  
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Таблиця ІІ.1 
 

Структура політичного дискурсу моделюванні інтеграційних 
перспектив України фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА»  
 

Структурний елемент 
дискурсу 

Тематичне наповнення 
структурного елементу 

Інституціональне та норма-
тивно-правове окреслення 
інтеграційних перспектив 
(внутрішньополітичний 
вимір) 

 РНБО як інституційний простір 
дискурсу інтеграції/реінтеграції 
 Мінські домовленості як 

інструмент інтеграції 
 Правове визначення статусу тим-

часово окупованих територій України 
Зовнішньополітичний вимір 

інтеграційних перспектив  
 Позаблоковий статус  
 Членство в НАТО  
 Європейська інтеграція  

Інтеграція Криму та Донба-
су в український політичний 
простір 

 Адміністративно-територіальний 
устрій Донецької та Луганської областей 
 Військово-цивільні адміністрації 
 Децентралізація влади 
 Вибори Російської Федерації в 

Криму та на Донбасі 
Інтеграція Криму та 

Донбасу в український 
соціокультурний простір 

 Права внутрішньо переміщених 
осіб 
 Українська символічна політика та 

політика пам’яті в Криму та на Донбасі 
 Дотримання прав людини на 

тимчасово окупованих територіях 
Інтеграція Криму та Донба-

су в українській економічний 
простір 

 Окреслення перспектив 

 
Інституціональне та нормативно-правове окреслення 

інтеграційних перспектив (внутрішньополітичний вимір) 
 

РНБО як інституційний простір дискурсу інтеграції/реінтег-
рації. Рада національної безпеки і оборони України, яка відповідно 
до Конституції України є координаційним органом з питань на-
ціональної безпеки і оборони при Президентові України [34], з 
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початком російської окупації Криму та Донбасу набула нового 
значення та потребувала функціонального оновлення. З цією 
метою на першій сесії Верховної Ради України восьмого скли-
кання Президентом України П. Порошенком було ініційовано вне-
сення змін до Закону України «Про Раду національної безпеки і 
оборони України», які передбачали вдосконалення координації і 
контролю у сфері національної безпеки і оборони, регламентації та 
структуризації тексту закону, що давало б змогу Президенту як 
гаранту Конституції і Верховному Головнокомандувачу через 
РНБО та Апарат РНБО координувати, контролювати та реалізо-
вувати свої конституційні повноваження [35]. До подання на 
розгляд народним депутатам України у сесійній залі зміни до 
Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони Украї-
ни» обговорювалися, окрім профільного, ще у чотирьох парла-
ментських комітетах, три з яких очолювалися членами фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»: Комітетом з питань пра-
вової політики та правосуддя (голова – народний депутат України 
Р. Князевич), Комітет з питань бюджету (голова – народний 
депутат України А. Павелко), Комітет з питань європейської інтег-
рації (голова – народний депутат України І. Геращенко), які реко-
мендували народним депутатам України підтримати пропоновані 
Президентом України зміни [35]. 

Під час обговорення зазначеного законопроекту у першому та 
другому читанні члени фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» акцентували увагу на тому, що РНБО під час військової 
агресії стає «конституційним майданчиком, на якому можуть бути 
висловлені пропозиції, думки, вироблені рішення не лише щодо 
обороноздатності країни, а й щодо діяльності всіх органів 
виконавчої влади, державних інституцій, особливо у період агре-
сії» (народний депутат України, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» В. Чумак) [36], водночас законопроект 
перетворює РНБО «на потужний орган, який і буде формально 
виконувати функції Ставки Верховного Головнокомандування» 
(народний депутат України, Голова фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Ю. Луценко) [37], що не порушує 
Конституцію України.  
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Фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» своїми 103 
голосами «за» підтримала проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» щодо вдосконалення координації і контролю у сфері 
національної безпеки і оборони, однак 3 члени фракції прого-
лосували «проти» (народні депутати України С. Заліщук, С. Ле-
щенко та М. Найєм), 6 членів фракції «утрималися» (народні 
депутати України А. Антонищак, Д. Добродомов, Б. Матківський, 
О. Мусій, М. Томенко, О. Черненко), не голосували – 21 член 
фракції, відсутні – 17 [38]. О. Мусій, на той момент член фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», який утримався під час 
голосування за законопроект про внесення змін до Закону «Про 
Раду національної безпеки і оборони України» через його 
суперечливий характер так пояснив свою позицію: «Попри те, що 
він частково відображав стан, який повинен зараз бути в Україні, і 
наявність одного відповідального – Ради національної безпеки і 
оборони, – на кому буде сконцентрована військова діяльність 
щодо забезпечення ведення бойових дій на сході України, це – 
необхідна річ, потрібна і правильна. Натомість розширили функції 
РНБО до того, що може мати контроль за всіма органами влади, 
місцевим самоврядуванням, а це, вважаю, є порушенням Консти-
туції. … хоча головою РНБО є Президент України, але саме 
секретар відомства наділяється невластивими йому функціями» 
[39]. Загалом же, офіційна позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо розширення повноважень РНБО у досліджу-
ваний період залишалася незмінною, а РНБО як у внутрішньо-
партійному, так і парламентському дискурсах позиціонувалася як 
надійний інструмент та інституційний простір, що сприяє швидкій 
реакції на виклики російської агресії.  

Мінські домовленості як інструмент реінтеграції. Мінські 
домовленості були узгоджені на саміті в Мінську 11–12 лютого 
2015 р. як комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу 
між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії (формат 
«нормандської четвірки»). Оцінюючи важливість, характер та 
логіку Мінських домовленостей, міністр закордонних справ Украї-
ни П. Клімкін наголосив, що вони: підписані в рамках тристорон-
ньої контактної групи («ні в якому разі не в рамках будь-яких 
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прямих чи опосередкованих контактів» [40]); є вперше отриманою 
згодою від російської сторони на підтримку логіки Мінських 
домовленостей і задекларованою готовністю їх виконувати; є 
підтвердженням зобов’язання щодо виводу всіх іноземних фор-
мувань з Донбасу під повним контролем та моніторингом ОБСЄ; 
визнане чітке зобов’язання звільнити всіх заручників за принци-
пом «всіх на всіх» за два тижні після початку відведення військ; 
місцеві вибори будуть здійснюватися під контролем ОБСЄ, 
зокрема, Бюро з демократичних інститутів і прав людини [40]. 
Також важливим елементом Мінських домовленостей було те, що 
визначення особливого режиму Донбасу мало здійснюватися і 
реалізовуватися в рамках законів, ухвалених Верховною Радою 
України, а питання децентралізації влади на Донбасі – тільки в 
рамках конституційної реформи. Такий формат та зміст Мінських 
домовленостей характеризує його як неформальний політичний 
інститут, за означенням народного депутата України, члена 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Вінника, 
функціонально зорієнтованого на розв’язання проблем деокупації 
та реінтеграції Донбасу: «Мінські домовленості – це не юридич-
ний документ, а протокол» [41]. Належність Мінських домов-
леностей до неформальних політичних інститутів дозволяла на-
родним депутатам України доволі варіативно визначати їх зміст та 
функціональні межі. Виходячи з того, що «Мінські домовленості – 
єдиний шлях зберегти країну, єдина, але хитка площадка, на якій 
базується так зване перемир’я» [42], народні депутати України від 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у комунікативних практи-
ках та політичних дискусіях частіше за все артикулювали такі 
смисли Мінських домовленостей як: 

Механізм мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. 
Найбільш послідовно ця позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» виголошувалася народним депутатом України 
І. Геращенко, яка на всіх комунікативних площадках в Україні та 
за її межами наголошувала: «Ми вважаємо, що Мінські угоди – це 
дуже важливий механізм мирного, політико-дипломатичного вре-
гулювання конфлікту на Донбасі. Ми віддані саме такому шляху 
врегулювання ситуації» [43]; «Немає зараз, крім Мінських угод, 
іншого плану врегулювання конфлікту» [44]. Саме І. Геращенко, 
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визнаючи недосконалість Мінських домовленостей, послідовно 
наполягала на їх важливості – вони «не виконуються – але вони 
працюють» [45], насамперед через прив’язку до них санкцій США 
та ЄС проти Російської Федерації. 

Результат політичного компромісу. Позиціонуючи Мінські 
угоди як «дорожню карту для деескалації конфлікту» [46], член 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», заступник голови 
Комітету з питань правової політики та правосуддя С. Алєксєєв 
означив сутність Мінських домовленостей як політичного ком-
промісу. В ефірі «5-го каналу» народний депутат України заува-
жив, що, з одного боку, «Мінські угоди, які були досягнуті, є 
фінальними» [47], з іншого – вони містять небажані для України 
положення, зокрема зобов’язання провести вибори на окупованих 
територіях в умовах відкритих кордонів між Україною та 
Російською Федерацією [46]. 

Інструмент забезпечення міжнародної підтримки України, 
адже саме Мінські домовленості є документом, на який спирається 
міжнародна спільнота у процесі вирішення конфлікту (війни) на 
Донбасі: «Вони [Мінські угоди – Авт.] є маркером дотримання 
угод сторонами. Відповідно, дії РФ та ОРДЛО оцінюються через 
призму чинної угоди на користь Україні» [48]. Водночас, саме до 
Мінських домовленостей міжнародна спільнота прив’язала вико-
нання санкцій проти Росії: «На Мінських домовленостях побудо-
вана вся санкційна політика ЄС та США» [48], яка є найбільш 
ефективним невоєнним механізмом боротьби з країною-агресором. 

Механізм стримування агресора та тиску на нього. Під час 
обговорення проекту Постанови «Про Звернення Верховної Ради 
України до Президента Російської Федерації про необхідність 
дотримання Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод та 
звільнення незаконно утримуваного народного депутата України 
VIII скликання Надії Савченко» [49] голова Комітету Верховної 
Ради України з питань європейської інтеграції, член фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Геращенко зазначала, 
що тоді, коли Верховна Рада України своєю постановою визнала 
Росію країною-агресором, яка розв’язала війну на Сході України, 
вона не повинна звертатися до лідера країни-агресора з будь-яким 
проханням, окрім як наполягати на виконанні Мінських угод: «На 
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мою думку, український політикум має бути єдиний в одному – 
російська сторона повинна виконувати всі пункти Мінських угод, 
не тільки пункт 6, а й пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4 тощо. … 
Моя позиція така: ми маємо тиснути, а не просити» [49]. 

Механізм звільнення всіх заручників: «Абсолютно очевидно, 
що звільнення всіх заручників є ключовим пунктом Мінського 
протоколу» [36]. 

Від народних депутатів, обраних за партійним списком 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» були пропозиції про зміну 
Мінського формату переговорів шляхом інтеграції до його 
предметного поля питання повернення Криму. Народний депутат 
України, лідер кримськотатарського народу, член фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Р. Чубаров вважав, що зміна 
формату Мінських домовленостей дозволить системно розглядати 
всі питання, пов’язані з відновленням територіальної цілісності 
України в її міжнародно-визнаних кордонах: «Ми беремо Мінські 
домовленості, а там йдеться про територіальну цілісність України. 
Тут питання інтерпретації. Ми вважаємо, що в питанні віднов-
лення територіальної цілісності України, закріпленої Мінськими 
домовленостями, є і деокупація Криму» [50]. Натомість, Росія 
категорично заперечує не тільки внесення проблеми деокупації 
Криму до Мінських домовленостей, але й категорично відкидає 
будь-які спроби згадування про Крим у контексті російсько-
українського конфлікту чи створення міжнародного формату для 
переговорів щодо реінтеграції Криму. Поза проблемою Криму, 
озвучення питання про зміну формату або змісту домовленостей, 
на думку члена фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
І. Фріз, буде використане для звинувачення України у виході з 
процесу або його недотриманні, що призведе до послаблення її 
міжнародних позицій [48], а порушено питання про відмову від 
«Мінська» та ініціація нового (непрацюючого) формату перего-
ворів варто оцінювати «як небезпечне та шкідливе для національ-
ної безпеки» [48]. 

Оцінюючи динаміку партійної позиції щодо Мінських домов-
леностей, зазначимо, що принципово вона не змінилася, хоча 
парламентській фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
довелося поступитися їх статусом під час обговорення проекту 
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Закону України про реінтеграцію окупованих територій Донбасу. 
Напередодні обговорення законопроекту у Верховній Раді України 
народний депутат України, член фракції О. Гончаренко, відпові-
даючи на запитання журналіста щодо законопроекту про реін-
теграцію Донбасу, зазначив: «В робочій версії законопроекту є 
пункт про мінські домовленості, про те, що Україна віддана 
політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту. Ці ме-
седжі підтверджують, Україна є відповідальним партнером» [51]. 
Пізніше, на момент подання законопроекту на обговорення на пле-
нарному засіданні Верховної Ради України, член фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Вінник позиціонував Мінські 
домовленості («…ми поважаємо Мінські домовленості, оскільки 
це база для застосування санкцій проти країни-агресора [52]) як 
«головні засади проекту Закону «Про реінтеграцію окупованих 
територій Донбасу» [52]. 

Основними аргументами, за допомогою яких фракція ПАРТІЯ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» обстоювала необхідність поєд-
нання Мінських домовленостей та процесу реінтеграції окупо-
ваних територій України, були такі: (1) ухвалення міжнародних 
резолюцій та рішень, що також містять посилання на ці домов-
леності; (2) присутність посилання на Мінські домовленості в 
законопроектах Президента України, які внесені до порядку 
денного роботи Верховної Ради України, зокрема, це проект 
закону «Про особливості державної політики із забезпечення дер-
жавного суверенітету України над тимчасово окупованими 
територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний 
№ 7163) [53] та «Про створення необхідних умов для мирного 
врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської 
областей» (реєстраційний № 7164) [54]; (3) Мінські домовленості 
фіксуються в законодавчих актах, прийнятих парламентом, 
«зокрема, це й проголосовані в першому читанні зміни до 
Конституції, й закон про особливості місцевого самоврядування в 
окремих районах, проголосований ще в вересні 2014 р., березні 
2015 р. і пролонгований у жовтні 2017 р., й закон про амністію від 
вересня 2014 р. [55]; (4) посилання на Мінські домовленості у 
міжнародних документах, що є обов’язковими для всіх сторін, які 
діють у правовому полі і дотримуються норм міжнародного права, 
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зокрема, Резолюції Ради Безпеки ООН № 2002 [56], у якій прямо 
вказано на необхідність виконання Мінських домовленостей; 
(5) посилання на Мінські домовленості в заявах Ради ЄС та 
Європарламенту, у яких «зазначено, що саме Росія не виконує 
Мінські домовленості. Тому Україна об’єктивно має право посила-
тися на ці домовленості з метою вироблення законодавчої бази для 
мирного врегулювання та відновлення територіальної цілісності 
України та з метою доведення факту невиконання Кремлем норм 
міжнародного права та порушення міжнародних резолюцій» [57].  

Проте навіть у ситуації достатньо чітко сформульованої аргу-
ментації посилання на Мінські домовленості виявилося неприй-
нятним для партнерів по коаліційній більшості в українському 
парламенті, тому його довелося зняти. Водночас, така поступка не 
вплинула на зміну смислів, якими наповнювалися Мінські 
домовленості. Так, у коментарі журналістам народний депутат 
України, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
О. Бригинець зазначив, що, попри відмову від згадування 
Мінських домовленостей в законі про реінтеграцію Донбасу, 
«давайте не забувати, що це Резолюція Ради ООН і ми маємо її 
виконувати. Ми всі розуміємо, що у разі невиконання цієї 
резолюції, санкції будуть застосовуватися не проти Росії, яка її не 
виконує, а проти України. А найголовніше, що для виконання 
домовленостей, вони не обов’язково повинні згадуватися в законі 
про деокупацію. Насправді, тут головне дух, а не буква….. І якщо 
ми говоримо про букву Мінських домовленостей, то її в цьому 
законі немає, якщо ж говоримо про дух, то він безумовно 
присутній. Немає жодної норми в цьому законі, яка б суперечила 
Мінським домовленостям» [58]. 

Варто наголосити й на тому, що члени фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА», насамперед І. Геращенко, вказують на 
суперечливу оцінку представників фракцій Політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» та політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина», які входять до Української пар-
ламентської делегації в ПАРЄ: «… представники всіх фракцій – 
БПП, НФ, Самопоміч, Батьківщина, радикали, єврооптимісти, 
антикорупціонери, позафракційні. В Страсбурзі одностайно і 
злагоджено голосує ЗА всі резолюції ПАРЄ, де згадуються Мінські 
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домовленості! В Страсбурзі це – ПЕРЕМОГА. В Києві чомусь – 
ЗРАДА…..», вони «назовні не соромляться підтримувати мінські 
домовленості, підтримувані і нашими європейськими партне-
рами…А в Києві це – зрада зрадная…» [59]. На підтвердження 
своїх тверджень депутатка розмістила на своїй сторінці в Facebook 
всі резолюції парламентських асамблей, де працюють українські 
депутати [60]. 

Правове визначення статусу тимчасово окупованих 
територій України. У всій сукупності нормативно-правового 
регулювання статусу тимчасово окупованих територій, на нашу 
думку, найважливішими в контексті проблеми інтеграції Криму та 
Донбасу в український політичний, економічний та соціокультур-
ний простір є Закони України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей» [61] та «Про особливості державної політики із забез-
печення державного суверенітету України над тимчасово окупо-
ваними територіями в Донецькій та Луганській областях» [62], 
ініційованих Президентом України П. Порошенком. 

Відповідно до Мінських домовленостей 16 вересня 2014 р. 
Верховна Рада України сьомого скликання ухвалила Закон «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей», яким запроваджувався тимча-
совий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності 
органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої 
нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституцій-
них прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до 
вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтегра-
ції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах 
у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій [61]. 
Закон був проголосований у надзвичайно складній політичній 
ситуації, в ситуації прямого наступу РФ, коли основною метою 
було «зупинити наступ і вбивство наших солдатів, яких в ті 
страшні дні гинуло по кілька десятків. Це була мета і ціль – 
зупинити вбивства» [63].  
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У березні 2015 р. до статті 10 цього закону Президентом 
України були ініційовані зміни, за якими статті 2–9 закону 
набувають чинності після набуття повноважень органами місце-
вого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської 
областей, обраними на позачергових виборах, проведених від-
повідно до Конституції України, цього та інших законів України, а 
також відповідно до стандартів ОБСЄ. Зважаючи на те, що тіло 
закону було ухвалено Верховною Радою України сьомого скли-
кання, розглянемо динаміку позиції фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» під час внесення змін до нього у березні 
2015 р. У парламенті президентський проект Закону «Про вне-
сення зміни до статті 10 Закону України «Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей» [64] представляв представник Президента України 
у Верховній Раді України, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» С. Кубів, від Комітету Верховної Ради України з 
питань державного будівництва, регіональної політики та місце-
вого самоврядування – його секретар, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» О. Гончаренко. С. Кубів наголосив, що 
забезпечення демократичного проведення місцевих виборів і – як 
наслідок – відновлення нормальної життєдіяльності на зазначених 
територіях відповідно до положень статей 2–9 Закону «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей» будуть діяти лише з дня 
набуття повноважень органами місцевого самоврядування, обра-
ними на позачергових виборах, і тільки після цього органи 
місцевого самоврядування матимуть право реалізувати особливий 
порядок своєї діяльності. Позачергові місцеві вибори мають бути 
проведені з обов’язковим дотриманням загальноприйнятих між-
народних стандартів, зокрема, із забезпеченням участі у спос-
тереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, 
що гарантуватиме недопущення протиправного втручання у хід 
голосування, зокрема, і незаконних збройних формувань, адже 
новообрана місцева влада має бути не лише легітимною, а й 
незалежною. У запропонованих нормах закріплюється дотримання 
гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, вибор-
чих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 111

покинути місця проживання через ведення бойових дій. Не менш 
важливим є положення про забезпечення свободи передвиборчої 
агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інфор-
мації та відновлення з цією метою українського теле- та радіо-
мовлення, обігу українських друкованих засобів масової інфор-
мації на всій території Донецької та Луганської областей [65]. 

О. Гончаренко звернув увагу депутатів на те, що, по-перше, 
прийняття змін до статті 10 Закону України «Про особливий 
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 
та Луганської областей» зумовлено необхідністю конкретизації 
набрання чинності окремими положеннями цього закону та 
втілення загальноприйнятих міжнародних стандартів, які мають 
стати передумовою проведення прозорих демократичних виборів; 
по-друге, що в проекті чітко визначено дату введення в дію закону 
та однозначно вказано, що реалізацію його положень здійсню-
ватимуть виключно новообрані органи місцевого самоврядування. 
Окрім цього, передбачалося зафіксувати низку ключових умов 
щодо проведення позачергових виборів, серед яких – виведення з 
території України всіх незаконних збройних формувань, їх вій-
ськової техніки, бойовиків та найманців [65]. 

Виступаючий в обговоренні від фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА», член Комітету Верховної Ради України з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
Ю. Луценко охарактеризував ці рішення як такі, що «ведуть до 
майбутньої архітектури України. До відновлення суверенітету 
України є один шлях – відновити дію українських законів на тій 
третині українського Донбасу, яку тимчасово контролюють бойо-
вики та російська регулярна армія» [65]. 

Таким чином, позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо порядку місцевого самоврядування в окре-
мих районах Донецької та Луганської областей полягає у тому, що 
вона, по-перше, передбачає визнання особливостей здійснення 
місцевого самоврядування на певний період після вільних, 
демократичних місцевих виборів, коли всі іноземні збройні 
формування будуть виведені з цих територій [66]; по-друге, не 
передбачає окремого статусу для органів місцевого самовря-
дування чи жодних інших органів, не визначених у Конституції 
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України; по-третє, не визначає території Донецької та Луганської 
областей як державний кордон, а як території, на яких треба 
реінтегрувати мирне населення Донецької та Луганської областей 
до нормального життя [65]. Результат позиції фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» щодо порядку місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької та Луганської областей був 
відображений у результатах голосування за прийняття змін до 
статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей». 127 членів фракції проголосували «за» цей законо-
проект, 1 – «проти» (народний депутат України С. Каплін), 2 – 
«утрималися» (народні депутати України Л. Козаченко та В. Куп-
рій), 3 – не голосували, 17 – відсутні [67]. 

Перманентна пролонгація на рік набрання чинності Закону 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» [68] пов’язана з 
виконанням Україною політичного блоку Мінських угод та є 
стимулом для європейських партнерів дотримуватися своїх 
зобов’язань – санкції проти РФ. Члени фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА», аргументуючи необхідність пролонгації 
закону, наголошували на тому, що «у наддраматичних умовах він 
дав нашим дипломатам дипломатичну зброю, бо тільки після 
цього було введено санкції. … Насправді ми сьогодні не 
переголосовуємо закон, ми не даємо силу цьому закону, ми даємо 
силу нашим дипломатам, щоб вони мали зброю і продовжили 
санкції» (І. Геращенко) [69]. Визнаючи, що закон є резонансним і 
неоднозначним – «із десяти статей, багато з яких викликають 
резонанс, а деякі – суттєвий резонанс у свідомого суспільства в 
Україні» [69], секретар Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони, член фракції І. Вінник підкреслив, 
що в фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» усвідом-
люють, що «ми робимо це виключно для української дипломатії, 
щоб мати відповідну зброю. … щоб забезпечити українську 
дипломатію вимогою про виведення Росією своїх військ із 
окупованих територій, забезпечити контроль України над своїм 
кордоном» [69]. 
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Процес ухвалення Закону України «Про особливості держав-
ної політики із забезпечення державного суверенітету України над 
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях» відбувався у надзвичайно складній для фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» ситуації. Секретар Ради на-
ціональної безпеки і оборони України О. Турчинов позиціонував 
законопроект як такий, що «створює правові й організаційні умови 
для відновлення територіальної цілісності України, повної 
деокупації Донецької та Луганської областей, забезпечує тверду та 
непохитну правову позицію України в міжнародних судових 
інстанціях, у переговорних процесах, блокує будь-які спроби 
Російської Федерації продовжити агресію, маскуючись під 
миротворців. Головне, проект чітко і недвозначно визначає Росій-
ську Федерацію державою-агресором, а території окремих районів 
Донецької та Луганської областей окупованими» [69]. Законо-
проектом пропонувалося: (1) ввести поняття окупаційної адмі-
ністрації Російської Федерації, яка під прикриттям самопроголо-
шених органів реалізує на тимчасово окупованих територіях 
завдання російського політичного та військового керівництва; 
(2) визначити, що в межах тимчасово окупованої території діє 
особливий порядок забезпечення прав і свобод цивільного на-
селення, визначений національним законодавством і нормами 
міжнародного гуманітарного права; (3) визнати за фізичними та 
юридичними особами збереження права власності та інших 
речових прав на майно, у тому числі нерухоме, що знаходиться на 
тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській 
областях, якщо воно набуте відповідно до законів України [62]. 
Проект Закону визначав такі пріоритети державної політики як 
звільнення окупованих територій та відновлення конституційного 
ладу на них; захист прав, свобод і законних інтересів громадян 
України, які постраждали внаслідок російської агресії; зміцнення 
незалежності, державності, забезпечення єдності та територіальної 
цілісності Української держави. Законопроект передбачав запро-
вадження ефективної системи управління військовою операцією з 
метою протидії російській агресії та звільнення окупованих 
територій та застосування для цього Збройних сил України та 
інших військових формувань [62]. 
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Виступаючий від Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Вінник наголосив, що найголовніше, що 
даним законопроектом «ми можемо на рівні законодавства 
визначати країну, яка здійснила агресію проти України, – це 
Російська Федерація [69]. Підтримуючи проект Закону в цілому, 
Комітет з питань національної безпеки та оборони, упереджуючи 
дискусії про зраду, запропонував в частині першій статті 7 проекту 
закону слова «Мінського протоколу» від 5 вересня 2014 року, 
«Мінського меморандуму» від 19 вересня 2014 року та «Ком-
плексу заходів» від 12 лютого 2015 року» замінити словами 
«Резолюцій Ради Безпеки ООН, прийнятих у зв’язку з російською 
збройною агресією проти України в Донецькій та Луганській 
областях» [69]. Тобто, пропонувалося Мінські домовленості як 
базу для застосування санкцій проти країни-агресора згадати 
опосередковано, через Резолюцій Ради Безпеки ООН. 

Попри те, що після наради голів фракцій була досягнута згода 
про вилучення з президентського законопроекту «пунктів, які 
посилаються на Мінські угоди» [69], дискусії навколо смислів 
інтеграції та реінтеграції окупованих територій не вщухали. 
Пропозиції депутатів фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» по-перше, різнилися в оцінках Мінських домовленостей. 
З одного боку, частина депутатів встановлювала зв’язок між 
неухваленням компромісного законопроекту за зовнішньополітич-
ними наслідками для України (народний депутат України І. Луцен-
ко): «руйнування Нормандського і Мінського мирних форматів, 
прийняття альтернативних законів, що стане підставою для мож-
ливих звинувачень міжнародної коаліції з боку західних партнерів, 
зривів переговорного процесу і виходу з нього саме України. 
Друге – підстава для зняття санкцій з Російської Федерації. Третє – 
розвал міжнародної коаліції на підтримку України. … Якщо ми не 
приймемо такий закон, у нас не буде важелів витягти наших 
заручників, місія ОБСЄ вийде з цього процесу, нас звинуватять у 
тому, що ми самі його зриваємо» [69]. З іншого боку, голова 
підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
Т. Батенко, будучи членом фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
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ПОРОШЕНКА», спираючись на позицію політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП», наголошував на 
тому, що «Мінські угоди не є легітимними для України. Якщо ви 
хочете, щоб вони стали легітимними, вносьте в український 
парламент для ратифікації. Ми вважаємо, що це неприпустимо, 
стаття 7 має бути вилучена без ніяких хитрощів через різні 
резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які протягувалися Росій-
ською Федерацією» [69].  

По-друге, під час обговорення законопроекту членом Ко-
мітету Верховної Ради України з питань прав людини, національ-
них меншин і міжнаціональних відносин, членом фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Р. Чубаровим була артикульована 
проблема Криму як окупованої української території: «не можна й 
далі відокремлювати Крим від інших окупованих територій 
України, коли йдеться про відновлення територіальної цілісності 
України та забезпечення її державного суверенітету. Починаючи з 
назви законопроекту і по всьому тексту ми маємо включити Крим 
та виписати норми, що ведуть до деокупації Криму і окремих 
районів Донецької та Луганської областей» [69]. Наголосимо, що 
до цього часу, для внутрішньопартійного дискурсу фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» більш характерним було викорис-
тання поняття «анексія» Криму, а не «окупація» [70; 71]. До певної 
міри, «неувага» законотворців до кримської проблеми пояснюєть-
ся тим, що на момент обговорення законопроекту про реінтегра-
цію Донецької та Луганської областей Крим уже був визнаний на 
рівні українського законодавства окупованою територією, у якому 
чітко наголошується про те, що Крим анексувала Росія. А в цьому 
законопроекті Російська Федерація позиціонується українською 
стороною як окупант частини Донбасу, агресор, адже Російська 
Федерація жодного разу не визнала своєї військової присутності на 
Донбасі. Фактично цим законом окремі території Донецької та 
Луганської областей набували статусу, який вже мав Крим – 
окупованої Росією української території.  

По-третє, фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
запропонувала чіткий порядок деокупації та інтеграції тимчасово 
окупованих територій, виголошений з парламентської трибуни 
членом фракції, народним депутатом України І. Вінником: 
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«Звільнення, забезпечення прав і свобод, поновлення консти-
туційного ладу. Це стаття 4, там три пункти всього-на-всього» 
[72]. Тобто, Україна, яка тимчасово втратила контроль над 
Донбасом через зовнішню агресію Російської Федерації, спочатку 
має виключити шляхом звільнення територій від російського 
окупанта цей фактор сторонньої дії, а потім здійснювати різно-
манітні інтеграційні заходи відповідно до українського законо-
давства, включаючи проведення виборів, відновлення інфраструк-
тури, спеціальну програму щодо відновлення економіки, 
створення соціально-економічних заходів, робочих місць тощо.  

По-четверте, фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА» послідовно дотримувалася позиції, що не можна розділяти 
дати початку агресії Російською Федерацією в Донецькій і 
Луганській областях та в Криму, оскільки існує єдина дата початку 
агресії – 20 лютого 2014 р. Цей факт встановлений юридично, не 
судовим рішенням, а законом, тому для забезпечення інтересів 
України в матеріальній чи нематеріальній площині до даного 
законопроекту не була внесена окрема дата початку окупації 
Донбасу [73].  

По-п’яте, фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
наполягла на тому, що вибираючи, «яке дієслово ми вживаємо: 
«забезпечується суверенітет» чи «відновлюється суверенітет»» [73], у 
правовій площині варто використовувати перший варіант, адже 
Україна не втрачала суверенітет, його треба забезпечувати, імовір-
но й силовим шляхом [73].  

Відображенням позиції фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА» були результати голосування за Закон України «Про 
особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій та Луганській областях»: «за» – 123, «проти» – 0, 
«утрималися» – 0, не голосували – 4, відсутні – 11 [74]. Отже, дис-
курс парламентської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» щодо особливостей державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими 
територіями в Донецькій та Луганській областях був сконцен-
трований навколо законодавчого визначення Російської Федерації 
країною-агресором, країною-окупантом; законодавчого визначен-
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ня, які території є окупованими; надання відповідних повноважень 
силовим відомствам реалізовувати всі заходи, необхідні для того, 
щоб ці території були деокуповані та звільнені від Російської 
Федерації; визначення параметрів захисту цивільного населення, 
юридичного статусу, статусу документів, правочинів, які здійсню-
ються на тих територіях, де-факто визнаючи їх нікчемними, таким 
чином засуджуючи будь-які спроби Російської Федерації лега-
лізувати свою присутність. Важливим реінтеграційним меседжем, 
ініційованим фракцією ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», є 
відсутність маркування частини громадян України як 
«колаборантів».  

 
Інституціональне та нормативно-правове окреслення 
інтеграційних перспектив (зовнішньополітичний вимір) 

 

Позаблоковий статус України. В умовах скоєння агресії 
проти України виникла потреба в нових механізмах і формах 
реалізації ефективної зовнішньої політики. Продовження підтрим-
ки законодавчо закріпленої позаблоковості в умовах гібридної 
війни не відповідало ідеалам Революції Гідності, очікування 
українських патріотів та західних партнерів України. Під час 
процесу законотворення щодо статусу позаблоковості України 
народний депутат фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
Т. Батенко зареєстрував Законопроект «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення національної безпеки 
України» [75], який передбачав відмову від статусу позаблокової 
держави та повернення до курсу на зближення з НАТО. Автор 
пояснив, що, враховуючи загрози національній безпеці та обороні 
України, прийняття цього закону закріпить на законодавчому рівні 
курс України на набуття членства в НАТО [76]. Згодом Т. Батенко 
відкликав свій законопроект, однак ця проблема не випала з поля 
зору діяльності парламентської фракції. Фракція ПАРТІЯ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» підтримала президентський проект [77] 
(голосували «за» – 127, «проти» - 0, «утрималися» – 0, не 
голосували – 14, відсутні – 8 [78]), який, по-перше, дозволив 
використати всі конституційні можливості щодо здійснення зов-
нішньополітичного курсу відповідно до національних інтересів 
України, захисту незалежності, суверенітету і недоторканність 
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кордонів; по-друге, він містив дуже важливу тезу, яка суттєво 
прискорила інтеграцію України в європейський політичний і 
правовий простір та у євроатлантичний безпековий простір, зокре-
ма, частина друга статті 8 Закону України «Про основи національ-
ної безпеки України» доповнювалася нормою про «поглиблення 
співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою 
досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій 
організації. Я підкреслюю: досягнення критеріїв. Доки ми не 
реформуємо свою армію, доки ми не реформуємо свою економіку, 
нас ніхто не запросить ні до Європейського Союзу, ані до 
Організації Північноатлантичного договору. Тому я, як представ-
ник профільного комітету закликаю народних депутатів підтри-
мати законопроект №1014–3, внесений Президентом України 
Петром Порошенком, прийняти його за основу і в цілому. Прошу 
підтримати цю пропозицію» [37]. 

Скасування позаблокового статусу наділялося надзвичайно 
актуальними, важливими та подекуди інноваційними смислами, 
які поширювалися в інформаційному просторі України членами 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та потенційно 
були основою для трансформацій громадської думки в частині її 
зовнішньополітичних орієнтацій: (1) Народний депутат України, 
голова парламентської делегації в ПА НАТО І. Фріз, визначаючи 
суть політики позаблоковості як «ганебну» [79], ухвалене на 
законодавчому рівні парламентське рішення щодо скасування 
позаблокового статусу України визначила як одне з найбільш 
перспективних для зовнішньої політики держави, оскільки воно 
заклало «додаткову основу для майбутніх доктринальних докумен-
тів у секторі безпеки та оборони України» [79]; народний депутат 
України С. Барна оцінював позаблоковий статус як чинник, що 
позбавляв Україну «політичного маневру і підтримки від наших 
союзників» [80], тому його скасуванням на законодавчому рівні, 
держава робить крок назустріч своїм союзникам у Європі; на той 
час координатор парламентської більшості Ю. Луценко закликав 
розуміти скасування закону про позаблоковий статус як підви-
щення безпеки кожного громадянина і держави та як відображення 
місця нашої країни у світі [81]; народний депутат України 
Ю. Соловей назвав голосування за відміну позаблокового статусу 
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історичним рішенням: «Це однозначний сигнал усьому світовому 
співтовариству та нашим зовнішнім партнерам, що Україна з цього 
часу буде рухатися в напрямі інтеграції до Північноатлантичного 
альянсу та Євросоюзу» [82]. Таким чином, скасування позаблоко-
вого статусу України оцінювалося депутатами фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» як початок предметного та 
успішного шляху повноправного членства в НАТО та ЄС. 

Членство в НАТО. Одразу після скасування позаблокового 
статусу України висловлювання депутатів від фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» щодо перспектив членства в 
НАТО у грудні 2014 р. були дуже обережними: «На сьогоднішній 
момент ні ми, ні НАТО не готові до вступу України до Альянсу. 
Але потрібно ставити якісь стратегічні цілі та працювати на 
перспективу. Окрім НАТО, немає іншого блоку, який зміг би 
допомогти зберегти нашу цілісність і суверенітет. Це доволі 
висока планка та стандарт, якого ми маємо досягти, щоб відчувати 
себе в безпеці» [83]. Пізніше член фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА», глава делегації України в Парламентській 
Асамблеї НАТО І. Климпуш-Цинцадзе у травні 2015 р. «у 
кулуарах сесії … провела двосторонні переговори з президентом 
Парламентської Асамблеї НАТО паном Тернером» [84], під час 
яких він взяв до відома результати голосування в українському 
парламенті, відповідно до яких більшість депутатів висловилася за 
відмову від позаблокового статусу України та наголосив, що двері 
НАТО відкриті для України, і якщо вона хоче стати членом цієї 
організації, то має відповідати певним стандартам та дотри-
муватися принципів, які сповідують країни-члени НАТО. Саме 
тому, законотворча діяльність депутатів фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» була спрямована на імплементацію в 
українське законодавство норм, пов’язаних з орієнтацією України 
на відповідність стандартам і принципам НАТО. 

У цьому питанні позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо членства України в НАТО базувалася на 
тому, що вона має достатні політико-правові передумови для 
повного інституційного зближення з Північноатлантичним 
альянсом, серед яких і рішення Бухарестського саміту НАТО 
2008 р. про однозначне визнання майбутнього членства України в 
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цій організації, потреба в якому є незаперечним імперативом часу. 
Відображенням цієї позиції стала законодавча ініціатива за участі 
народних депутатів від фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» І. Геращенко, І. Фріз та М. Найєма, яка мала на меті 
внесення необхідних змін до Законів України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» і «Про основи національної 
безпеки України» для відновлення цілеспрямованого прагматич-
ного курсу України на набуття членства в НАТО як стратегічного 
зовнішньополітичного пріоритету держави [85]. Формулюючи 
фракційну позицію, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» І. Фріз назвала п’ять основних причин, чому Україні 
потрібний цей закон: по-перше, політика нейтралітету виявилася 
не лише хибною, а й відверто зрадницькою, адже за цей час було 
майже зруйновано наш сектор безпеки і оборони; по-друге, 
стандарти НАТО – це не тільки висока боєздатність власних 
військ, але й інша етика й культура відносин військових та 
цивільних; по-третє, НАТО – це організація, пріоритетом якої є 
демократичні цінності, які сьогодні захищає український народ; 
по-четверте, членство в Альянсі – це, перш за все, запобігання 
конфліктам, співпраця та довіра у вирішенні безпекових питань; 
по-п’яте, всі члени НАТО – це розвинуті й успішні держави [79]. 
За внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
зовнішньополітичного курсу держави фракція ПАРТІЯ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» проголосувала 119 голосами «за» («про-
ти» – 0, «утрималися» – 0, не голосували – 8, відсутні – 13) [86].  

Одразу після прийняття змін до Законів України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» і «Про основи національної 
безпеки України» член фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА», секретар Комітету з питань національної безпеки і 
оборони І. Вінник заявив, що «вже сьогодні ми отримуємо критерії 
від Північноатлантичного альянсу по тому, що потрібно змінити у 
військово-промисловому комплексі, як потрібно реформувати 
армію, аби ми дійсно були готові по всім критеріям до вступу в 
НАТО», а тому найближчого десятиріччя Україна буде в НАТО, 
проте остаточне рішення з цього питання прийматиме народ 
України [87]. 
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Європейська інтеграція. Оминаючи увагою участь про-
європейської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» в 
ухваленні законів України та нормативно-правових актів, якими 
регулюється процес європейської інтеграції України, зупинимося 
більш детально на сконцентрованих оцінках цього процесу, 
висловлених представниками фракції під час парламентських 
слухань та позапарламентського обговорення євроінтеграційного 
поступу України. 

За ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань 
європейської інтеграції (голова – народний депутат України, член 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Геращенко) 
15 квітня 2015 р. були проведені парламентські слухання «Пер-
спективи запровадження Європейським Союзом безвізового режи-
му для громадян України». Цей час було обрано не випадково, 
адже аналіз виконання Україною Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України треба було 
провести напередодні саміту «Україна – ЄС» (Київ, 27 квітня 
2017 р.) та Ризького саміту ініціативи «Східне партнерство». Пози-
ція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» була представ-
лена у виступах народних депутатів І. Геращенко, С. Заліщук та 
О. Юринець, у яких лібералізація візового режиму для України 
позиціонувалася, по-перше, як питання, яке має політичну 
складову та пов’язане з війною на Донбасі, інспірованою Росій-
ською Федерацією, що «створює сьогодні перешкоди для України 
в економічному розвитку, в реформах, тому що руйнує нашу 
економіку, відбуваються намагання з боку Російської Федерації 
створити перешкоди для впровадження безвізового режиму» [27]. 
Суть цієї політичної складової, на думку І. Геращенко, полягає і в 
тому, що лібералізація візового режиму для України буде сиг-
налом тим «українцям, які сьогодні на Сході України захищають 
європейські цінності і насправді захищають безпеку Європей-
ського Союзу» [27]. По-друге, безвізовий режим позиціонувався 
учасниками парламентських слухань від фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та «перспектива, яка дасть можливість 
кожному українцеві безпосередньо відчути, що означає «Євро-
па» [27], особливо тоді, коли Україна воює за європейські цінності. 
По-третє, безвізовий режиму став суспільним запитом, оскільки 
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відкриває перед українцями нові перспективи: «… можливість 
безперешкодно переміщуватися в Європейському просторі дасть 
змогу українцям усвідомлювати себе частиною Європейської 
Спільноти, адже що більше людей відвідає європейські країни, то 
більше наших громадян привозитимуть сюди європейські стан-
дарти, почуватимуться європейцями. Безвізовий режим змінить 
свідомість і менталітет, бо коли вони безпосередньо пізнають 
європейський життєвий уклад, то не тільки зможуть протистояти 
пропагандистським впливам російських каналів, а й не під-
даватимуть сумнівам європейську траєкторію руху, доцільність 
змін винятково за європейським, а не російським прикладом» [27]. 
Тобто безвізовий режим стане тим дієвим чинником, що 
зміцнюватиме Україну як державу, її суверенітет і обороно-
здатність та водночас виступатиме могутнім інтеграційним 
маркером для українців Донбасу та Криму. 

Інтеграційні перспективи України визначалися ще на одних 
парламентських слуханнях – «Транскордонне співробітництво як 
чинник євроінтеграційних процесів України», ініційованих так 
само Комітетом Верховної Ради України з питань європейської 
інтеграції (голова – народний депутат України, член фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Геращенко) і про-
ведених 8 червня 2016 р. [29]. Проте, якщо оцінка ролі та значення 
транскордонного співробітництва, визначених членами фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» О. Юринець, М. Іоновою 
та Г. Тімішем була однаковою та відповідала загальній позиції 
фракції, яка полягала у тому, що: (1) питання транскордонного 
співробітництва є надзвичайно важливим та актуальним для 
України, зокрема, в контексті ратифікації Угоди про асоціацію та 
євроінтеграційних прагнень України; (2) процеси в цій сфері 
сприятимуть зміцненню взаємної довіри і безпекової ситуації в 
регіоні; (3) з політичної точки зору, це можливість усунути 
політичні та адміністративні бар’єри між країнами-сусідами та 
активізувати реформи, які мають на меті утвердження демокра-
тичних ініціатив; (4) це подолання існуючих стереотипів і 
упереджень по обидва боку кордону шляхом використання інстру-
ментів наукової, культурної дипломатії на принципі взаємної 
вигоди, що сприятиме кращому розумінню сусіда та формуванню 
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довіри до нього, то оцінка результатів євроінтеграціного поступу 
України, у тому числі і результат законотворчої діяльності фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», озвучена Г. Тімішем, не 
відповідала позиції фракції. Намагаючись підкреслити значення та 
важливість транскордонного співробітництва, народний депутат 
України вдався до не зовсім коректного порівняння: «Наразі, коли 
громадяни України не відчувають конкретних переваг від 
укладення Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, 
немає відчутного впливу на економіку та щоденний рівень життя 
громадян, мають бути реалізовані точково, але ефективні переваги 
транскордонної співпраці територіальних громад та областей, які 
межують з ЄС. Це потрібно всій країні, аби створити успішні 
історії, які відкривають шлях євроінтеграції від малого до 
великого, від громади до громади, від регіону до регіону» [29], 
наче стверджуючи, що шлях євроінтеграції та транскордонного 
співробітництва тільки-но розпочинається.  

Використовуючи сторінки у Facebook, народні депутати 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» поширювали 
інформаційні повідомлення про власні позиції щодо євроінтеграції 
України, завжди пов’язуючи їх з необхідністю реінтеграції 
Донбасу та Криму. Частіше за все такі методи застосовували 
використовували члени фракції І. Геращенко («Чим я займуся від 
сьогодні? Тим, чим займаюся останні роки – євроінтеграцією, 
Донбасом, пошуком компромісів серед колег задля посилення 
України, посиленням ролі парламенту» [88]) та В. Ар’єв 
(«Нинішній курс країни – це євроінтеграція, безвіз з ЄС, шлях до 
вступу до НАТО, зміцнення армії, звільнення окупованих і 
анексованих територій, відновлення української мови, кіно, 
музики і топоніміки, всебічна децентралізація і права для громад, 
вільний ринок (в. т. ч. землі), фінансова і валютна лібералізація, 
судова та інші проєвропейські реформи, боротьба з корупцією та 
інвестиційна і бізнесова привабливість» [89]). Таким чином, 
парламентська фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
європейську інтеграцію як сферу зовнішньої політики України та 
зовнішньополітичної інтеграції пов’язувала з процесами політич-
ної, економічної та соціокультурної інтеграції, більшою мірою 
Донбасу, ніж Криму. 
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Інтеграція Криму та Донбасу в український політичний 
простір 

 

Дискурс інтеграції Криму та Донбасу в український політич-
ний простір відбувався навколо позиції фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» щодо адміністративно-територіального 
устрою Донецької та Луганської областей, ролі військово-цивіль-
них адміністрацій, проблем децентралізації влади та незаконного 
характеру виборів Російської Федерації в Криму. 

Адміністративно-територіальний устрій Донецької та Лу-
ганської областей. Звернення до проблеми необхідності змін в 
адміністративно-територіальному устрої Донецької та Луганської 
областях пов’язувалося представниками парламентської фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»із «захистом десятків ти-
сяч людей, які кілька місяців не отримують зарплати і пенсій» [36], 
оскільки населені пункти були розташовані на підконтрольній 
Україні території Луганської та Донецької областей, а центри 
призначення, насамперед пенсійного забезпечення, – на тимчасово 
окупованій. Проекти постанов, запропонованих на розгляд 
парламенту, розроблялися спільно з народними депутатами від 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та Донецькою і Луган-
ською обласними державним адміністраціями, оскільки тільки 
вони могли надати Верховній Раді України відповідні карти та 
достовірну інформацію [36]. 

Відповідно, постановами Верховної Ради України з метою 
упорядкування адміністративних зв’язків між окремими населе-
ними пунктами, які були розірвані внаслідок проведення анти-
терористичної операції, створення умов для ефективного здій-
снення повноважень органами місцевого самоврядування адміні-
стративно-територіальних одиниць, що знаходяться поза межами 
зони проведення антитерористичної операції, та забезпечення 
життєдіяльності були змінені: межі міст Золотого та Гірського 
Попаснянського району Луганської області [90]; межі Попаснян-
ського, Слов’яносербського, Перевальського та Новоайдарського 
районів Луганської області [91; 92]; місто Соледар та місто Часів 
Яр Бахмутської міської ради Донецької області віднесено до 
категорії міст районного значення Бахмутського району Донецької 
області та змінено межі Бахмутського району Донецької облас-
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ті [93]; межі міст Горлівка, Слов’янськ та Слов’янського району 
Донецької області [94; 95]; Артеміського, Волноваського, Ново-
азовського та Тельманівського районів і міста Маріуполь 
Донецької області [96–98]. На нашу думку, зміна адміністративно-
територіальних меж окремих адміністративних одиниць Луган-
ської та Донецької областей є важливим інструментом інтеграцій-
них ініціатив фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 
оскільки вони вказують на важливість для української держави 
інтересів та потреб її громадян, вирішення яких пов’язано з 
процедурою отримання послуг на рівні інститутів місцевого 
самоврядування.  

Військово-цивільні адміністрації. З початком окупації частини 
Донецької та Луганської областей Російською Федерацією ви-
никли проблеми з виконанням регіональними органами влади та 
місцевого самоврядування своїх прямих функцій, визначених на 
законодавчому рівні. Характеризуючи таку ситуацію, народний 
депутат від фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
Ю. Луценко зазначав, що Луганської обласної ради фактично не 
існує, «депутати або втекли, або ховаються на тимчасово оку-
пованих територіях. Господарські функції облводоканалу, 
обленерго немає кому виконати» [99], попри те, що більшість 
звільнених територій перебувають під надійним контролем 
Збройних сил України та державних органів влади, «є проблеми із 
виконанням ними державних функцій. Частина депутатів, зокрема 
Луганської обласної ради, районних, селищних, міських рад, 
сільські голови, на жаль, не виконують покладених на них законом 
функцій» [99]. Інтеграційним інструментом для вирішення окрес-
леної проблеми став ініційований Президентом України П. По-
рошенком проект Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації» (серед чотирьох суб’єктів права законодавчої 
ініціативи троє народних депутатів України були членами фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»: С. Кубів, Р. Князевич, 
Ю. Луценко) [100], який у Верховній Раді України представляли 
народний депутат України Ю. Луценко та секретар Комітету 
Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони 
І. Вінник. 
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Під час обговорення законопроекту про військово-цивільні 
адміністрації Ю. Луценко акцентував увагу народних депутатів на 
тому, що, відповідно до проекту закону, у звільнених районах 
Донецької та Луганської областей виконання функцій тимчасово 
відсутніх представницьких органів місцевого самоврядування буде 
покладено на органи державної адміністрації, які мають право 
призначати на вакантні посади органів місцевого самоврядування 
цивільних або військових осіб: «Буде надано право, наприклад, 
Луганській обласній держадміністрації встановлювати блокпости, 
визначати порядок їх перетину, режим торгівлі підакцизними 
товарами у прифронтовій зоні, приймати бюджет відсутньої 
обласної ради рішенням обласної держадміністрації, заміщувати 
відсутнього сільського голову цивільною або військовою особою. 
Таким чином буде забезпечено порядок і державний устрій на 
українській території Донбасу» [99]. Натомість І. Вінник більшою 
мірою акцентував на перспективах застосування положень 
зазначеного Закону, коли «війна, врешті-решт, закінчиться і буде 
багато територій, де місцеві органи самоврядування самороз-
пустилися, не буде кому виконувати повноважень виконавчої 
гілки влади: встановлювати тарифи, забезпечувати лікарні, школи, 
харчування в дитячих садках. … Військово-цивільним адміністра-
ціям будуть надані повноваження призначати вибори на звіль-
нених територіях» [99]. Таким чином, народний депутат України 
окреслив інтеграційний потенціал цього законопроекту, відобра-
жений у політичній позиції України щодо вже сьогодні сформо-
ваних намірів з відновлення всіх окупованих територій, які неза-
баром будуть звільнені від російських окупантів-агресорів. 

Основними аргументами на користь вказаного законопроекту, 
використаних членами фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА», були такі: (1) військово-цивільні адміністрації утворю-
ються в разі нескликання сесії відповідної районної, обласної ради 
у встановленому законом України порядку, тобто є чітка квалі-
фікуюча ознака, коли їх треба утворювати; (2) необхідність 
виконання повноважень, покладених на виконавчу владу; (3) вій-
ськово-цивільні адміністрації автоматично припиняють свої 
повноваження, щойно будуть проведені легітимні вибори відпо-
відного органу самоврядування, які, власне, і організують ці 
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військово-цивільні організації; (4) у прифронтовій смузі військові 
вже сьогодні допомагають цивільному населенню, забезпечуючи 
його життєдіяльність, тож зазначений законопроект спрямований 
лише на внормування того, що в реальності вже існує; (5) вій-
ськово-цивільні адміністрації потенційно можуть стати інститутом 
зниження рівня невдоволення серед населення, що постійно 
проживає в зоні антитерористичної операції [99]. Така аргумен-
тація виявилася переконливою та сприяла прийняттю 276 голо-
сами Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» [101]. 

Згодом за ініціативи Комітету Верховної Ради України з 
питань національної безпеки і оборони до Закону України «Про 
військово-цивільні адміністрації» були внесені правки, які стосу-
валися гармонізації низки технічних аспектів повсякденної діяль-
ності військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької 
областей, зокрема, стосовно визначення чіткого часу, коли припи-
няються повноваження відповідної ради та починається виконання 
повноважень військово-цивільними адміністраціями; чітко регла-
ментується, що в день набрання чинності акта Президента України 
про утворення військово-цивільних адміністрацій припиняються 
повноваження лише органів місцевого самоврядування, а не 
державних адміністрацій; уточнюється вид розпорядчого акта 
керівника військово-цивільних адміністрацій (наказ), уточнюється 
перелік повноважень військово-цивільних адміністрацій, додаєть-
ся положення про схвалення перспективних планів території 
громад [102]. Саме у такій редакції фракція ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» підтримала проект Закону «Про військо-
во-цивільні адміністрації» («за» – 117, «проти» – 0, «утримався» – 
1 (народний депутат України О. Дегтярчук), не голосували – 11, 
відсутні – 19) [103]. 

Децентралізація влади. Реформа децентралізації влади в 
України була і залишається пріоритетною для фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА». Під час обговорення Постанови 
Верховної Ради України «Про попереднє схвалення проекту 
Закону «Про внесення змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади» члени фракції, розуміючи, що реформа 
місцевого самоврядування не може бути здійснена на території 
Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської 
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областей, підтримали правову норму про те, що особливості здій-
снення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей мають визначатися окремим законом [104]. 
Саме особливості місцевого самоврядування не дозволять наді-
лити окремі райони Донбасу надмірними повноваженнями, тому 
що самоврядування може діяти лише в рамках Конституції і 
законів України.  

Вибори Російської Федерації в Криму та на Донбасі. Ініціати-
ва засудження намірів проведення Росією виборів в окремих 
районах Донецької та Луганської областей належить голові Комі-
тету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, 
члену фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Гера-
щенко, зусиллями якої було підготовлено Звернення Верховної 
Ради України до держав-членів та інституцій Європейського 
Союзу, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади, Японії та 
інших держав світу та міжнародних організацій щодо намірів 
проведення незаконних виборів в окремих районах Донбасу [105]. 
Основною ідеєю цього документа було те, що проведення вільних, 
демократичних і прозорих виборів місцевих органів влади в 
окремих районах Донецької та Луганської областей має відбутися 
згідно з чинним українським законодавством та відповідно до 
стандартів ОБСЄ. Верховна Рада України, послідовно дотри-
муючись Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей, 
ухвалила Закон України «Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей», підтримала проект Закону України «Про внесення змін 
до Конституції України щодо децентралізації влади» в першому 
читанні. Тому «… обурена повідомленнями про провокаційні 
наміри маріонеток Кремля провести псевдовибори в окремих 
районах Донецької та Луганської областей України 18 жовтня та 
1 листопада 2015 року» [106]. Представниця фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» нагадала, що аналогічне рішення 
Російської Федерації і подальше проведення псевдовиборів в 
окремих районах Донецької і Луганської областей 2 листопада 
2014 р. завдало значного удару по Мінських домовленостях і 
призвело до ескалації конфлікту на Донбасі [106]. Позиція фракції 
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ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» була підтримана біль-
шістю голосів [107]. 

Попри подібну позицію щодо організації виборів до органів 
влади на території тимчасово окупованого Криму після їх 
проведення парламентська фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА», зокрема, заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань європейської інтеграції М. Юнова, звернула 
увагу парламентарів на те, що з боку моніторингової місії ОБСЄ у 
звіті про проведення російських виборів у Криму не було жодної 
згадки про те, що такі вибори країни-агресора на тимчасово 
окупованій території України є грубим порушенням саме 
міжнародних стандартів проведення демократичного волевиявлен-
ня народу: «Місія ОБСЄ не мала доступу до кримських дільниць, 
бо немає консенсусу між країнами-членами ОБСЄ щодо статусу 
Криму та виборчих округів, утворених на його території, що вони 
чесно визнають» [108]. Виходячи з цього, депутат запропонувала 
проект постанови Верховної Ради України про те, щоб Остаточний 
звіт ОБСЄ був визнаний міжнародною спільнотою як такий, що не 
відповідає дійсності. 

18 березня 2018 р. процес виборів президента Російської 
Федерації було незаконно поширено на тимчасово окуповану цією 
країною територію України – Автономну Республіку Крим та 
м. Севастополь. З цього приводу Верховна Рада України ухвалила 
постанову про їх невизнання [108] та звернення до діючого 
головуючого в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 
Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва 
в Європі та парламентів держав-учасниць Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі щодо міжнародного спостереження 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі на виборах 
президента Російської Федерації 2018 р. [109]. 

Українська делегація в ПАРЄ, очолювана народним депу-
татом від фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», віце-
президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи В. Ар’євим, 
подала заявку на проведення дебатів з питання невизнання 
російських виборів у анексованому Криму на квітневій сесії 
2018 р. Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. В. Ар’єв зазначив, що 
«Україна має звертатися до міжнародного співтовариства, щоб 
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засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні 
я, як голова делегації в ПАРЄ, уже подав заявку на проведення 
поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі. Ми можемо 
віддати перевагу підтримці термінових дебатів щодо розширеної 
тематики Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить 
делегація Великої Британії» [110]. 

Таким чином, засуджуючи вибори у тимчасово окупованих 
Криму та на Донбасі, парламентська фракція ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» намагалася використовувати усі доступні 
інструменти та встановлювала зв’язок з усім комплексом 
прийнятих законодавчих ініціатив партії, що стосуються 
інтеграційних перспектив України. 

 
Інтеграція Криму та Донбасу в український  

соціокультурний простір 
 

Дискурс парламентської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо перспектив інтеграції Криму та Донбасу в 
український соціокультурний простір конкретизувався через 
обговорення та політичне позиціонування таких тем, як права 
внутрішньо переміщених осіб, українська символічна політика та 
політика пам’яті в Криму та на Донбасі, інформаційна реінтеграція 
тимчасово окупованих територій, дотримання прав людини на 
тимчасово окупованих територіях 

Права внутрішньо переміщених осіб. Важливим інструментом 
інтеграції Донбасу та Криму в український соціокультурний 
простір для фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» стало 
визначення позиції про формування комплексу прав внутрішньо-
переміщених осіб та їх дотримання. Підтримуючи всі законодавчі 
акти, якими регулюються права внутрішньо переміщених осіб [111], 
члени фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» багато 
уваги приділяли процедурі дотримання цих прав на регіональному 
та локальному рівнях. Однією з найважливіших проблем для 
внутрішньо переміщених осіб є проблема працевлаштування. Вже 
на початок 2015 р. до реєстру Міністерства соціальної політики 
було внесено 953 тис. вимушених переселенців, з яких них кожен 
одинадцятий (85,5 тис.) потребував працевлаштування [112]. За 
даними, наведеним головою Комітету Верховної Ради України з 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 131

питань європейської інтеграції, членом фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» І. Геращенко, з усієї кількості вимушених 
переселенців на облік із проханням працевлаштування стали лише 
40 тис., а працевлаштовані лише 7 тисяч, «що, звичайно, не є 
нормально» [112], але ефективно вирішувати ці питання в умовах 
створеної законодавчої бази можна за наполегливої позиції 
регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування. 

Ще одним комплексом проблем, пов’язаних з правами 
внутрішньо переміщених осіб, є проблема їх участі у виборах до 
органів місцевого самоврядування на території теперішнього 
проживання та проблема проведення виборів на тій території 
України, яка є підконтрольною Україні, але на якій здійснюється 
антитерористична операція. У статті 24 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» заз-
начається, що внутрішньо переміщені особи користуються такими 
самими правами і свободами відповідно до Конституції, законів та 
міжнародних договорів України, як і інші громадяни України, що 
постійно проживають в Україні. Забороняється їх дискримінація у 
разі здійснення ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони 
є внутрішньо переміщеними особами [113]. Проте здебільшого 
спостерігається ігнорування міжнародних стандартів щодо участі 
внутрішньо переміщених осіб на місцевих виборах. Саме для 
подолання цієї ситуації 27 березня 2017 р. у Верховній Раді Украї-
ни було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб та інших мобільних всередині країни грома-
дян)» [114], котрий забезпечує виборчі права внутрішньо перемі-
щених осіб шляхом зміни виборчої адреси без зміни реєстрації в 
паспорті (на даний час не обговорювався на пленарному засіданні 
Верховної Ради України). Серед авторів цього законопроекту були 
й члени фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
М. Найєм, С. Заліщук, Р. Чубаров, М. Джемілєв, О. Черненко, 
М. Єфімов, Д. Лубінець, М. Іонова, І. Луценко, О. Юринець. У 
проекті Закону України «Про забезпечення доступу до виборчих 
прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині 
країни громадян» пропонується усунути допущені порушення прав 
громадян та привести чинне законодавство у відповідність до 
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Конституції України та міжнародних стандартів виборчого про-
цесу. Важливим аспектом цього законопроекту було те, що у 
визначенні цілей та завдань законопроекту йшлося про посилення 
«інтеграції внутрішньо переміщених осіб, інших громадян, які є 
мобільними всередині країни, за новим місцем проживання» та 
усунення «порушення виборчих прав громадян» [116]. У разі 
ухвалення цього законопроекту Верховною Радою України буде 
забезпечена можливість внутрішньо переміщеній особі, іншим 
мобільним всередині країни громадянам реалізувати свої законні 
та конституційні виборчі права на місцевих виборах; запобігти 
дискримінації за місцем проживання та регіональною ознакою 
громадян під час реалізації виборчих та інших прав; гармонізувати 
законодавство України із міжнародними стандартами політики 
щодо внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів та інших 
категорій громадян; створити сприятливі умови для інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та їх рівноправної участі у 
вирішенні питань загальнонаціонального та локального значення; 
знизити соціальну напругу у взаємодії між органами державної 
влади та мобільними всередині країни громадянами. Зауважимо, 
що парламентські дискусії щодо виборчих прав внутрішньо 
переміщених осіб точилися в українському парламенті від момен-
ту виникнення цієї проблеми в політичному просторі країни, однак 
тільки досягнення консенсусу про те, що внутрішньопереміщені 
особи позиціонуватимуться як частина населення, охопленого 
внутрішньою міграцією, стало можливим формулювання основних 
положень проекту Закону. 

Достатньо непримиренною та непохитною є позиція фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» щодо проведення виборів 
у зоні проведення антитерористичної операції; «Ми казали, що 
вибори на Донбасі мають відбутися там, де їх безпечно проводити. 
Ступінь безпеки встановлює військово-цивільна адміністрація 
через ЦВК. … Є абсурдом голосувати за депутатів у Широкіному 
або інших населених пунктах, які знаходяться безпосередньо на 
лінії зіткнення» [115]. 

Проблема здобуття освіти для внутрішньо переміщених осіб 
та громадян України, що проживають на тимчасово окупованих 
територіях, як інструмент соціокультурної інтеграції варто 
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розглядати в декількох контекстах. Насамперед, – це забезпечення 
права на здобуття вищої освіти особами, місцем проживання яких 
є тимчасово окупована територія України. Саме представник 
парламентської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 
питань науки і освіти О. Співаковський представляв основні 
положення проекту Закону «Про внесення змін до Закону України 
«Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої 
освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія України» (№ 6116) [116]. Народний депутат наголо-
шував, що «цей законопроект дає два дуже прості меседжі для 
тимчасово окупованого Криму. Перший – ми на законодавчому 
рівні запрошуємо кримських випускників шкіл навчатися на 
території України, ми тут на них чекаємо. І другий дуже важливий 
меседж пов’язаний з тим, що ми пропонуємо цим випускникам 
будувати кордон інтелекту, кордон освіченості на території 
Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей. На 
території цих областей розташовані 120 вищих навчальних 
закладів, і той, хто думає, що це резервація, глибоко помиляється. 
Це дуже важливий кордон, не менш важливий, ніж кордон 
армії» [117]. Саме цей законопроект зорієнтований на виконання 
інтеграційної та об’єднавчої функцій, оскільки сприяє ви-
пускникам шкіл, які здобули середню освіту в тимчасово 
окупованому Криму, здобути українську вищу освіту без ЗНО. 
Ним пропонувалося виділення 1 тис. місць у 120 університетах 
України за державний кошт (близько 25 млн грн), що в 
інтеграційному сенсі було сигналом для населення окупованих 
територій та європейських партнерів про те, що «ми не покидаємо 
там наших дітей» [117].  

Виголошуючи офіційну позицію фракції, заступник голови 
Комітету Верховної Ради України з питань державного будів-
ництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, член 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» В. Курило 
нагадав, що у 2016 р. подібні заходи були вжиті для випускників 
шкіл з Донбасу, але завдання української влади залишається 
незмінним – витягнути дітей з тимчасово окупованих територій «і 
зробити все можливе, щоб вони закінчували вищі навчальні 
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заклади в Україні, залишалися тут, щоб вони були справжніми 
громадянами Української держави» [117]. Під час обговорення 
цього законопроекту була висловлена позиція, що такий підхід 
порушує принцип рівних умов для вступу до вищих навчальних 
закладів, але перший заступник Голови Верховної Ради України І. 
Геращенко наголосила, що в умовах, коли Російська Федерація 
надає квоти для навчання українських дітей з тимчасово окупо-
ваних територій, у тому числі для дітей з українських територій, 
Українська держава зобов’язана «боротися за дітей, які вимушені 
сьогодні проживати на окупованих територіях і які просто не 
мають доступу до української освіти, до отримання українського 
атестата про середню освіту» [117]. Потужним інструментом у 
такій боротьбі є саме гарантоване забезпечення певної кількості 
державних місць у вищих начальних закладах України для 
навчання дітей з тимчасово окупованих територій. За забезпечення 
державних місць у вищих начальних закладах України для 
навчання дітей з тимчасово окупованих територій проголосувало 
95 членів фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 
«проти» – 0, «утрималися» – 6 (народні депутати України А. Вада-
турський, В. Кривохатько, Н. Новак, В. Пинзеник, Т. Ричкова, 
Р. Чубаков), не голосувади – 29, відсутні – 10 [118]. 

Оцінюючи ухвалення Верховною Радою України Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо 
забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем 
проживання яких є тимчасово окупована територія України», 
голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони, член фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА А. Герасимов дуже влучно охарактери-
зував його як «основу побудови інтелектуального мосту між 
Україною та окупованими територіями» [119]. 

Українська символічна політика та політика пам’яті в Криму 
та на Донбасі. Артикуляція необхідності формування символічної 
політики та політики пам’яті українського Криму пов’язана з 
діяльністю членів фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА, 
головою підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 
М. Джемілєвим та члена Комітету Верховної Ради України з 
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питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Р. Чубарова. За період своє депутатської діяльності у 
Верховній Раді України восьмого скликання політики привернули 
увагу до багатьох проблем, пов’язаних з інтеграцією Криму в 
український політичний та соціокультурний простір. Однак най-
більш важливими досягненнями народних депутатів ми вважаємо 
ствердження Криму в системі української символічної політики та 
політики пам’яті, що здійснювалося шляхом внесення та 
ухвалення: 

 Постанови Верховної Ради України «Про присвоєння імені 
Амет-Хана Султана міжнародному аеропорту «Сімферополь» у 
травні 2015 р. [120]. Це символічний і надзвичайно важливий крок, 
яким висловлювалася підтримка боротьби кримськотатарського 
народу і його солідарність з українським народом за незалежність 
України і свободу кримськотатарського народу. Водночас, перей-
менування аеропорту створює проблеми для держави-окупанта, 
оскільки в усіх міжнародних документах під час здійснення 
авіарейсів повинна фігурувати саме нова назва. 

 Постанови Верховної Ради України «Про звернення Вер-
ховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європей-
ського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Пар-
ламентської Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжна-
родного співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод 
кримськотатарського народу» [121], спрямованої на привернення 
уваги світового співтовариства до становища кримськотатарського 
народу, який перебуває на тимчасово окупованій території. Під час 
обговорення тексту постанов Р. Чубаров зазначив, що «сьогодні 
історія повторюється для кримських татар. Російська Федерація не 
просто окупувала нашу Батьківщину. Держава-агресор розпочала 
неприховані репресії, спрямовані на фізичне і духовне знищення 
корінного народу Криму, його витискання з рідної землі. 
Відбуваються переслідування за сфабрикованими справами тисяч 
активістів і пересічних кримців. Буквально кожний кримський 
татарин відчуває, що завтра можуть прийти за ним» [117]. 

 Постанови Верховної Ради України «Про внесення до-
повнень до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році щодо вшанування Дня пам’яті 
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депортації кримськотатарського народу», відповідно до якої 
18 травня вшановувався 71 рік з дня депортації кримсько-
татарського народу (1944) на загальнодержавному рівні [122]. 

Загальна позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА відображена у результатах голосування за постанови Верховної 
Ради України, якими створювався контент символічної політики 
кримських татар як громадян України (див.: Таблицю ІІ.2) 

 
Таблиця ІІ.2 

 

Результати голосування фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА за ствердження Криму в українському 

символічному просторі та політиці пам’яті 
 

 
Постанова Верховної Ради України 

Результати голосування 
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Про присвоєння імені Амет-Хана Султана 
міжнародному аеропорту «Сімферополь.  

95 0 1 22 26 

Про звернення Верховної Ради України до 
Організації Об’єднаних Націй, Європейсь-
кого Парламенту, Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів між-
народного співтовариства щодо засудження 
порушень прав і свобод кримськотатарського 
народу 

108 0 0 11 25 

Про внесення доповнень до Постанови 
Верховної Ради України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році щодо 
вшанування Дня пам’яті депортації 
кримськотатарського народу 

104 0 0 13 27 

 

Складено на основі даних: Поіменне голосування про проект 
Постанови про присвоєння імені Амет-Хана Султана міжнародному 
аеропорту «Сімферополь» (№ 2796) – за основу та в цілому14.05.2015 
10:33. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=1938; 
Поіменне голосування про проект Постанови про звернення Верховної 
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Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів міжнародного 
співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод кримсько-
татарського народу (№ 2821) – за основу та в цілому. 14.05.2015 10:42. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=1941; Поімен-
не голосування про проект Постанови про внесення доповнень до 
Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2015 році» (щодо вшанування Дня пам’яті депортації 
кримськотатарського народу) (№ 2794) – за основу та в цілому 14.05.2015 
18:10. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=2030 

 
Українська символічна політика та політика пам’яті на 

Донбасі не набула на рівні фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» такого самого систематичного та результативного 
подання в публічному просторі. На нашу думку, це пов’язано з 
тим, що до фракції БПП не потрапив жоден україноцентричний 
регіональний політик з Донецької та Луганської областей. 

Дотримання прав людини на тимчасово окупованих тери-
торіях Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» «відповідальність за порушення визначених 
Конституцією та законами України прав і свобод людини і 
громадянина на тимчасово окупованій території покладається на 
Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і 
принципів міжнародного права» [126]. Проте це не вказує на 
можливість України брати участь у моніторингу дотримання прав 
людини на тимчасово окупованих територіях чи якось впливати на 
характер їх дотримання. Найбільш комплексно українська позиція 
та позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА була 
висловлена І. Геращенко: «Ви знаєте, на окупованих територіях ми 
бачимо гуманітарну катастрофу, і світ мовчить про це. Світ дуже 
уважно відслідковує виконання Мінських угод у питанні без-
пекової ситуації або в питаннях політичного блоку, дуже багато 
уваги приділяється виборам чи внесенню змін до Конституції. Але 
коли ми чули, щоб світ говорив про гуманітарні питання, про те, 
що не виконується пункт про звільнення заручників, про те, що 
немає допуску міжнародних гуманітарних організацій на окупо-
вані території? … Це неприпустимо» [28]. Тобто, не маючи влас-
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них ресурсів впливу на гуманітарні процеси на Донбасі, фракція 
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА наполягала на тому, щоб 
європейська спільнота інтегрувала питання захисту саме 
гуманітарних прав і прав людини до сфери своєї уваги.  

Дотримання прав людини у Криму є одним з елементів пози-
ціонування проблеми окупації та повернення Криму в дискурсі 
члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин, члена фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА Р. Чубарова. Для нього є 
характерним фокусування уваги, по-перше, на порушенні прав 
кримськотатарського національного самоврядування («Зараз за 
ґратами в Криму 11 наших товаришів, зокрема Артем Чийгоз, 
заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Алі 
Асанов, Мустафа Дегерменджі … Це не просто члени Меджлісу, 
це більш ніж 250 місцевих меджлісів, сільських, міських, 
селищних, це 22 регіональні меджліси, це вся конструкція органів 
кримськотатарського національного самоврядування, це близько 
2,5 тисячі людей. Вони хочуть їх оголосити екстремістами і засу-
дити» [127]); по-друге, на переслідуванні кримських татар у Криму 
за політичні погляди та переконання («на сьогодні в Криму 
17 заручників кримських татар знаходяться за ґратами, 17 пат-
ріотів України переслідуються окупантами за свою вірність 
українській державі, за вірність своїй релігії, за гідну і достойну 
поведінку в окупованому Криму» [128]). 

Якщо у вересні 2015 р. народний депутат України Р. Чубаров 
наголошував, що ані Україна, ані міжнародна спільнота «сьогодні 
не змогли задіяти ефективних механізмів захисту прав і свобод 
громадян України, що живуть на територіях окупованого Криму» 
[129], то у березні 2016 р. стверджував, що весь світ став на захист 
Меджлісу кримськотатарського народу («Це обговорювалося під 
час виступу пана Мустафи Джемілєва, лідера кримськотатарського 
народу, на засіданні Ради Безпеки ООН, що проводилося 18 травня 
2016 року. Це обговорювалося після мого виступу в Раді ООН з 
питань прав людини 22 березня в Женеві» [127]), тож «тепер уже 
час долучитися парламенту України до захисту Меджлісу 
кримськотатарського народу, до захисту кримськотатарського 
народу, до захисту всіх громадян України, які живуть у тимчасово 
окупованому Криму» [127]. 
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Інтеграція Криму та Донбасу в український 
 економічний простір 

 

Згідно з роз’ясненням Міністерства закордонних справ Украї-
ни логіка Мінських домовленостей полягає в послідовних 
деескалації (припинення вогню і відведення важких озброєнь, що 
має бути перевірено ОБСЄ; звільнення заручників і незаконно 
утримуваних осіб); стабілізації (виведення іноземних збройних 
формувань і найманців, відновлення Україною контролю над 
усією ділянкою російсько-українського кордону; започаткування 
діалогу про формат проведення вільних і справедливих місцевих 
виборів, відповідно до стандартів ОБСЄ); відродженні Донбасу 
(відновлення банківських платежів, поновлення соціально-еко-
номічних зв’язків, відбудова інфраструктури, політична і соціаль-
но-економічна реінтеграція Донбасу) [130]. Якщо передумови для 
політичної реінтеграції можуть бути сформовані на рівні 
парламентського та президентського дискурсів, на рівні симво-
лічного простору та політики пам’яті, на рівні яких формуються 
інтеграційні меседжі та за допомогою механізмів ЗМІ впливають 
на масову політичну свідомість населення тимчасово окупованих 
територій України, то створення меседжів економічної інтеграції є 
доволі проблематичним. Їх поява можлива тільки після завершен-
ня етапів стабілізації та відновлення. Саме це є основною при-
чиною відсутності на сьогодні чітких стратегій економічної 
реінтеграції Донбасу, а йдеться про «відновлення Донбасу», яке 
потрібно здійснювати комплексно. 

 
*  *  * 

 
Інтеграційні перспективи України в контексті російської 

агресії в Криму та на Донбасі фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» у своїй парламентській діяльності визначала дов-
кола програмних принципів і статутних положень ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», які стосувалися 
насамперед підтримки інтеграції України в Євроатлантичний 
безпековий простір та набуття членства в організації Північно-
атлантичного договору; цивілізаційного вибору України на 
користь європейської інтеграції, що стало об’єднавчим чинником 



Інтеграційні перспективи України в контексті Російської агресії...  140

українського суспільства; Революції Гідності як внутрішнього 
імпульсу євроатлантичної інтеграції. 

Структура політичного дискурсу фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у моделюванні інтеграційних перспектив 
України утворена сукупністю таких елементів, як (1) внутрішньо-
політичний вимір інституціонального та нормативно-правового 
окреслення інтеграційних перспектив; (2) зовнішньополітичний 
вимір інтеграційних перспектив; (3) інтеграція Криму та Донбасу в 
український політичний простір; (4) інтеграція Криму та Донбасу в 
український соціокультурний простір; (5) інтеграція Криму та 
Донбасу в український економічний простір. 

Внутрішньополітичний вимір інституціонального та норма-
тивно-правового окреслення інтеграційних перспектив фракцією 
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» розкривався шляхом 
оновлення інституціонального статусу РНБО як простору дискур-
су інтеграції/реінтеграції, смислового наповнення та інтерпретації 
Мінських домовленостей як інструменту інтеграції та правового 
визначення статусу тимчасово окупованих територій України. У 
досліджуваний період позиція фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо розширення повноважень РНБО залишалася 
незмінною, а РНБО як у внутрішньопартійному, так і парла-
ментському дискурсах позиціонувалася фракцією як надійний 
інструмент та інституційний простір, що сприяє швидкій реакції 
на виклики російської агресії.  

Щодо Мінських домовленостей як інструменту реінтеграції 
Донбасу та Криму, члени фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» артикулювали такі їх смисли: () механізм мирного 
врегулювання конфлікту на Донбасі; (2) результат політичного 
компромісу; (3) інструмент забезпечення міжнародної підтримки 
України; (4) механізм стримування Росії як країни-агресора та 
тиску на неї; (5) механізм звільнення заручників. Народні депутати 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» ініціювали зміни 
Мінського формату, пропонуючи інтегрувати до його предметного 
поля питання повернення Криму. Оцінюючи динаміку партійної 
позиції щодо Мінських домовленостей, зазначимо, що принципово 
вона не змінилася, хоча парламентській фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» довелося поступитися їх статусом у 
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правовому полі України під час обговорення проекту Закону 
України «Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України над тимчасово окупованими 
територіями в Донецькій та Луганській областях», оскільки поси-
лання на Мінські домовленості виявилося неприйнятним для 
партнерів фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» по 
коаліційній більшості в українському парламенті.  

Дискурс парламентської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо особливостей державної політики із забез-
печення державного суверенітету України над тимчасово окупо-
ваними територіями в Донецькій та Луганській областях був 
сконцентрований навколо законодавчого визначення Російської 
Федерації країною-агресором, країною-окупантом; законодавчого 
визначення, які території є окупованими; надання відповідних 
повноважень силовим відомствам реалізовувати заходи, необхідні 
для того, щоб ці території були деокуповані та звільнені від 
Російської Федерації; визначення параметрів захисту цивільного 
населення, юридичного статусу, статусу документів, правочинів, 
які здійснюються на тих територіях, де-факто визнаючи їх 
нікчемними, таким чином засуджуючи будь-які спроби Російської 
Федерації легалізувати свою присутність. Важливим реінтеграцій-
ним меседжем є відсутність правового маркування частини грома-
дян України як «колаборантів».  

Зовнішньополітичний вимір інтеграційних перспектив 
окреслювався фракцією ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 
по-перше, через підтримку скасування позаблокового статусу 
України як початку набуття повноправного членства в НАТО та 
ЄС, тому законотворча діяльність фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» була спрямована на імплементацію в українське 
законодавство норм, пов’язаних з орієнтацією України на відпо-
відність стандартам і принципам НАТО. По-друге, через фор-
мування правового поля процесу європейської інтеграції України, 
важливим елементом якої позиціонувалися (2) безвізовий режим – 
дієвий чинник, що зміцнює Україну як державу, її суверенітет, 
обороноздатність та є могутнім інтеграційним маркером для 
українців Донбасу та Криму; (2) транскордонне співробітництво як 
інструмент зміцнення довіри і безпеки в Європі та подолання 
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існуючих стереотипів і упереджень. Отже, європейську інтеграцію 
як сферу зовнішньої політики України та зовнішньополітичної 
інтеграції фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» по-
в’язувала з процесами політичної, економічної та соціокультурної 
інтеграції більшою мірою Донбасу, ніж Криму. 

Дискурс інтеграції Криму та Донбасу в український полі-
тичний простір відбувався навколо позиції фракції ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» щодо адміністративно-територіального 
устрою Донецької та Луганської областей, ролі військово-
цивільних адміністрацій, проблем децентралізації влади та неза-
конного характеру виборів Російської Федерації в Криму. Ініційо-
вана членами фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
зміна адміністративно-територіальних меж окремих адміністратив-
них одиниць Луганської та Донецької областей на рівні закону 
України була важливим інструментом реалізації інших інтегра-
ційних ініціатив фракції, оскільки вказувала на важливість для 
Української держави інтересів та потреб її громадян, вирішення 
яких пов’язано з процедурою отримання послуг на рівні інститутів 
місцевого самоврядування. Роль військово-цивільних адміністра-
цій визначалася фракцією ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА», по-перше, як орган у звільнених районах Донецької та 
Луганської областей, який виконує функцію тимчасово відсутніх 
представницьких органів місцевого самоврядування; по-друге, як 
інститут зниження рівня невдоволення серед населення, що 
постійно проживає в зоні антитерористичної операції. Засуджуючи 
вибори у тимчасово окупованих Криму та на Донбасі, пар-
ламентська фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
використовувала усі доступні інструменти та встановлювала 
зв’язок з усім комплексом прийнятих законодавчих ініціатив 
партії, що стосуються інтеграційних перспектив України. 

Дискурс парламентської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» щодо перспектив інтеграції Криму та Донбасу в 
український соціокультурний простір конкретизувався через 
обговорення та політичне позиціонування таких тем, як права 
внутрішньо переміщених осіб, українська символічна політика та 
політика пам’яті в Криму та на Донбасі, інформаційна реінтеграція 
тимчасово окупованих територій, дотримання прав людини на 
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тимчасово окупованих територіях. Фракція ПАРТІЯ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА» виступила із законодавчою ініціативою 
внормування забезпечення можливості для внутрішньо пере-
міщених осіб реалізувати свої законні та конституційні виборчі 
права на місцевих виборах через запобігання дискримінації за 
місцем проживання та регіональною ознакою громадян під час 
реалізації виборчих та інших прав відповідно до міжнародних 
стандартів політики щодо внутрішньо переміщених осіб, трудових 
мігрантів та інших категорій громадян. Можливість здобуття 
освіти для внутрішньо переміщених осіб та громадян України, що 
проживають на тимчасово окупованих територіях, позиціону-
валася фракцією ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» як 
створення інтелектуального мосту між Україною та окупованими 
територіями. 

Артикуляція необхідності формування символічної політики 
та політики пам’яті українського Криму пов’язана передусім з 
парламентською діяльністю члена Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, національних меншин і між-
національних відносин, члена фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» Р. Чубарова, завдяки зусиллям якого український 
парламент на офіційному рівні засуджував порушення прав 
кримськотатарського національного самоврядування та пересліду-
вання кримських татар у Криму за політичні погляди та 
переконання. Українська символічна політика на Донбасі не 
набула в дискурсі фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 
такого самого систематичного позиціонування в публічному 
просторі, що пов’язано з відсутністю серед членів фракції україно-
центричних регіональних політиків з Донецької та Луганської 
областей. В ситуації відсутності власних ресурсів впливу на 
гуманітарні процеси на Донбасі, фракція ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА наполягала на тому, щоб європейська спільнота 
інтегрувала питання захисту саме гуманітарних прав і прав 
людини до сфери своєї уваги.  

Інтеграція Криму та Донбасу в українськй економічний 
простір визначена фракцією ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» як залежна від процесів деескалації, стабілізації та 
повернення Донбасу до політичного простору України.  
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ІІІ. «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»:  
«МИ, УКРАЇНЦІ, Є ЄДИНИМ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ТІЛОМ, МАЄМО ЖИВУ ДУШУ  
ТА НЕВМИРУЩИЙ ДУХ» 

 
Історична довідка  
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» («Об’єднан-

ня «САМОПОМІЧ») було зареєстровано Міністерством юстиції 
України 29 грудня 2012 р. (реєстраційне свідоцтво №215-п.п.). 
Очільник («Лідер Партії») – Андрій Садовий. Місцезнаходження – 
м. Львів. 

Проголошуючи вірність традиції самоорганізації, «Об’єднан-
ня «САМОПОМІЧ» виводить свою генеалогію із часів існування на 
землях Західної України на початку ХХ століття українського 
кооперативного руху, тісно пов’язаного з іменем юриста Євгена 
Олесницького (1860–1917; був очільником «Просвіти» в м. Стрию, 
з 1907 р. – членом парламенту Австро-Угорщини) та священика і 
композитора Остапа Нижанківського (1863–1919). Стараннями 
останнього був створений Союз руських молочарських спілок, що 
об’єднував (до 1914 р.) понад сотню організацій. Прибічники 
«Союзу…» доклали зусиль до виходу газети «Самопоміч» (див. про 
це детальніше: [1]).  

Популяризуючи факти самоорганізації галичан у різних сфе-
рах (у 1930-х роках, зокрема, проявом чого стала діяльність 
Українського молочарського союзу, що об’єднував до 500 000 се-
лянських господарств, банку «Дністер», мережі крамниць 
«Маслосоюзу» та «Народної торговлі», наглядових структур на 
зразок Ревізійного союзу українських кооперативів, низки стра-
хових компаній та ін., члени  партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 
наголосили, що самоорганізація проявлялася не лише в економічній 
сфері, але й у культурній, науковій, освітній, військовій та ін. 
сферах, свідченням чого була діяльність Наукового товариства 
імені Тараса Шевченка, «Просвіти», «Рідної школи», організацій 
«Пласт», «Сокіл», «Відродження», спортивного товариства 
«Україна», яка засвідчувала потребу «в організації власного, 
незалежного від держави національного» життя, про здатність 
розбудувати «практично паралельну систему освіти, де українці 
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здобували знання, ігноровані у державних школах», та інші 
структури.  

Відновлення традицій самоорганізації члени партії «Об’єд-
нання «САМОПОМІЧ» пов’язують із початком діяльності у 
Львові у листопаді 2004 р. громадської організації «Самопоміч» (з 
ініціативи директора ГО «Інститут розвитку міста» Андрія 
Садового, обраного у 2006 р. міським головою Львова). Організація 
проголосила чільними напрямами своєї діяльності сприяння юридич-
ній грамотності громадян, «об’єднання громадян за професійним, 
територіальним чи проектним принципом», популяризацію 
здорового способу життя та організацію волонтерського руху. 

Створивши у 2012 р. партію, члени «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ» у травні 2014 р., здобувши 7,4% голосів виборців, спро-
моглися провести до Київської міської ради 5 своїх однопартійців. 
Під час позачергових парламентських виборів 2014 р. «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» сформувало свій виборчий список (див.: [2]), 
залучивши до нього представників добровольчих батальйонів, 
експертів Реанімаційного пакета реформ, Громадського люстра-
ційного комітету та ін. (всього – 61 особу), та, озброївшись 
гаслом «Візьми і зроби!», здобуло 10,97% голосів виборців, посівши 
3-тє місце серед 6 переможців  виборчих перегонів [3]. Найбільшу 
підтримку кандидатам у депутати від партії, за даними ЦВК, 
надали виборці м. Києва (21,39%), де «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 
за результатами голосування посіло 2-ге місце [4]. На 3-му місці 
політична сила виявилася у таких 9 областях, як Львівська 
(18,78%), Івано-Франківська (14,69%), Київська (13,13%), Волин-
ська (11,46%), Тернопільська (11,30%), Рівненська (11,08%), Хме-
льницька (10,39%), Закарпатська (9,83%) та Вінницька (7,59%); 
на 4-му місці – у Черкаській (9,83%), Полтавській (9,22%), Жито-
мирській (9,12%), Дніпропетровській (8,59%), Чернівецькій (8,56%), 
Сумській (8,28%), Чернігівській (7,63%) областях; на 5м-у – у За-
порізькій (8,59%), Кіровоградській (7,90%) та Харківській (7,49%); 
на 6-му місці – у Миколаївській (7,71%), Одеській (7,23%), 
Херсонській (6,70%) області. Найменшу підтримку партії надали 
виборці Луганщини (5,14%) та Донеччини (3,85%) [4].    

У Верховній Раді України, що запрацювала 24 листопада 2014 р., 
була створена фракція «Об’єднання Самопоміч» у складі 34 на-
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родних депутатів, яка своїми «ключовими завданнями» прого-
лосила «створення і запуск виборчого законодавства за про-
порційною системою з відкритими списками, новий склад ЦВК, та 
новий, гідний України Генеральний Прокурор». 

Фракція увійшла до парламентської коаліції, підписавши від-
повідну угоду. Крім того – делегувала представника на посаду 
Міністра агропромислової політики та продовольства. Народний 
депутат Оксана Сироїд (№4 у виборчому списку Політичної 
партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» до Верховної Ради України 
восьмого скликання) була обрана на посаду заступника Голови 
Верховної Ради України; ще троє представників фракції очолили 
парламентські комітети (із питань запобігання і протидії 
корупції, інформатизації та зв’язку та у закордонних справах). 

За результатами виборів до місцевих рад різного рівня у 
2015 р. були обрані понад 900 представників політичної сили (зок-
рема – міськими головами низки міст: Львова, Миколаєва, Білої 
Церкви, Борислава, Трускавця, Скадовська, Бара, Яворова, 
Перемишлян). 

Суперечності у діяльності фракції (боротьба за своєрідну 
«ідеологічну чистоту») призвели до того, що уже у 2015 р. із неї 
було виключено 6 членів (зокрема, у лютому – І. Суслову за 
підтримку призначення В. Шокіна Генпрокурором; у вересні – 
Г. Гопко, О. Єднака, В. Кривенка, П. Кишкаря, В. Пташник за 
підтримку змін до Конституції щодо децентралізації); 1 особа 
припинила депутатські повноваження (у травні – А. Мірошник). У 
жовтні 2017 р. фракція позбулася ще 1 члена (Н. Веселової).  

Суперечності у діяльності українського парламенту зумовили 
вихід фракції (у лютому 2016 р.) з парламентської коаліції внас-
лідок, як стверджувалося, неспроможності уряду «впроваджу-
вати якісну політику реформ та ефективно співпрацювати з 
парламентом».  

На середину 2018 р. до фракції входило 25 народних депута-
тів. Як позафракційні у парламенті восьмого скликання працють 
такі члени партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», як Н. Веселова, 
Г. Гопко, О. Єднак, В. Кривенко, П. Кишкар, В. Пташник. 
І. Суслова увійшла до фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА». 
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Проблеми війни і миру, питання інтеграції України в умовах 
російської агресії не знайшли глибокого відображення у документі 
за назвою «Передвиборча програма Політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» [5], з яким молода партія звернулася до україн-
ців, дебютувавши у 2014 р. на виборах до Верховної Ради України. 
Проголосивши, що «ми, українці, незалежно від нашого етнічного 
походження, є єдиним національним тілом, маємо живу душу та 
невмирущий дух», що «ми були і залишатимемося нацією миру», 
партія наголосила, що «ми завжди будемо готові боронити свою 
землю і свою свободу» і завжди «пам’ятатимемо, шануватимемо і 
молитимемося за тих, хто захищав нас у важкі часи». В умовах 
сьогодення обов’язок кожного українця, як стверджувалося у 
програмі, – «боронити незалежність та цілісність своєї держави. А 
обов’язок держави – захистити кожного з нас». 

У разі обрання до парламенту (як говорилося у першому 
структурному блоці передвиборчої програми політсили), партія 
бралася обстоювати, з-поміж іншого, «ефективну взаємодію 
парламенту, Президента та уряду для формування нової воєнної 
доктрини»; ідею відмови від позаблокового статусу України; 
виробництво й закупівлю сучасного озброєння; ефективне управ-
ління військово-промисловим комплексом; ідею формування вій-
ськового резерву шляхом створення системи військової підготовки 
громадян. Серед проголошених пріоритетів були також такі, як 
створення системи «проактивної державної інформаційної по-
літики»; «прозоре та адресне забезпечення осіб, які захищали 
свободу українців та територіальну цілісність України, а також 
їхніх сімей»; підтримка громадян, які «самоорганізувалися для 
допомоги війську, підвищення власної обізнаності, фізичної 
форми та патріотичного духу» [5]. 

Інші структурні підрозділи програми так чи інакше стосу-
валися політико-правових змін в Україні, економічного рефор-
мування держави, низки інших питань, пов’язаних із розвитком 
соціальної, освітньої сфери, боротьби з корупцією та монополіями 
тощо.  

Будучи обраними до парламенту, члени «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ» включилися в процес законотворчості, послідовно 
обстоюючи проголошені цінності та пріоритети. І зокрема – ідею 
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відмови Української держави від позаблокового статусу як 
запоруку її суверенітету в майбутньому. Так, під час розгляду 
(23 грудня 2014 р.) внесеного Президентом України законопроекту 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови 
України від здійснення політики позаблоковості» (№1014–3) 
керівник фракції О. Березюк, нагадавши українську приказку про 
те, що «З ким поведешся, того й наберешся», наголосив: «З ким 
повелися, того й набралися. І саме закон про скасування 
позаблокового статусу дозволить нам, врешті-решт, повестися з 
тими, хто є уособленням колективної безпеки, інтелігентності, 
поваги до прав людини і взагалі розвитку. Тому, безапеляційно, ми 
не маємо про що дискутувати». А далі запропонував – «саме в цей 
момент, саме зараз… об’єднатися навколо Президента України як 
гаранта додержання Конституції і людини, яка представляє нас 
поза межами держави, і проголосувати за законопроект, внесений 
Президентом України, незважаючи ні на що» [6, с. 60].   

З перших місяців перебування в українському парламенті, 
представники партії вирізнялися чіткими оціночними судженнями 
щодо російської агресії проти України. Так, у січні 2015 р. члени 
фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» підтримали Постанову 
«Про Звернення до Європейського парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, національних парламентів країн – членів 
ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу 
людей під Волновахою в Україні», з проектом якої виступила 
голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської 
інтеграції І. Геращенко. Очільник фракції О. Березюк, висту-
                                                 

 У постанові говорилося: «13 січня 2015 року стався жахливий за своїми 
наслідками масовий розстріл мирних жителів на Сході України в районі 
населеного пункту Волноваха на Донбасі. У результаті нанесеного ракетного 
удару з боку терористів з так званої ДНР по автобусу з мирними громадянами 
загинуло більше 10 осіб, серед них є діти. Більше 15 важко поранено. 
Незважаючи на підписаний у вересні 2014 року представниками ОБСЄ, України 
та Російської Федерації Мінський протокол, що передбачає дотримання всіма 
сторонами режиму припинення вогню, обстріли українських сіл, селищ, міст на 
сході України та позиції українських силовиків на Донбасі з боку терористів так 
званих ДНР, ЛНР не вщухають. Обстріли ведуться з територій, що знаходяться 
під контролем бойовиків ЛНР та ДНР зі зброї, що має російське походження. 
Україна та експерти з багатьох міжнародних організацій мають численні факти 
доказів регулярного постачання з боку Російської Федерації зброї російського 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 161

паючи на підтримку «Звернення…», зауважив, що «парламент 
України не повинен використовувати дипломатичних зворотів», а 
мусить говорити прямо про те, що це – «відверта російська агре-
сія», адже «парламентарії не є дипломатами». Стверджуючи, що 
українці є повноцінними партнерами світового співтовариства», О. 
Березюк закликав твердо говорити про те, що «світ повинен 
допомогти Україні зупинити цю агресію, адже це агресія проти 

                                                                                                           
походження бойовикам на Донбасі через неконтрольовані Україною ділянки 
українсько-російського кордону. Кожен день світ є свідком зухвалого порушення 
міжнародного права, основоположних прав людини, права на життя мирних 
громадян України, які стали заручниками бойовиків на окупованій ними території 
Донбасу. Цивілізований світ не може, не має права мовчки спостерігати за цією 
трагедією українського народу. Україна несе численні людські втрати, які 
вимірюються вже тисячами життів. Увесь цивілізований світ повинен докласти 
максимальних зусиль для умиротворення агресора. Зупинити його може тільки 
сила нашого спільного супротиву, сила єдності і солідарності з Україною усіх 
європейських і світових демократичних кіл. Нещодавно Україна разом з іншими 
провідними країнами світу і мільйонами французів вшанувала пам’ять жертв 
теракту в столиці Франції. Масовий розстріл людей у Парижі та Волновасі – це 
подія з одного й того ж ряду. Цивілізований світ повинен згуртуватися в боротьбі 
з тероризмом. Зважаючи на те, що конфлікт на Донбасі, інспірований ззовні, уже 
призвів до тисяч людських втрат, а сотні тисяч жителів Донецької та Луганської 
областей вимушені були залишити свої домівки і шукати притулок на мирній 
частині територій України, що знаходиться під контролем української влади, 
зважаючи на продовження підтримки з боку Росії терористів шляхом без-
перервного постачання військового обладнання, стрілецької зброї, артилерії, тан-
ків та живої сили, Верховна Рада України закликає Європейський парламент, 
Парламентську Асамблею Ради Європи, національні парламенти та уряди держав – 
членів ЄС, США, Канади, Японії, Австралії: продовжувати та посилювати 
політику санкцій проти Російської Федерації як країни, яка, порушуючи 
міжнародні норми, анексувала частину української території – АР Крим, 
підтримує терористичні організації ЛНР та ДНР, а також своїми практичними 
діями системно підриває досягнуті у Мінську мирні домовленості; включити так 
звані ДНР, ЛНР та інші подібні формування до списку терористичних 
організацій; вивчити можливості для надання Україні військової допомоги з 
метою посилення її оборонних можливостей, зокрема щодо захисту наших 
кордонів; продовжувати політику невизнання незаконної анексії Криму; 
розробити протягом наступних двох місяців програму допомоги Україні у 
контексті реагування на погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі; сприяти 
політичному вирішенню врегулювання ситуації на Донбасі на основі повного 
дотримання територіальної цілісності і непорушності кордонів України, поваги 
до її суверенітету і незалежності; продовжити спільно протидіяти російській 
пропаганді». 
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світу!», і запропонував «негайно відредагувати цей проект поста-
нови, зробити його прямолінійнішим, жорсткішим, менш диплома-
тичним. Немає часу на дипломатію – канонада звучить!» [7, с. 70]. 

Подією першої сесії Верховної Ради України восьмого скли-
кання стало Позачергове засідання (27 січня 2015 р.), на якому 
було прийнято Постанову «Про Звернення Верховної Ради 
України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парла-
менту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської 
Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про 
визнання Російської Федерації державою-агресором». Представ-
ляючи проект Звернення, голова Комітету Верховної Ради України 
у закордонних справах Г. Гопко (член фракції Політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ») акцентувала, що «Україна зали-
шається об’єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації», і ця 
агресія здійснюється, з-поміж іншого, «і через підтримку та 
забезпечення масштабних терористичних атак», адже «менш ніж 
за два тижні внаслідок військових обстрілів та дій підтримуваних 
Росією терористів у Волновасі, Донецьку та Маріуполі загинуло 
понад 50 мирних громадян України». Г. Гопко зазначила, що 
«Росія і підтримувані нею терористи не бажають виконувати 
Мінські домовленості, які… залишаються єдиною міжнародно 
визнаною основою для мирного врегулювання. …Російська Феде-
рація систематично порушує загальновизнані норми міжнародного 
права, права людини, в тому числі право на життя мирних 
громадян України, які стали заручниками терористів на окупо-
ваній території Донбасу». Вказуючи на «цинізм кремлівської 
агресії, яка включає активну підтримку терористів на державному 
рівні» та «перетворює вбивство безневинних мирних громадян на 
звичне повсякденне явище», доповідачка наголосила: «Попри 
злагоджені дипломатичні зусилля в женевському, нормандському 
та інших форматах Росія не виконує своїх зобов’язань щодо дот-
римання загальновизнаних норм міжнародного права та вже 
досягнутих домовленостей. Так, Крим залишається окупованим, а 
вимоги демократичної спільноти щодо припинення агресії, 
постачання зброї, техніки та живої сили терористам ігноруються 
Кремлем. Добрі наміри залишати двері відкритими для діалогу з 
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керівництвом Російської Федерації лише провокують нові криваві 
терористичні акти в Україні». Спираючись на Статут ООН та 
Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» 
(від 14 грудня 1974 р.), Г. Гопко запропонувала Верховній Раді 
України визнати Російську Федерацію державою-агресором та 
закликати міжнародних партнерів України:  

– «не допустити безкарності винних за злочини проти 
людяності, вчинені від початку російської агресії проти України»;  

– «визнати Російську Федерацію державою-агресором, що 
всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки 
ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку»;  

– «так звані “ДНР” і “ЛНР” визнати терористичними 
організаціями»;  

– «посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі 
шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних захо-
дів (санкцій), щоб зупинити російську агресію та примусити 
російське керівництво виконати у повному обсязі всі пункти 
Мінських домовленостей, припинити незаконну окупацію Криму, 
звільнити всіх заручників та незаконно утримуваних на території 
Російської Федерації громадян України»;  

– «обмежити повноваження російської делегації в Пар-
ламентській Асамблеї Ради Європи доти, доки Російська Феде-
рація не припинить ігнорувати вимоги міжнародної демократичної 
спільноти»;  

– «надавати Україні необхідну військову допомогу з метою 
посилення її оборонних можливостей, гуманітарну допомогу для 
постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених 
осіб і сприяти відновленню критично важливої інфраструктури на 
Донбасі».  

Заключна теза Звернення – «Закликаємо міжнародне спів-
товариство визнати факт агресії проти України, окупації її 
території і посилити вимоги щодо повернення до міжнародно 
визнаних кордонів України, запобігши створенню небезпечного 
прецеденту у вигляді грубого порушення світового порядку та 
системи безпеки, що склалися після Другої світової війни» – була 
підтримана не тільки оплесками народних депутатів, але й 
голосами 271 народного депутата [8]. 
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Таким чином, прийшовши до українського парламенту під 
гаслом єдності українців, «незалежно від нашого етнічного 
походження» й місця проживання, та активно розпочавши роботу 
у складі парламентської коаліції, фракція Політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ»  упродовж першої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання, підтримуючи ті чи інші 
парламентські постанови, виступала проти позаблокового статусу 
України, проти злочинів російських військових та проросійських 
найманців на Донбасі, проливаючи світло на Росію як на державу-
агресора. Крім того, – докладала зусиль, щоб донести до світу 
інформацію (через звернення) про справжній стан справ у 
окупованому Росією Криму та частині українського Донбасу. 

Особливістю участі парламентської фракція Політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» у другій сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання стало те, що її очільник під час 
обговорення і внесення змін до проекту Закону України «Про 
Національну гвардію України» (щодо удосконалення організації та 
порядку діяльності Національної гвардії)» висловлювався на 
користь розширення повноважень і функцій Президента, 
зазначивши, що «коли війна, всю відповідальність за перемогу чи 
поразку в цій війні несе Верховний Головнокомандувач Збройних 
сил країни», який «повинен мати всі ресурси, засоби і інстру-
менти». Тож фракція підтримала пропозицію, щоб «усю відпо-
відальність за це призначення взяв на себе Президент України – 
Верховний Головнокомандувач Збройних сил країни». Разом з тим 
О. Березюк нагадував, що «внутрішні війська, коли були в поганих 
руках, направляли свою зброю проти народу України» і спо-
дівався, що «Національна гвардія ніколи ні в мирний, ні у 
військовий час не буде використана проти країни і проти свого 
народу» [9, с. 30]. Таким чином, голосуючи за розширення пов-
новажень Президента та сподіваючись на те, що це піде на користь 
«народу України», члени партії «м’яко» застерігали від потен-
ційного виклику з боку Президента.  

 Серед викликів і загроз майбутньому України представники 
партії в парламенті називали екс-президента В. Януковича, 
вказуючи на необхідність активізації роботи прокуратури і, 
зокрема, доставки В. Януковича до України, оскільки «роз-
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слідувати справи, пов’язані з ним і його організованим злочинним 
угрупованням», з їхньої точки зору, було вкрай важливим. 
Є. Соболєв закликав парламентарів: «Давайте не просто голо-
сувати, а справами змушувати керівників правоохоронних органів, 
зокрема Генерального Прокурора, виконати свою роботу. А якщо 
вони провалюють цю роботу, давайте шукати нових керівників 
правоохоронних органів» [10, с. 61].  

Є. Соболєва однозначно підтримував О. Березюк, наголо-
шуючи, що, якщо «є злочин – має бути покарання. Якщо немає 
покарання за злочин, навіть дрібний, він повторюється». Вис-
ловивши припущення, що «сьогодні, можливо, ми започатковуємо 
дорогу покарання для тих, хто вчинив злочин проти людяності, 
української нації, української людини», депутат наголосив, що 
разом з тим варто думати і над тим, «що буде з нашою еконо-
мікою, бо найбільшим покаранням для них буде сила української 
економіки, сила українських громад, місцевого самоврядування, 
української освіти. А для цього…, крім таких принципових 
історичних рішень, треба …приймати відповідальні рефор-
маторські закони» [10, с. 68–69]. Тобто О. Березюк висловлював 
розуміння того, що майбутнє держави залежить не лише від 
покарання злочинців, але й від економічного, освітнього розвитку 
України та ін. 

Категоричною була позиція парламентарів від «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» у ситуації, коли представник ОПОЗИЦІЙНОГО 
БЛОКУ Ю. Бойко запропонував проект Постанови «Про забез-
печення миру та стабільності на Сході України», №1847, в якому 
пропонувалося «провести прямі переговори з Російською Феде-
рацією про спільні зусилля щодо припинення вогню, відновити 
соціальні виплати на Донбасі», звернутися до ООН з пропозицією 
надання миротворчого контингенту «для забезпечення миру та 
стабільності в цьому регіоні». Так, Г. Гопко, звертаючись до 
присутніх у сесійній залі, повідомила рішення Комітету Верховної 
Ради України у закордонних справах, очільницею якого вона була: 
«Рішення комітету – відхилити цей проект постанови, оскільки 
незрозуміло, до кого спрямована заява», деякі її пункти є 
суперечливими, інші ж – вже виконуються. Таким чином, члени 
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фракції не орієнтувалися на Росію і не виявляли жодної схильності 
до докладання «спільних» з нею зусиль. 

Виявляючи готовність «брати відповідальність за державу», 
народні депутати-представники «Об’єднання «САМОПОМІЧ»  
(зокрема, П. Кишкар)   з обуренням говорили про те, що до 
відповідальності не притягнено «жодної людини за вчинені 
військові злочини, в тому числі під час бойових дій на Сході 
України. Жодної людини не притягнено до відповідальності за 
бездіяльність щодо забезпечення державного суверенітету і 
територіальної цілісності під час окупації Криму. Жодної!». При 
цьому увага зверталася на діяльність компанії ДТЕК і її власника 
Р. Ахметова, який був власником і «Метінвесту». Зазначаючи  
«шалений деструктивний вплив на діяльність української влади в 
Маріуполі» Р. Ахметова, депутат вимагав розібратисґя із 
ситуацією, яка шкодить Україні [11, с. 51].   

Обстоюючи ідею суверенітету України, П. Кишкар на початку 
березня 2015 р. говорив з парламентської трибуни про недоліки 
«оборонного планування» і, зокрема, про нерозробленість низки 
важливих нормативноправових документів: «У нас немає часу 
бавитися, всі питання безпеки і оборони мусять бути внесені в зал, 
розглянуті – і до виконання. Люди повинні чітко знати межі своєї 
відповідальності за ту чи іншу роботу. Ми на сьогодні не маємо 
інженерних споруд ані для Маріуполя, ані для Харкова. Ви це 
чудово знаєте. Жодна людина не притягнена до відповідальності, 
ніхто за це не відповідає, ніхто нічого не робить. Я ще раз кажу: 
якщо у вас недостатньо знань, звертайтеся, ми готові вам 
допомогти в усьому, будемо працювати і вдень, і вночі. Дуже 
багато перспектив щодо державно-приватного партнерства у сфері 
ВПК» [12, с. 43]. Відповідальність кожного посадовця, що так чи 
інакше впливає на перспективи  (у тому числі й внутрішньо- чи 
зовнішньоінтеграційні) Української держави, – постійний акцент у 
виступах членів фракції. 

Інший наголос в позиції П. Кишкаря стосувався особистої 
відповідальності міністра оборони, секретаря Ради національної 
безпеки і оборони та Президента України. Зокрема, він зазначив, 
що «наголошуємо на неухильному виконанні і дотриманні закону, 
зокрема, Верховним Головнокомандувачем [13, с. 46]. Таким 
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чином, по-своєму обстоювалася ідея якості та відповідальності 
керівництва державних структур. 

Безумовною заслугою представників «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» був внесок у прийняття Постанови «Про Заяву 
Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Російської 
Федерації та подолання її наслідків”», автором якої стала О. 
Сироїд (див.: [14, с. 18–19.]).  

Докладаючи зусиль до зміцнення інститутів держави (від яких 
багато в чому і залежатиме напрям інтеграційних перспектив 
України в майбутньому), члени партійної фракції виступали з 
парламентської трибуни із відповідними заявами (зокрема, разом 
із фракцією Радикальної Партії Олега Ляшка, – проти політики 
«дискредитації Верховної Ради і коаліції» [15, с.34]), гостро 
висловлювалися у зв’язку з необхідністю покращення державного 
управління. Так, заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питань промислової політики та підприємництва С. 
Кіраль (член фракції Політичної партії «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ»), виступаючи в парламенті (квітень 2015 р.), акцентувала: 
«Без зміни сьогоднішньої системи набору людей на … посади за 
фаховим принципом, відкритим і прозорим, без зміни моти-
ваційної складової, щоб ці люди працювали там і були вмоти-
вовані робити ці зміни і жертвувати собою, своїми знаннями і 
досвідом для цього, у нашій країні нічого не буде. Ми й далі 
будемо говорити, як робимо це останніх 10 або 20 років» [16, 
с. 47]. О. Березюк, беручи участь у обговоренні проекту Закону 
«Про державну службу», додавав: «Дійсно, багато людей, які 24 
роки були пристосуванцями в державному апараті, постраждають. 
Але від цього виграють держава та молоді не за віком, а за 
способом мислення люди, які матимуть шанс (це не означає, що це 
станеться автоматично) прийти в державну владу не для руйнації і 
втрати територій, як це відбувалося 24 роки, а для стабільного 
розвитку держави. Сьогодні в це важко повірити, але якщо ми це 
зробимо, будемо мати шанс [17, с. 8]. 

Дбаючи про якість державних інститутів, викриття коруп-
ційних дій посадовців різного рангу, представники «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ», і, зокрема, Є. Соболєв, звертали увагу уряду на 
проведення з’їзду адвокатів «з величезними порушеннями», адже 
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«туди не пускають делегатів, як за часів Захарченка», і вбачали в 
цьому «один із способів для страшної системи неправосуддя 
зберегти свій вплив, у тому числі через розставляння реальних 
людей Януковича у Вищу раду юстиції»; крім того – на необхід-
ність «відкриття даних бюджетних показників і про створення 
Національного агентства з питань запобігання корупції», на 
будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя, де була «ве-
личезна робота на папері» [18, с. 16]. Вважаючи, що систему ство-
рення нових фортифікаційних укріплень фактично було зірвано, Є. 
Соболєв, наголошуючи, запитував: «Навпроти Маріуполя нез-
дарами або зрадниками з Генерального штабу навмисно перед-
бачена дірка. Для того, щоб зайшли російські війська, чи для 
чого?» [19, с. 11]. Критикуючи екс-посадовців Генерального штабу 
(зокрема, генерала Назарова – екс-заступника начальника Гене-
рального штабу АТО) за тиск на експертів та свідків низки 
трагедій, які спіткали українських військових, С. Семенченко наго-
лошував, що «перш, ніж почати перемагати, ми повинні пройти 
внутрішнє очищення – розслідувати справи по Іл-76, Іловайську, 
блок-постах, Донецькому аеропорту, Дебальцево», та анонсував 
створення ініціативної групи депутатів України та представників 
ветеранських організацій громадського комітету за розслідуван-
нями злочинів у військовій сфері з метою домогтися «публічного 
суду та передачі справ до суду по Іловайську» [20, с. 68]. 

Під гостру критику членів фракції потрапляло Міністерство 
внутрішніх справ – за його «найменше бажання розслідувати, хто 
вбивав, хто катував, хто були ті, які кидали людей за ґрати без 
жодного закону» у час Революції Гідності; за те, що «гальмує 
укладання угоди з Європейським Союзом» та те, що «більшість 
критики з боку Європейського Союзу також стосується Мініс-
терства внутрішніх справ», а у «кожному місті, містечку, селищі, 
навіть у Києві» населення не відчуває, що «в нас з’явився новий 
справжній правоохоронний орган – міліція» [20, с. 66].  

Переймаючись проблемою якості (а, значить, і спромож-
ностей) держави і її громадян, представники фракції вносили на 
розгляд у сесійній залі проект Закону «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо військового збору» (№2436). 
У ньому пропонувалося «не оподатковувати військовим збором 
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доходи громадян від операцій з купівлі-продажу валюти», оскільки 
«обмін однієї валюти на іншу не може вважатися доходом 
фізичної особи», адже «при такому обміні не створюються до-
даткові матеріальні цінності ні в грошовій, ні в іншій натуральній 
формі». Іншим аргументом на підтримку законопроекту було й те, 
що «запровадження військового збору на валютообмінні операції 
призвело до того, що частина валютного ринку знову пішла в тінь» 
[21, с. 60–61]. 

Окремою сторінкою в діяльності «Об’єднання САМО-
ПОМІЧ», спрямованою на посилення єдності народу України, на 
підтримку кримськотатарського народу, було позитивне голо-
сування 14 травня 2015 р. 22 членів фракції  (з 30 діючих на той 
час) за Постанову «Про присвоєння імені Амет-Хана Султана 
міжнародному аеропорту “Сімферополь”»; 21 члена – за Поста-
нову «Про звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, світових 
лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо за-
судження порушень прав і свобод кримськотатарського народу»; 
20 членів – за «Про внесення доповнень до Постанови Верховної 
Ради України “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 ро-
ці” щодо вшанування Дня пам’яті депортації кримськотатарського 
народу». 

Дбаючи про зміцнення держави, представники «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» докладали зусиль для створення Національного 
антикорупційного бюро Україн та проти «цементування громіздкої 
системи МВС, яка існує на сьогодні», критикуючи проект Закону 
«Про органи внутрішніх справ», який, з їхнього погляду, не відпо-
відав Конституції та Коаліційній угоді, адже, по-перше, згідно зі 
статтею 116 Конституції України «структуру МВС і всі повно-
важення визначають Прем’єр-міністр і уряд», а парламент не мав 
«жодного права визначати ці повноваження», і, по-друге, як 
заявляла О. Сотник, норми законопроекту спрямовані були на 
порушення прав людини, тому що «МВС отримує безперешкодний 
доступ до більше ніж 40 баз даних. А це означає порушення прав 
людини без жодного контролю, жодних правил доступу до цих 
реєстрів» [22, с.37, 38].  



Інтеграційні перспективи України в контексті Російської агресії...  170

Неодноразово з уст членів «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у 
парламенті звучала критика й на адресу Генеральної Прокуратури 
і заклики – «визнати, що в нас немає прокуратури», адже 
«Генеральна Прокуратура… дуже вмілим, ефективним способом 
вміє покривати високопосадову корупцію. … Справедливості 
немає! Правосуддя немає! Дахування є!» [23, с. 14–15]. 

Потужно звучала критика у бік Президента та Прем’єр-
міністра. Зокрема, за їхню бездіяльність, за відсутність у країні 
реформ, спрямованих на подолання корупції, збільшення про-
зорості влади. Так, П. Кишкар (у червні 2015 р.) зазначав: «Ми 
говоримо про подолання корупції і нічого для цього не робимо. 
Ми кажемо слово “реформи” і не бачимо за цим словом жодного 
змісту. Ми говоримо про прості інструменти впровадження від-
критості влади – це відкриті он-лайн бюджети, он-лайн витрачання 
державних коштів, коштів органів місцевого самоврядування, 
коштів державних підприємств, коштів казенних підприємств. Ми 
говоримо про проведення он-лайн тендерів на закупівлю та 
продаж державного майна і майна державних підприємств, про 
відкриті конкурси на призначення керівників державних під-
приємств, про загальні тенденції відкритості реєстрів права 
власності, про створення, врешті-решт, на єдиній програмній 
платформі державного демографічного реєстру, до якого будуть 
включатися і мобілізаційний резерв, і реєстр права власності, і 
інші реєстри, які задовольняли б повністю систему державного 
управління в знанні інформації про особу. Цих інструментів 
чомусь ми не розглядаємо і не запроваджуємо. Але ж ці 
інструменти – єдиний шлях до успішності і Кабміну, і Президента 
України. Декілька цікавих фактів з того, що ми зараз бачимо. 
Якщо говорити про кадрову політику – це небажання бачити 
можливості у призначеннях висококваліфікованих людей. Чомусь 
оця тенденція – призначення своїх, призначення з “Рошену”, 
призначення “людей, яких я знаю”, усе-таки переважує над 
державницькою позицією людей. Чомусь повноваження Фонду 
державного майна, зокрема, дають можливість зараз заблокувати 
навіть оренду, наприклад, даху державного підприємства для 
встановлення антени мобільного оператора, тобто доходить до 
абсурду, але ми не хочемо нічого змінювати, це причинно-
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наслідковий зв’язок. Причинно-наслідковий зв’язок – це розуміння 
того, що ті люди, які крадуть, які сьогодні призначають своїх, 
замість кваліфікованих, мають дотик до вбивств на Майдані, 
вбивств у Криму і вбивств на Сході України. Цей причинно-
наслідковий зв’язок у короткій відповіді, яку я почув від самих 
людей. Вони часто запитують: чому так ведуть себе керівники? 
Люди сказали геніальну відповідь: тому що Президент і Прем’єр 
нічого не втратили на Майдані. Тобто їм не відірвало руку, вони не 
втратили бізнес, не ховали своїх найближчих друзів. Саме тому 
вони дозволяють собі так поводитися. … Люди на Майдані 
вимагали змін, і ці зміни полягають у відкритості влади...» [24, 
с. 69–71]. Виступаючи проти корупціонерів у владі, народні 
депутати-члени «Об’єднання «САМОПОМІЧ», застерігали, щоб 
«за допомогою простого шахрайства не відтворювалася та сама 
система кругової поруки» [25, с. 22]. Закликаючи колег по 
парламенту «припинити імітувати дії», представники політичної 
сили називали «величезним прокляттям країни» кадрову політику, 
керівництво правоохоронними органами, керівництво Генераль-
ного штабу [26, с. 11]. 

Питання прозорості і відповідальності влади тісно пов’язу-
валося членами партії із питанням справедливої системи виборів. 
Виступаючи (у червні 2015 р.) у парламенті, О. Березюк закликав 
до уважного перечитування Коаліційної угоди, передвиборчих 
обіцянок народних депутатів, тих, в яких вони наголошували 
необхідність запровадження пропорційної системи виборів в 
Україні: «Ми зобов’язалися перед виборцями створити умови 
вільного, а найголовніше – свідомого вибору, а це пропорційна та 
відкрита списочна система». Звертаючи увагу на те, що «наразі ми 
відчуваємо опір» її запровадженню, О. Березюк закликав колег по 
парламенту «працювати далі, щоб сьогодні підтвердити наше 
бажання створити нову виборчу систему» [27, с. 3–4]. Критикуючи 
систему виборів, депутат в іншому своєму виступі звертав увагу на 
те, що час «відмовитися від феодалізму» – від «феодалізму 
мажоритарки, від феодалізму пасивного вибору, від феодалізму 
блоків», які є ознакою феодалізму, особливо – «блоки з пріз-
вищами – це взагалі просто феодальний лад!», і розпочати, нареш-
ті, «будівництво політичної системи країни, де власне партії 
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беруть відповідальність, розвивають потім економічну і соціальну 
системи країни» [28, с. 61].  

Крім того – висловлював стурбованість з приводу особли-
востей реформування Конституції, зазначав, що «до сьогодні 
народні депутати України не мають хоча б попереднього тексту 
змін до Конституції, що стосуються місцевого самоврядування», 
та говорив про загрозу місцевому самоврядуванню, яке «може 
бути знівельоване надмірною централізацією» [27, с. 3–4]. Різко 
звучав виступ О. Березюка на позачерговому засіданні україн-
ського парламенту у серпні 2015 р., на якому стояло питання про 
прийняття  Постанови “Про попереднє схвалення проекту Закону 
“Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації 
влади”. Зокрема, О. Березюк  емоційно заявляв: «Такого ґвалту-
вання Конституції України ще не було в цьому залі. Мир і тільки 
мир з сильним державним управлінням, з сильною економікою, з 
сильною волею народу! В жодному разі зради національних 
інтересів та Конституції!» [29, с. 12]. Народний депутат, неодно-
разово звертаючи увагу на якість роботи українського парламенту, 
наголошував, що саме «процедура в парламенті є запорукою 
стабільності і розвитку цієї держави» [30, с. 8].  

Не випадала з поля зору «Об’єднання «САМОПОМІЧ» і 
економічна, соціальна та ін. проблематика, адже було переко-
нання, що «війна закінчиться тільки тоді, коли Українська держава 
буде сильна політично, економічно і соціально» [30, с. 7]. Так, 
наголошуючи, що «ключова проблема» для країни – «війна двох 
економічних парадигм», народний депутат В. Кривенко акцен-
тував, що сподівання на те, що «дерегуляція все врегулює», що 
«рука ринку сама себе відрегулює» – марні, і запитував: «Де ви 
бачили хоча б одну успішну країну у світі, яка досягла б успіху без 
конкретного партнерства держави і бізнесу, без конкретної 
галузевої індустріальної політики, без політики розвитку високо-
технологічних секторів економіки та інструментів, які це під-
тримують?», – і відповідав, що «таких прикладів не існує»: у світі 
реформуються усі сфери життя, і це – «боротьба з корупцією, 
дерегуляція, це підняття антимонопольної стелі з вертикальними 
реформами, це конкретний фокус на пріоритетних видах діяль-
ності та інструменти їхньої підтримки». Метою України прого-
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лошувалося те, що «ми повинні перестати бути сировинним 
світовим придатком, і «усе, що виїжджає з України у вигляді 
сировини, повинно бути оподатковано експортним митом, чи, як у 
випадку з лісом, – взагалі тимчасово обмежено у виїзді. Це сфера 
високих технологій, матеріалознавство, біотехнології, фармацев-
тика, IT, де насамперед потрібна свобода. Цю свободу на сьогодні 
неможливо досягти без високих зарплат чиновників. Ми не 
можемо зараз цього собі дозволити. На всій території України 
треба створювати точки зростання, території свободи, де гаран-
туватимемо, що туди держава не буде втручатися. І це, безумовно, 
напрям енергозбереження. Нам потрібні інструменти, які викорис-
товуються в усьому світі». Найперше називалася необхідність 
створення експортно-кредитного агентства (яке «не потрібне сиро-
винним олігархам», які усі роки правили державою), якого 
потребує високотехнологічний експорт, крім того – банк розвитку 
та ін. [24, с. 76–78]. 

Осінь 2015 р. стала своєрідним переломним моментом для 
фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ»: у вересні з неї було виклю-
чено кілька народних депутатів (Г. Гопко, О. Єднака, В. Кривенка, 
П. Кишкаря, В. Пташник) за підтримку змін до Конституції щодо 
децентралізації. Це дещо послабило фракцію і зменшило кількість 
її «активних голосів» у парламенті. З іншого боку, незмінними 
залишалися жорсткі оцінки фракції політичних процесів в Україні. 
Так, у листопаді 2015 р. О. Березюк, говорячи про «відсутність 
державного управління», наголошував: «Наразі те, що від-
бувається в державі, нагадує бій тиранозаврів, у результаті чого 
держава слабка, а клани дуріють. Слабкі Генеральна Прокуратура і 
суди, які не контролюють ситуації». 

Продовжувала звучати жорстка критика на адресу Президента 
і заклики «серйозно ставитися до своїх обов’язків» і, зокрема, – 
подати до парламенту кандидатури дванадцяти нових членів 
Центральної виборчої комісії, адже «саме Президент подає ці 
кандидатури після консультацій з парламентськими фракціями». 
Є. Соболєв з цього приводу зазначав: «Не можна далі залишати 
Охендовського і його людей для фальсифікації результатів 
виборів. Ми всі побачили на прикладі Маріуполя, Красно-
армійська та інших міст, до чого це призводить. Давайте припи-
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нимо цю ганьбу!» [32, с. 12–13]. Парламентар, аналізуючи си-
туацію довкола В. Шокіна, як Генерального Прокурора, казав: 
«Ну, це вже справді сміх крізь сльози! Сльози в першу чергу 
багатьох людей, які й далі не можуть отримати правосуддя, які 
далі перебувають у лапах цієї системи неправосуддя, кругової 
поруки, крадіжки чужого бізнесу, політичних репресій. Завтра це 
можуть бути наші сльози. Завтра це можуть бути сльози тих 
людей, які сьогодні утримують його на посаді, або побоюючись, 
або слухаючи своїх політичних вождів. Ми є парламент. Давайте 
до цього поставимося серйозно» [32, с. 13]. А далі звертав увагу 
парламентарів на те, що призначення незалежного Генерального 
Прокурора, заміна всіх суддів «є фактично останнім шансом для 
нас вести країну далі за еволюційним сценарієм».  

Твердячи про слабкість держави, члени фракції у той же час (у 
листопаді 2015 р.) звертали увагу на «три потужні конфлікти 
розвитку, які демонструють силу людей, народу і є свідченням 
слабкості інституційної держави»: конфлікт у Кривому Розі, де 
люди «стали на захист волевиявлення»; конфлікт на кордоні з 
Кримом, «де люди повстали проти бездіяльності влади, щоб 
захистити народ від окупації»; і «конфлікт неробства уряду щодо 
презентації проектів бюджету та податкової реформи» [33, с. 20].  

Члени фракції, дбаючи про зближення України з Європей-
ським Союзом, докладали зусиль до прийняття законів, котрі б 
уможливили безвізовий режим з ЄС, про що, наприклад, красно-
мовно свідчив виступ О. Сотник у Верховній Раді України 6 лис-
топада 2015 р. (див.: [34, с. 66–67]).  

У наступний час з парламентської трибуни представники 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» перманентно виголошували одні і ті 
самі застереження щодо необхідності посилення Української дер-
жави та боротьби зі внутрішніми і зовнішніми викликами. Серед 
цих викликів (що загрожували, у тому числі, і єдності держави, і 
перспективам її цілісності, і внутрішній консолідації та збли-
женню з Європейським Союзом), передовсім називалася корупція 
(див., наприклад, виступ О. Єднака: [35, с. С.9–10]), бездіяльність 
уряду (див., наприклад, виступ О. Березюка: [36, с. 8–9]; виступ 
Є. Соболєва: [37, с. 7–8] та ін.).  

Слід зазначити, що у сенсі законотворчості 2015 рік був най-
більш продуктивним (у контексті періоду з листопада 2014 р. до лип-
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ня 2018 р.): парламентарі ухвалили 350 законів (див. сайт «Верховна 
Рада України. Офіційний веб-портал. Законодавство України»: [38]). 

Лютий 2016 р. став по-своєму переломним моментом у діяль-
ності фракції партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у Верховній 
Раді України восьмого скликання. Голова фракції О. Березюк 
зустрівся зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ 
Хорді Хукслою та Акселем Фішером, щоб обговорити відмінність 
позиції партії і фракції від «загальноприйнятої» в українському 
політикумі. Особливості цієї осібної позиції зводилися до того, що 
фракція, дбаючи про цілісність Української держави, вважала 
неприйнятним [39]: 

– внесення змін до Конституції щодо децентралізації, за якої 
був би можливим «особливий статус Донбасу», узурпація влади 
Президентом, яка  «продавалася» під виглядом децентралізації; 

 – «шахрайство з внесенням змін до Регламенту стосовно 
конституційного процесу», які дискредитуватимуть будь-які зміни 
до Конституції, адже «суспільний договір, укладений у шахрай-
ський спосіб, не буде сприйнятий народом, який є єдиним 
джерелом влади».  

Крім того, представники партії виступали за обрання нового 
Прем’єра та Кабінету Міністрів, оскільки уряд, за їхнім переко-
нанням, функціонував поза стандартами публічного управління 
(що «переконливо довів як процес, так і зміст Бюджету 2016»), і 
послідовно обстоювали думку тимчасової ізоляції Донбасу як 
необхідної передумови економічної, соціальної і політичної ста-
більності держави, адже «тільки сильна держава Україна може 
забезпечити звільнення та подальше повернення Донбасу» [39]. 
Сила членів фракції виявлялася в тому, що партія прагнула 
показати «свою позицію, відмінну від “типової” – всебічно і від-
верто», адже: «Партнерам варто казати правду» . [39]. 

Будучи незгодними із якістю управління державою і її перспек-
тивами, відповідно до статті 83 Конституції України (як заявив на 
засіданні парламенту 18 лютого 2016 р. О. Березюк), фракція 
припинила свою участь у правлячій коаліції в парламенті, а крім 
того – було заявлено і «про відкликання підписів народних депу-
татів, членів фракції політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» 
під Угодою про коаліцію депутатських фракцій «Європейська 
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Україна» у Верховній Раді України восьмого скликання» [40, 
с. 64–65]. Можна твердити, що це була реакція на низьку продук-
тивність не лише коаліції, а й загалом українського парламенту: за 
даними Громадянської мережі ОПОРА коефіцієнт продуктивності 
роботи парламенту впродовж перших двох років його функціонування 
був вкрай низьким і становив лише 11% (див.: [41]). При цьому за 
коефіцієнтом «законотворчої продуктивності фракцій і груп в пар-
ламенті» восьмого скликання представники «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ» (коефіцієнт становив 12,1%) посідали друге місце: із 610 
внесених її представниками законопроектів 74 стали законами [41].   

Працюючи в наступний час у парламенті поза межами коаліції, 
політична сила, як показує аналіз як виголошених у парламенті 
промов представників фракції Політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ», так і динаміки їхнього голосування (спираючись 
на стенографічні бюлетені пленарних засідань Верховної Ради 
Україн восьмого скликання), залишалася вірною своїм ідеологічним 
настановам, підтримуючи ті рішення законодавчого органу, які 
сприяли зміцненню політичної системи України, демократії (а отже, 
й консолідації народів України, посиленню інтегративних процесів 
у державі, виявленню самодостатності Української держави) та ре-
формуванню держави за європейськими демократичними зразками. 

Але візьмемо до уваги: після виходу з коаліції фракції 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» продуктивність роботи парламенту 
зменшилася, про що свідчать дані Таблиці ІІІ.1.  

 

Таблиця ІІІ.1 
 

Кількість законів, ухвалених Верховною Радою України   
VIII скликання ( 24 листопада 2014 р. до 13 липня 2018 р.)* 

 

Рік 2014, 
листопад – 
грудень  

2015, 
січень – 
грудень  

2016, 
січень – 
грудень 

2017, 
січень – 
грудень 

2018, 
січень – 
липень 

Кількість 
ухвалених 
законів 

 
20 

 
350 

 
207 

 

 
185 

 
88 

Всього 850 
 

*Складено на основі даних сайта: Верховна Рада України. 
Офіційний веб-портал. Законодавство України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws  
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Загалом, аналізуючи Закони Україні, ухвалені парламента-
рями упродовж вказаного періоду, можна твердити, що найбільшу 
увагу парламент приділяв економічним та міжнародним пробле-
мам: близько 60–65 % (із 850)  ухвалених законів стосувалися саме 
цих сфер. Питанням безпеки та оборони, державному будівництву 
приділялося значно менше уваги: ця проблематика, яка, на мою 
думку, й має охоплювати коло питань, пов’язаних з аналізом 
викликів та узаконенням заходів, спрямованих на запобігання 
загрозам інтеграційним процесам як у середині Української держа-
ви, так і її інтеграційним устремлінням назовні (до міжнародних 
структур), не була пріоритетною. 

На що спроможні представники політичної партії, якщо 
діяльність парламенту стає надто млявою й малопродуктивною? 
Фракція «Об’єднання «САМОПОМІЧ» незалежно від ступеня 
активності парламенту наполегливо працювала над питанням 
асоціації України з ЄС. Зокрема, у листопаді 2016 р. А. Садовий 
звертався до лідера партії Християнсько-демократичний заклик 
(Нідерланди) Сіберта вен Херсме Буме, зазначивши: «Український 
народ, зробивши європейський вибір, розпочав боротьбу за 
цінності і принципи, які батьки-засновники ЄС заклали в його 
основу. Сьогодні народ України жертвує життями, захищаючи 
цінності, які поставила під загрозу Російська Федерація гібридною 
війною проти України та цілої Європи. Протягом останніх років 
Україна досягнула великого прогресу у багатьох сферах. Якорем 
цих змін є Угода про асоціацію з ЄС, що мала вступити в дію з 
початку 2016 року. …Нідерланди повинні підтримати молоду 
європейську державу. Нідерланди мають одну з найкращих 
традицій збереження цінностей свободи, демократії і поваги до 
прав людини у світі – тих цінностей, за які ми сьогодні боремося в 
Україні» [42]. А глава парламентської фракції політсили додавав, 
що «Наша сила в нас самих, світ належить … сильним. І сьогодні 
ми маємо створити умови, де президент Америки, Франції чи 
Німеччини, буде поважати українську інституцію тільки тому, що 
вона сильна. Іншого варіанта немає» [43]. 

З трибуни Ради Безпеки ООН народний депутат фракції 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» О. Сотник звертала увагу на вій-
ськові злочини Росії на Сході України та в Сирії, яка, «прикри-
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ваючись боротьбою із тероризмом, … тестує на мирному насе-
ленні хімічну зброю, знищує гуманітарні конвої, вбиває жінок та 
дітей», «Росія безкарно веде дві паралельні війни – одну на Дон-
басі, а іншу – в Сирії. Як і на Донбасі, в Сирії, беручи відпо-
відальність за деескалацію конфлікту, Росія насправді порушує 
їхні права і тільки провокує насильство шляхом поставки військ, 
зброї та боєприпасів, проводячи бойові дії і поширюючи пропа-
ганду» [44]. 

 Усвідомлюючи суть поведінки Росії, парламентарі від фракції 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» категорично висловлювалися проти 
проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, оскільки 
вважали, що «це буде 1939 рік», коли всі будуть жити в «єдиній 
українській соціалістичній республіці», а тому «включати в по-
літичну систему України тих, хто зараз керує окупованими 
територіями – означає руйнувати країну»  [45]. 

Проводячи «багато зустрічей у Держдепі США, важкі роз-
мови», які були наслідком «потужної пропагандистської роботи 
РФ», глава фракції  зазначав, що «Росія хоче бачити особливий 
статус Донбасу і вибори на Донбасі для того, щоб легітимізувати 
терористів і свою присутність у цьому регіоні, і більше цього – 
перетворити цю війну, яка досі не визнана як війна, і цю окупацію 
на внутрішній конфлікт в Україні», і застерігав, що «якщо буде 
імплементований Мінськ–2 у тому форматі, який нав’язує Кремль, 
Україна як суверенна держава зникне під впливом Росії» [46].  

Тобто, добре усвідомлюючи особливості моменту, специфіку 
російської агресії (її цілей і завдань) проти України, представники 
парламентської фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» залишалися 
на державницьких позиціях, однозначно демонструючи свій 
патрітизм і відданість ідеї суверенної України. Пропонуючи аль-
тернативу ідеям російського варіанта «Мінську», члени фракції 
підтримували ідею визнання «окремих районів» Донбасу окупо-
ваними територіями, а далі – тимчасову ізоляцію територій для 
того, «щоб дати Україні шанс скріпитися економічно, мілітарно», 
щоб Україна не зникла [46].  

Добре усвідомлюючи необхідність духовного суверенітету 
Української держави, член партії Г. Гопко говорила з парла-
ментської трибуни про важливість звернення до Вселенського 
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Патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії 
Українській православній церкві і скасування рішення  від 1686 р., 
коли «Київську Церкву було передано під Москву». Депутат  
висловлювала сподівання, що політичний заклик, політична пози-
ція парламенту України буде почутою, що здійсниться мрія, і 
«Києво-Печерська Лавра буде під Київським Патріархатом части-
ною української громади, церкви, нашої ідентичності. І нічого 
спільного з впливом Москви, Путіна і всіх цих структур, які 
використовують церкву для російської пропаганди, які зомбують 
наших громадян, уже не буде» [47, с. 54]. 

Виступаючи проти «української візантійської» держави, «яку 
ми не будуємо», глава фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 
акцентував (улітку 2016 р.), що «ворогам української суверен-
ності» потрібен  закон про вибори на окупованих територіях. І 
застерігав проти його прийняття, адже «такий закон буде 
закриттям антиукраїнського гештальту, який зруйнує українську 
суверенність. Цей закон починає продукуватися в нетрях пар-
ламенту. І незрозуміло, хто давав можливість Комітету з правової 
політики та правосуддя працювати без дозволу парламенту над 
тим законом. Це є підступність української візантійської 
держави…» [48, с. 5]. 

Невпинно критикуючи «українську візантійську державу», 
глава фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» неодноразово висту-
пав в парламенті, наголошуючи на злі корупції. Зокрема, влітку 
2016 р.  він підкреслював, що «корупція народжується з політичної 
корупції, з купівлі місць у цьому парламенті», який не виконував 
своїх функціональних обов’язків – не змінив членів ЦВК, не 
підготував і не проголосував проект закону про вибори до 
Верховної Ради (який став би, як сподівався О. Березюк, «запобіж-
ником дочасних виборів, припинив би цю корупцію або зменшив її 
на значний відсоток», що означало тільки одне – корупція «має 
шанс продовжуватися»), зрештою – «не визнав окуповані території 
окупованими, не визнав агресію і війну Росії проти України». А 
від цього потерпали мільйони людей, що було злочином, злочином 
перед українською історією, злочином, який загрожував сувере-
нітету і цілісності держави [49, с. 13–14].  
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Питання, «чому ми досі не назвали війну війною, чому ми досі 
не визнали території окупованими», звучало перманентно із вуст 
представників партії в парламенті і надалі (див., наприклад, виступ 
О. Сироїд: [50, с. 18], Є. Соболєва [51, с. 4], О. Березюка [52, 
с. 12]). І ця війна для парламентарів від «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ» була війною за незалежність України [53, с. 9]. 

Дбаючи про позитивний імідж країни на міжнародній арені, 
представники партії в парламенті виступали проти незаконного 
позбавлення М. Саакашвілі громадянства України; викривали дії 
«деспота» в державі і застерігали суспільство від тиранії (див.: [54, 
с. 12]).  

Викриваючи українську владу, О. Березюк наприкінці 2017 р. 
з гіркотою зауважував, що «єдиним позитивним наслідком» було 
те, що «українська інституційна держава вижила», але, попри це, 
«оскал тиранічної, деспотичної машини… розкручується», а 
«парламент є або рабом, або слугою деспотичної машини», анти-
корупційні органи руйнуються, Президент і парламент не вико-
нують своїх обов’язків, адже «парламент протягом трьох років 
разом з інституцією Президента не хоче визнати війну війною, 
окупацію окупацією, а ворога ворогом. Кому тоді служить цей 
парламент, який приймає бюджет країни і забезпечує на 
46 відсотків потреби української армії?» [55, с. 9]. 

Промовистим (наприкінці грудня 2017 р.) був виступ з парла-
ментської трибуни І. Подоляк (першого заступника голови Комі-
тету Верховної Ради України з питань культури і духовності; одно-
мандатний виборчий округ № 116, Львівська область, Політична 
партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»), яка говорила про те, що 
2017 р. не повинен залишитися в історії України «роком реваншу» 
олігархату і роком «початку політичних переслідувань після 
Майдану». Крім того, розмірковуючи про долю представників 
своєї партії в парламенті, І. Подоляк  з сумом констатувала, що за 
спротив «особливому статусу Донбасу в Конституції України», за 
те, що партійці називають Мінські угоди капітуляцією, за те, що 
вимагають визнати російську агресію, за захист ними добро-
вольців у судах, за  бажання і спроби зупинити «всіма можливими 
способами торгівлю на крові», за послідовне і систематичне 
називання АТО війною, за захист НАБУ, за прагнення створити 
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антикорупційний суд, за боротьбу з репресивною машиною, за 
захист прав людей,  за все це «молода політична сила…, наші 
однопартійці опинилися під репресивним політичним тиском і 
катком», адже на той момент було порушено понад 50 кри-
мінальних справ проти однопартійців, прихильників, членів гро-
мадської організації «Самопоміч», керівників органів місцевого 
самоврядування. І Подоляк наголосила: «Весь 2017 рік став для 
нашої політичної сили, для всіх наших прихильників, для всіх 
наших симпатиків, для частини наших однодумців у парламенті 
роком не розвитку, а роком розвитку опору системі, яка, на 
превеликий жаль, не була змінена. Вона була закамуфльована, і 
зараз ми бачимо, як відбувається реванш і піднімається гідра 
корупції та політичних переслідувань. Я не бажаю нікому, жодній 
новій політичній силі, яка з чистими намірами йшла до цього 
парламенту, опинитися в такій ситуації» [56, с. 73–74]. 

У наступний час члени фракції, оцінюючи ситуацію в країні, 
викриваючи негаразди в управлінні державою та її перспективи в 
контексті війни з Росією, чітко демонстрували свою позицію, 
заявляючи, що процвітаюча топ-корупція – це «русский мир», і 
«відгородження посадовців від громадян товстими шеренгами 
спецпризначенців» – це також «русский мир», і репресії влади 
«проти своїх громадян» – це теж одна із іпостасей  «русского 
мира». І з цим всім слід продовжувати боротьбу, яку обов’язково 
треба виграти [57, с. 18].   

Виграти цю війну мають посприяти такі знакові закони, 
прийняті у 2018 р. і підтримані фракцією «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ», як Закон «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», «Про 
Вищий антикорупційний суд», «Про утворення Вищого анти-
корупційного суду», «Про національну безпеку» та ін.  

 
*  *  * 

 

Загалом впродовж першої – восьмої сесій Верховної Ради 
України у парламенті було здійснено 14 297 голосувань. Аналіз 
статистики голосувань народних депутатів, обраних за списком 
Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (за період з 
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27 листопада 2014 р. по 13 липгня 2018 р.), дозволяє твердити, що 
найбільш продуктивним (див. Таблицю ІІІ.2) парламентарем був 
Є. Соболєв, який брав участь у 12 848 (89,8%) голосуваннях та був 
відсутнім при 510 голосуваннях. Найменш продуктивним – 
С. Семенченко, який взяв участь лише у 3 954 (27,66%) голо-
суваннях, а відсутнім був під час 8 550 голосуваннях. 

 
Таблиця ІІІ.2 

 

Статистика голосувань народних депутатів,  
обраних за списком Політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ»  
за період з 27.11.2014 по 13.07.2018 

(спадання активності, рейтинг серед 465 осіб, які впродовж 
періоду були парламентарями)  

№
 у
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0 Соболєв Є.В. 12838 89,8 949 510 14297
13 Семенуха Р.С. 12668 88,61 529 1100 14297
21 Опанасенко О.В. 11992 83,88 1603 702 14297
25 Маркевич Я.В. 11896 83,21 989 1412 14297
42 Пастух Т.Т. 11163 78,08 1122 2012 14297
50 Підлісецький Л.Т. 10975 76,76 1356 1966 14297
51 Костенко П.П. 10968 76,72 1339 1990 14297
65 Березюк О.Р. 10337 72,3 2572 1388 14297
70 Зубач Л.Л. 9057 71,8 1392 2165 12614
78 Лаврик О.В. 9993 69,9 2117 2187 14297
79 Бабак А.В. 9977 69,78 1149 3171 14297
80 Подоляк І.І. 9926 69,43 2741 1630 14297
87 Романова А.А. 9851 68,9 2530 1916 14297
90 Кишкар П.М. 9785 68,44 2968 1544 14297
99 Пташник В.Ю. 9590 67,08 1820 2887 14297

104 Мірошнічен-ко І.В. 9522 66,6 2254 2521 14297
107 Єднак О.В. 9434 65,99 4300 563 14297
111 Веселова Н.В. 9353 65,42 2472 2472 14297
120 Сидорович Р.М. 9151 64,01 3756 1390 14297
124 Данченко О.І. 9115 63,75 2283 2899 14297
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Продовження Таблиці ІІІ.2 
 

135 Кіраль С.І. 8932 62,47 836 4529 14297
147 Сотник О.С. 8769 61,33 1586 3942 14297
155 Войціцька В.М. 8631 60,37 2788 2878 14297
189 Діденко І.А. 7999 55,95 3827 2471 14297
190 Кривенко В.М. 7928 55,45 3947 2422 14297
205 Острікова Т.Г. 7736 54,11 4506 2055 14297
206 Гопко Г.М. 7704 53,89 4701 1892 14297
216 Сироїд О.І. 7521 52,61 4160 2616 14297
223 Скрипник О.О. 7403 51,78 4366 2528 14297
230 Сисоєнко І.В. 7342 51,35 3132 3823 14297
276 Суслова І.М. 6544 45,77 4505 3248 14297
286 Журжій А.В. 6297 44,04 4813 3187 14297
365 Семенченко С.І. 3954 27,66 1793 8550 14297

 
*Складено на основі даних сайта: Верховна Рада України. 

Офіційний веб-портал. Законотворчість. URL: http://w1.c1.rada.gov.-
ua/pls/radan_gs09/ns_el_h_stat   

 
Якщо взяти до уваги той факт, що після кількох років функ-

ціонування Верховна Рада України восьмого скликання (за даними 
соціологічного опитування Центру Разумкова, що було проведене 
з 1 по 6 червня 2018 р у всіх регіонах України, крім Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей за 
багатоступеневою, випадковою вибіркою із квотним відбором 
респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки 
/без врахування дизайнефекту/ не перевищувала 2,3% з імовір-
ністю 0,95) викликала довіру лише у 10,3% опитаних, а 85,6% 
українців не довіряли українському парламенту (див.: [58]), а 
політичним партіям (загалом у державі) «скоріше довіряли» 9,0% 
українців і «повністю довіряли» 1,3% опитаних [58], то можна 
твердити, що діяльність «Об’єднання «САМОПОМІЧ», як й інших 
парламентських і непарламентських партій не користувалася знач-
ною довірою виборців, а її діяльність не заслуговувала високих 
оцінок. Утім, якщо звернутися до результатів іншого соціологіч-
ного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру 
Разумкова (з 19 по 25 травня 2018 р. в усіх регіонах України за 
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винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської 
областей. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. 
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Див.: [59]), яке 
визначало виборчий рейтинг партій, то «Об’єднання «САМОПО-
МІЧ» було віднесено до категорії політичних сил, які «імовірно, 
долають виборчий бар’єр» на виборах до Верховної Ради України 
дев’ятого скликання, здобуваючи підтримку 5,1% виборців [59].   

 
*  *  * 

 

Вищевикладене дозволяє твердити: 
– питання незалежності, суверенності, внутрішньоінтегра-

тивного потенціалу України, як і здатності її інтеграції до європей-
ських структур, були в центрі уваги Політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» і, передовсім, її найактивніших представників, 
обраних до українського парламенту у 2014 р. Постійний аналіз 
зазначеної проблематики відбувався в широкому контексті: з 
урахуванням економічної, політичної ситуації як безпосередньо в 
Українській державі, так  і на міжнародній арені і, передовсім, з 
врахуванням російської агресії проти України, тих викликів, з 
якими стикалися держава і суспільство внаслідок агресії; 

– аналіз поведінки, заяв, висловлювань, результатів голо-
сувань представників «Об’єднання «САМОПОМІЧ» у парламенті 
щодо стану і перспектив України (в контексті російської агресії, з 
врахуванням російської пропаганди в Європі та Америці) дозволяє 
виокремити два періоди в їх парламентській діяльності. Перший 
тривав з листопада 2014 р. до початку лютого 2016 р., другий, 
відповідно, з  лютого 2016 до середини 2018 р. (власне, моменту 
закінчення восьмої сесії Верховної Ради України). Основний 
критерій виокремлення першого періоду – перебування фракції в 
парламентській коаліції, відповідно, другого – вихід з неї. Інші 
критерії пов’язую зі зміною риторики (наприклад, щодо діяльності 
Президента, інших інститутів держави і, зокрема, безпосередньо 
Верховної Ради України) представників фракції «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ», появою нових акцентів у ході їхнього аналізу та 
оцінювання поточної політики і т. п. 

– аналіз результатів роботи парламентарів від «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» свідчить про те, що, в низці одних їх вис-
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ловлювань, пропозицій та заяв прямо наголошувалася необхідність 
єдності усіх громадян України, а в інших – йшлося про необхід-
ність інтеграції держави до західних структур (приміром, шляхом 
відмови від позаблокового статусу як запоруки суверенітету 
Української держави в майбутньому); 

– осмислюючи загрози буттю української державності як нині, 
так і в перспективі, народні депутати від партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» чітко виокремлювали  такі з них, як російська 
військова і пропагандистська агресія Росії проти України, що 
супроводжується військовими злочинами, знехтуванням прав 
українців; слабкість державних інститутів (Презедента, Генераль-
ної Прокуратури, уряду, парламенту, судової системи) через ко-
рупцію, відсутність правосуддя, боротьбу кланів у державі («клани 
дуріють»), відсутність справжніх глибинних реформ в Україні (у т. 
ч. в економічній  та духовній галузях) та ефективного державного 
управління через низькі моральні та професійні якості управлінців 
різного рівня, у низці випадків – бездіяльність влади та її непро-
зорість; бажання реформувати Конституцію на шкоду місцевому 
самоврядуванню; небажання запроваджувати пропорційну вибор-
чу систему з відкритими списками та ін. 

 
__________________________ 
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ІV. ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК: ШТУЧНІСТЬ, 
ПРОРОСІЙСЬКІСТЬ, ПОПУЛІЗМ 

 
Історична довідка  
Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (ОПОЗИ-

ЦІЙНИЙ БЛОК)  створена у травні 2008 р. як партія «Троєщи-
на» (м. Київ). 2 березня 2010 р. на партійному з’їзді назву було 
змінено і, відповідно, 23 квітня 2010 р. Міністерство юстиції 
України зареєструвало Політичну партію «Закон і Порядок» 
(реєстраційне свідоцтво №181-п.п.) на чолі з А. Капшуком. Це 
політичне утворення за кілька років свого існування так і не стало 
відомим виборцю і було фактично бездіяльним. У 2014 р. партію 
було перейменовано на Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК», яка стала штучним утворенням, наслідком реалізації пла-
нів політичного консультанта колишньої «партії влади» – ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ – Пола Манафорта (див. про це детальніше: [1]). Саме 
за його задумом для здобуття електоральної підтримки екс-
«регіоналами» на позачергових парламентських виборах ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ мала бути перейменованою, і вже самою своєю назвою 
демонструвати опозиційність та збурювати електоральне поле 
специфічними ідеями (наприклад, традиційними виступати проти 
НАТО), а крім того – бути «голосом росіян» на Донбасі (див. про 
це: [2]). Згодом плани зазнали змін, і на опозиційну силу  (замість 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ) перетворилася згадана партія «Закон і 
Порядок». 

Новоявлений ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК, за оцінками експертів, 
став продовженням того, «що існувало» (як заявляв, зокрема, 
Джон Гербст, колишній посол США в Україні і директор Євра-
зійського центру аналітичної установи Atlantic Council) – ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ [3].  

Політична сила, за деякими даними, була проектом трьох 
олігархічних кланів – В. Медведчука, Д. Фірташа з С. Льовочкіним 
та Р. Ахметова (див. про це детальніше: [4]).  

                                                 
 Написання назви – згідно із записом у Єдиному реєстрі громадських 

формувань. 
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ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК узяв участь у позачергових парла-
ментських виборах 2014 р., озброївшись передвиборчою програ-
мою «Україна: право на майбутнє» та об’єднавши для перемоги 
ресурси політиків з таких партій, як: ПАРТІЯ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ (реєстраційний номер 163-п.п.), Політична партія 
«Всеукраїнське об’єднання «ЦЕНТР» (реєстраційний номер 1276), 
Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» (реєстраційний 
номер 1102), Політична партія «Трудова Україна» (реєстраційний 
номер 1457), Партія державного нейтралітету України 
(реєстраційний номер 101-п.п.), Політична партія «НОВА ПОЛІ-
ТИКА» (реєстраційний номер 1573). Утім, особливістю виборчого 
списку ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, до якого увійшло 195 осіб, було, 
по-перше, те, що список затверджував безпосередньо сам П. Ма-
нафорт, і, по-друге, лише 4 особи в ньому (В. Маркус, В. За-
дорожнюк, К. Козакова та А. Заєць) зазначили свою партійність 
як власне члени Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК». 
Правда, при цьому всьому у них не було ані найменших шансів 
бути обраними, оскільки у списку вони посідали, відповідно, 76-те, 
109-те, 119-те та 135-те місця. Усі інші 194 особи виборчого 
списку ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ значилися безпартійними (див. 
про це: [5]).  

Здобувши підтримку 9,43% виборців, ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК 
посів 4-тє місце  серед 6 переможців виборчих перегонів [6]. Най-
більшу підтримку кандидатам у депутати від партії, за даними 
ЦВК, надали виборці 10 областей і, зокрема, Донецької (38,69%), 
Луганської (36,59%), Харківської (32,16%), Дніпропетровсь-
кої (24,27%), Запорізької (22,18%) областей, в яких саме ОПОЗИ-
ЦІЙНИЙ БЛОК за результатами голосування посів 1-ше місце. На 
2-му місці політична сили виявилася у Одеській (18,05%) та 
Миколаївській (15,88%) областях. 3-тя позиція у списку перемож-
ців перегонів дісталася партії у Херсонській області, де за її 
представників проголосувало 10,39% виборців. По-своєму перемогу 
ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ забезпечили виборці Кіровоградської 
та Полтавської областей, в яких ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК посів 6-те 
місце, спершись на підтримку, відповідно, 7,00% та 5,33%  
виборців. В інших 15 областях України представники політичної 
сили не здолали виборчого бар’єра. Так, за неї проголосували 4,64% 
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прихильників-сумчан, 3,88% мешканців Чернігівщини, 3,30% –  
Житомирщини. Менше 3% голосів виборців політсила здобула у 
6 областях: Чернівецькій (2,85%), Черкаській (2,76%), Київсь-
кій (2,67%), Закарпатській (2,41%), Вінницькій (2,26%), Хмель-
ницькій (2,23%). Свою прихильність до ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ 
виявили 1,75% мешканців Рівненської та 1,47% Волинської облас-
тей. Найменше симпатиків політсили виявилося у Львівській, 
Тернопільській та Івано-Франківській областях – менше 1,0% 
(відповідно, 0,71%, 0,61% та 0,54%)  [7].  

За списком партії народними депутатами України стали 
27 осіб. До фракції ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, що була утворена у 
Верховній Раді України восьмого скликання (27 листопада 
2014 р.), увійшло 40 осіб, 38 з яких були безпартійними, а двоє 
(Ю. Звягільський та Д. Омельянович) – членами ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. 
«Я вважаю, – зазначав В. Новинський,– що ми фактично були 
переможцями тих виборів 2014 року. Адже наша партія стар-
тувала в останній момент і в дуже несприятливих умовах. Рани 
Майдану були ще свіжі, і на нас повісили всю вину, хоча це було 
несправедливо. І в такій ситуації ми провели більше 40 депутатів. 
Це був дуже хороший результат»  [8].   

Співголовами депутатської фракції «опозиціонерів» в україн-
ському парламенті стали Ю. Бойко та О. Вілкул. Заступниками – 
Ю. Воропаєв та С. Льовочкін. У 2015 р. до фракції вступили ще 
3 народні депутати (Є. Балицький, Д. Шанцев та  Є. Мураєв). 
Утім, у 2016 р. Є. Мураєв її  вже покинув (станом на середину 
2018 р. – він був позафракційним).  

Особливістю фракції Політичної партії «Опозиційний блок» 
у Верховній Раді України восьмого скликання було те, що щодо 
низки її членів (М. Добкіна, В. Новинського та Є. Бауліна) україн-
ський парламент приймав постанови про притягнення до кри-
мінальної відповідальності, затримання та ін. Інші промовисті 

                                                 
 Написання назви фракції – згідно із даними офіційного веб-порталу 

Верховної Ради України.   
 Зокрема: 8 грудня 2016 р. – «Про надання згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського В. В.; 
13 липня 2017 р. – «Про надання згоди на притягнення до кримінальної 
відповідальності народного депутата України Добкіна М. М.», «Про надання 
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факти, що характеризували буття «опозиціонерів»: двоє «опобло-
ківців» (В. Новинський та Ю. Льовочкіна) у рейтингу декларантів-
власників (за підсумками 2017 р.) найбільшої кількості компаній 
посіли, відповідно, третє та шосте місце; родина народного 
депутата України Є. Балицького після анексії Криму Росією 
зберегла свої активи на півострові [10]. 

На середину 2018 р. до фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»  у Верховній Раді України восьмого 
скликання входили 43 народні депутати (з яких 11 осіб були 
головами підкомітетів парламентських комітетів).  

 
Аналізу підходів політичних партій до проблеми викликів та 

інтеграційних  перспектив України в контексті російської агресії в 
Криму та Донбасі сприяє широка джерельна база. Найперше – 
програма політичної сили, той установчий для кожної партії 
документ, з яким вона по-своєму звертається до суспільства в 
момент свого становлення. Важливими, крім того, є і передвиборчі 
програми партій, декларуючи які, та чи інша політична партія 
йшла на вибори до Верховної Ради України (зокрема, восьмого 
скликання), конкуруючи та борючись за голоси виборців з іншими 
політичними силами. А також – передвиборчі програми кандидатів 
у мажоритарних округах, які стали народними депутатами і 
долучилися до тієї чи іншої парламентської фракції. Щодо ходу 
виборчих перегонів та їх результатів по-своєму незамінними є 
дані, що оприлюднювалися Центральною виборчою комісією. 
Крім того, досить ґрунтовними та інформативними джерелами, які 

                                                                                                           
згоди на затримання народного депутата України Добкіна М. М.», «Про надання 
згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) 
народного депутата України Добкіна М. М.»; 15 березня 2018 р. – «Про надання 
згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата 
України Бакуліна Є. М.», «Про надання згоди на затримання народного депутата 
України Бакуліна Є. М.», «Про надання згоди на обрання стосовно народного 
депутата України Бакуліна Є. М. запобіжного заходу у виді тримання під вартою 
(арешту)». Є. Бакулін зник і 4 липня МВС України оголосило його в розшук.  

 В. Новинський є бенефіціаром 102 компаній (з них 32 зареєстровані в 
офшорних юрисдикціях Кіпру, Британських Віргінських островів, острові 
Джерсі), а Ю. Льовочкіна – 60 компаній (з них 38 – офшори) (див. про це 
детальніше:  [9]). 
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сприяють відтворенню не тільки повної картини та специфіки 
участі партії у розгляді того чи іншого конкретного питання, але й 
розумінню її позиції щодо усіх проблем, ситуацій, що вини-
кали/розгорталися у сесійній залі українського парламенту, є 
стенограми та стенографічні бюлетені пленарних засідань Вер-
ховної Ради України восьмого скликання. Зокрема, мною було 
проаналізовано 418 стенографічних бюлетенів (окремі примірники 
яких складаються з 2 чи 3 частин) чергових засідань та 6 бюле-
тенів позачергових засідань Верховної Ради України восьмого 
скликання.  

Вказані, як й інші документи (заяви, виступи, інтерв’ю очіль-
ників політичних сил, голів парламентських фракцій, представ-
ників партійних осередків на місцях), що оприлюднювалися (у т. ч. 
на сайті політичної сили «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»; див.: [11]) у 
зв’язку з агресією Російської Федерації проти України та загро-
зами й інтеграційними перспективами нашої держави в середині 
країни чи за її межами,  дають можливість відтворити не лише 
особливості еволюції підходів парламентської політичної сили до 
того чи іншого питання, але й «реставрувати» картину конкуренції 
між ними безпосередньо у Верховній Раді України та за її межами. 

Про ступінь активності (а відповідно, і їхній внесок у роз-
виток законодавчої бази держави, у своєчасну актуалізацію 
болісних для України питань, виокремлення першочергових зав-
дань в умовах російської агресії проти України та ін.) парла-
ментарів, обраних від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», 
дав змогу говорити аналіз статистики голосувань/не голосувань 
народних депутатів, як і їхньої присутності/відсутності на пар-
ламентських засіданнях упродовж першої–восьмої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання. 

Вартими уваги є й результати соціологічних опитувань, як 
один з важливих зрізів суспільних реакцій на поведінку партії 
загалом та її представників в українському парламенті. Зокрема, 
нами використано низку результатів опитувань, проведених у 
2014 – 2018 р. Центром Разумкова та Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва.  
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* * * 
 

Проблема інтеграції українських регіонів у межах держави, як 
і проблема інтеграції України (як держави) до тих чи інших 
міжнародних структур, утворень та ін. певною мірою порушу-
валася у документі  «ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА Політичної 
партії «Опозиційний блок» Україна: право на майбутнє» [12], з 
якою ОПОЗИЦЙНИЙ БЛОК ішов на позачергові вибори до 
Верховної Ради України у 2014 р.  

Програма складалася з трьох структурних підрозділів з 
промовистими назвами – «Мир», «Стабільність» і «Відродження», 
в яких давалися не лише оцінки тим чи іншим процесам у країні 
(«Те, що відбувається сьогодні з країною, – це вибір влади, а не 
народу»), але й «виставлялися» орієнтири та цілі на майбутнє. 
Тогочасна ситуація у країні в програмі оцінювалася як «час 
тяжких випробувань», у ній ішлося про необхідність врегулювання 
політичних конфліктів, які «прирікають нас на економічний занепад, 
тотальне зубожіння населення, загрожують гуманітарною катас-
трофою». Зауважуючи, що «Україні потрібен мир», члени ОПО-
ЗИЦІЙНОГО БЛОКУ націлювали виборців на компроміс, «подо-
лання внутрішніх суперечок», початок «суспільного діалогу про 
наше майбутнє». Відповідно, своїми цілями партія проголошувала: 

– розробку та реалізацію Національного плану примирення, 
що мав, зокрема, передбачати «створення майданчика для діалогу 
представників місцевих рад з усіх регіонів України»; 

– засвідчення «прагнення нашої держави до нейтралітету та 
збереження позаблокового статусу». 

Розглядаючи ситуацію у державі не в контексті російської 
агресії та, відповідно, як її наслідок, а тільки як результат «грома-
дянських потрясінь, економічних експериментів та політичного 
радикалізму», партія акцентувала, що «країні потрібен новий сус-
пільний договір», і проголошувала своєю метою «розпочати про-
цес конституційних змін» та децентралізувати владу. Особливо 
наголошувалося на тому, що «мешканці регіонів, які постраждали 
від воєнних дій, повинні побачити свої перспективи в рамках 
єдиної України», а у Кримінальному кодексі України мала бути, з 
погляду представників ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, введена відпо-
відальність «за розпалювання міжрегіональної ворожнечі», бо 
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«мешканці всіх областей України мають почуватися затишно в 
єдиній країні незалежно від політичних, релігійних, світоглядних 
позицій». Цьому, з-поміж іншого, мала сприяти заборона діяльнос-
ті організацій, які «пропагують міжнаціональну та міжрегіональну 
ворожнечу, закликають до застосування насильства як інструменту 
політичної боротьби, ініціюють утворення незаконних воєнізова-
них формувань». Крім того, проголошуючи необхідність «забезпе-
чити всебічний розвиток української мови як державної», ОПОЗИ-
ЦІЙНИЙ БЛОК вважав необхідним «надати можливість громадам 
визначати статус російської та інших мов як регіональних мов у 
місцях компактного проживання національних меншин» та «зако-
нодавчо закріпити гарантії розвитку регіональних мов у сферах 
судочинства, культури, освіти, надання адміністративних послуг». 

Запобігти руйнуванню держави, на думку учасників виборчих 
перегонів під прапорами ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, мало при-
пинення процесу «звільнення державних службовців та переслі-
дування політичних опонентів під гаслом люстрації», боротьба ж з 
корупціонерами повинна була «здійснюватися в рамках чинного 
законодавства». Необхідністю проголошувалося реформування 
правоохоронної системи і забезпечення її підзвітності та підкон-
трольності суспільству, проведення судової реформи (з переходом 
до виборності суддівського корпусу та розширення суддівського 
самоврядування), розробка та затвердження Концепції гуманітар-
ного розвитку.  

Крім того, проголошуючи (у передвиборчій програмі) необ-
хідність «відродження» країни, особи, які декларували свою опо-
зиційність, ратували за країну, в якій «відбуватиметься вільний 
діалог», в якій «можна без страху висловлювати власні думки та 
політичні позиції, дружньою для бізнесу, інвестицій та під-
приємницької ініціативи» тощо.  

Таким чином, аналіз передвиборчої програми ОПОЗИЦІЙ-
НОГО БЛОКУ дозволяє виокремити два моменти. Перший. У ній 
було дано оцінку стану справ в країні як наслідку дій влади 
(потреба миру, втома від «громадянських потрясінь, економічних 
експериментів та політичного радикалізму») та окреслено кут зору 
на орієнтири для України – компроміс, діалог, позаблоковість, 
реформи, «відродження». Другий. Акценти і меседжі програми – 
своєрідне «відлуння» слоганів, з якими у виборчі перегони 2012 р. 
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вступала ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – «Хаос подолано. Стабільність 
досягнута!», «Від стабільності – до благополуччя!», «Нова со-
ціальна політика – фундамент благополуччя!», «Ми хочемо роз-
мовляти рідною мовою!», «Держава забезпечить конституційне 
право громадянам розмовляти рідною мовою», «Вибір народу – 
стабільність та благополуччя!» (див. про це детальніше: [13, с. 61, 
66, 67])., членами якої у недалекому минулому були «опоблоківці». 

Проголосивши цілі та орієнтири й увійшовши до українського 
парламенту під прапором опозиційності, представники ОПО-
ЗИЦІЙНОГО БЛОКУ не виявили належної активності у роботі 
українського парламенту, про що дозволяє твердити аналіз участі 
народних депутатів-«опоблоківців» у голосуваннях, яких упродовж 
першої–восьмої сесій Верховної Ради України восьмого скликання 
(тобто на середину 2018 р.) було здійснено 14 297. Зокрема, аналіз 
статистики голосувань народних депутатів, обраних за списком 
Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» (за період з 27 лис-
топада 2014 р. по 13 липня 2018 р.), дозволяє твердити, що най-
більш продуктивним (див. Таблицю ІV.1) парламентарем від партії 
був І. Шурма, який взяв участь у 10 638 (74,41%) голосуваннях та 
був відсутнім під час 1 391 голосуванні. Найменш продуктивним – 
В. Рабінович, який брав участь лише у 189 (1,32%) голосуваннях, а 
відсутнім був, відповідно, підчас 11 278 голосуваннях.  

 

Таблиця ІV.1 
 

Статистика голосувань народних депутатів, обраних за 
списком Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 

за період з 27.11.2014 по 13.07.2018 
(спадання активності, рейтинг серед  465 осіб, які  впродовж 

періоду були парламентарями)*  
 

 №  Депутат  
Голо-
сував  

Голосу-
вав (%) 

Не голо-
сував  

Відсут-
ній  

Всього  

60  Шурма І. М.  10638  74,41  2268  1391  14297  
118  Мартовицький А. В.  9179  64,2  3442  1676  14297  
195  Сажко С. М.  7890  55,19  4720  1687  14297  
218  Гальченко А. В.  7481  52,33  4802  2014  14297  
234  Воропаєв Ю. М.  7299  51,05  3169  3829  14297  
259  Матвієнков С. А.  6903  48,28  4296  3098  14297  
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Продовження Таблиці ІV.1 
 

294  Білий О. П.  6152  43,03  5898  2247  14297  
301  Долженков О. В.  5925  41,44  5914  2458  14297  
326  Колєсніков Д. В.  5445  38,08  6705  2147  14297  
330  Мірошниченко Ю. Р.  5375  37,6  6304  2618  14297  
336  Мороко Ю. М.  5203  36,39  5161  3933  14297  
341 Німченко В. 5000 34,97 7347 1950 14297 
345  Павлов К. Ю.  4819  33,71  7206  2272  14297  
348  Шпенов Д. Ю.  4699  32,87  7224  2374  14297  
356  Нечаєв О. І.  4414  30,87  3289  6594  14297  
363  Гусак В. Г.  4125  28,85  7758  2414  14297  
374  Павленко Ю. О.  3611  25,26  8533  2153  14297  
378  Кісельов А. М.  3384  23,67  8935  1978  14297  
381  Папієв М. М.  3265  22,84  9579  1453  14297  
396  Козак Т. Р.  2615  18,29  9106  2576  14297  
398  Балицький Є. В.  2552  17,85  8665  3080  14297  
402  Дунаєв С. В.  2357  16,49  5334  6606  14297  
406  Іоффе Ю. Я.  2249  15,73  9271  2777  14297  
407  Скорик М. Л.  2248  15,72  2124  9925  14297  
412  Бахтеєва Т. Д.  2051  14,35  8935  3311  14297  
424  Вілкул О. Ю.  1478  10,34  10306  2513  14297  
431  Ківалов С. В.  1122  7,85  7981  5194  14297  
432  Королевська Н. Ю.  1119  7,83  9751  3427  14297  
435  Мирний І. М.  1090  7,62  3002  10205 14297  
439  Новинський В. В.  932  6,52  6585  6780  14297  
441  Омельянович Д. С.  920  6,43  840  12537 14297  
442  Добкін М. М.  911  6,37  8359  5027  14297  
443  Солод Ю. В.  892  6,24  9862  3543  14297  
445  Шенцев Д. О.  861  6,02  8043  5393  14297  
448  Шуфрич Н. І.  726  5,08  7562  6009  14297  
451  Добкін Д. М.  607  4,25  8239  5451  14297  
452  Бойко Ю. А.  567  3,97  11236  2494  14297  
454  Бакулін Є. М.  447  3,13  1815  12035 14297  
455  Льовочкіна Ю. В.  431  3,01  9516  4350  14297  
458  Ларін С. М.  337  2,36  12694  1266  14297  
461  Звягільський Ю. Л.  276  1,93  665  13356 14297  
463  Льовочкін С. В.  218  1,52  4072  10007 14297  
464  Рабінович В. З.  189  1,32  2830  11278 14297  

*Складено на основі даних сайта: Верховна Рада України. Офіцій-
ний веб-портал. Законотворчість. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ra-
dan_gs09/ns_el_h_stat   
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Дані, наведені у таблиці, вказують на загальну пасивність 
членів фракції, адже із 43 її членів тільки 3 особи за своєю 
активністю посіли місця у першій–другій сотні загального умов-
ного «списку активності парламентарів» (зокрема, 60-те, 118-те та 
195-те місця). 4 особи у цьому списку посіли місця у третій сотні 
народних депутатів (відповідно, 218-те, 234-те, 259-те та 294-те), а 
ступінь участі в парламентських голосуваннях ще інших 14 пар-
ламентарів-«опоблоківців» забезпечила їм місця аж у четвертій 
сотні списку «парламентарів-активістів». Пасивність же більшої 
частини членів фракції – 22 осіб – зумовила їх розташування (за 
ступенем активності) у п’ятій сотні.  

За такої ситуаціїї пріоритетом для «опоблоківців» стали не 
проблеми, пов’язані з інтеграцією країни, її суверенітетом, а 
питання, так би мовити, із «популістським підтекстом» і, 
найперше, – соціальні. Так, з парламентської трибуни неодно-
разово звучали заклики представників фракції про необхідність 
«відновлення виплат на дітей, скасування пенсійної реформи, 
індексації зарплат і пенсій на рівні зростання інфляції» (М. Папієв) 
[14, с. 62]; питання охорони здоров’я (І. Шурма) [14, с. 74] та 
збільшення соціальних виплат (Ю. Бойко) [15, с.11] тощо. 
«Опоблоківці» щоразу, коли відбувалося обговорення бюджету в 
парламенті, виступали з гострою критикою його проекту, не 
виявляючи бажання його підтримувати  (див., наприклад, виступ 
Ю. Бойка 3 жовтня 2017 р.: [16, с. 6–7], чи виступ О. Вілкула 
17 жовтня того ж року [17, с. 9–10], як і виступ О. Долженкова 
15 листопада того самого року, в якому він заявляв: «Фракція 
«Опозиційний блок» як єдина фракція в цій сесійній залі, яка 
жодного разу, починаючи з 2014 року, не підтримувала проект 
закону про Державний бюджет України, не буде його і цього разу 
підтримувати» [18, с. 4]).  

Аналіз підготовлених членами фракції законопроектів  також 
засвідчує значну увагу «опоблоківців» соціальним питанням 
(див. про це: [19]). 

Інший «парламентський акцент» від «опоблоківців» – питання 
позаблокового статусу країни (див., наприклад, виступ О. Вілкула: 
[19, с. 61]) та повернення частин Донбасу до складу України на 
умовах, які не були прийнятними для більшості народних депу-
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татів (див. виступ Ю. Бойка 13 січня 2015 р.) [20, с. 16] та ін. Це 
призводило до того, що члени фракції Політичної партії «ОПО-
ЗИЦІЙНИЙ БЛОК» або не приходили працювати у Верховну Раду 
України, або, прийшовши, втім, не брали участі в голосуванні. 
Яскравий приклад такої поведінки (непідтримання голосування) 
був продемонстрований «опоблоківцями» 3 лютого 2015 р., коли 
народні депутати намагалися внести зміни до статті 9 Закону 
України «Про оборону України» (щодо військовополонених й 
інтернованих в особливий період) та Закону України «Про 
Національну гвардію України» (щодо удосконалення організації та 
порядку діяльності Національної гвардії): у ході поіменного голо-
сування за проект першого вищевказаного Закону (за основу і в 
цілому) із 40 осіб, які на той час входили до фракції ОПО-
ЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, 16 були відсутніми, 24 – не голосували [21]; 
за проект другого – 18 були відсутніми, 22 – не голосували [21].  

ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК намагався привернути увагу своїх 
однодумців у електоральному середовищі, найперше, до проблеми 
внутрішньої інтеграції України (про що свідчить розміщений на 
партійному сайті документ «10 першочергових кроків по виходу з 
кризи» [22]), наголошуючи на необхідності «розпочати 
внутрішньоукраїнський діалог і примирення» та «внести зміни до 
Конституції, які забезпечать возз’єднання територій». Жодним 
чином не говорячи про військову агресію Росії, лідери партії 
акцентували важливість припинення «торгової війни» з остан-
ньою. Зазначаючи необхідність економічної інтеграції з Росій-
ською Федерацією, «опоблоківці» ратували за зняття транспорт-
них, енергетичних, фінансових та соціальних обмежень «на роботу 
з регіонами», припинення  та перехід від «тупикової моделі 
розвитку на основі зовнішнього управління і накопичення держ-
боргу до моделі інвестиційно-привабливої держави», в якій мав 
наростити експорт як в ЄС, так і в «РФ/МС» (Російську Федерацію 
та Митний союз). Утім, серед «опоблоківців» були й ті, які 
орієнтувалися виключно на Митний союз. Зокрема, Н. Шуфрич (у 
травні 2017 р.) пригадував, що він «завжди відстоював позицію 
кооперування економічних зв’язків та ідеологічної єдності 
російськомовної частини України з країнами колишнього СРСР, 
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що входили до Митного союзу», що «завжди був прибічником 
інтеграції України до Митного союзу»  [23].  

Показовою є й низка інших документів, випродукуваних 
представниками ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ в парламенті. Так, 
наприкінці березня 2016 р. «опоблоківці» В. Німченко, Ю. Воро-
паєв, С. Матвієнков, С. Сажко, С. Дунаєв та Ю. Мароко внесли до 
Верховної Ради України законопроект «Про особливості управ-
ління окремими територіями Донецької та Луганської областей» 
[24]. Документ складався із 26 статей. У вступній частині йшлося 
про те, що «закон визначає тимчасовий порядок організації та 
правові підстави створення міжобласного територіального об’єд-
нання», а його метою проголошувалося «припинення збройного 
протистояння, захисту законних інтересів, прав і свобод громадян, 
відновлення життєдіяльності в населених пунктах, відновлення 
діяльності органів влади та органів самоврядування, правопорядку, 
економічної та соціальної інфраструктури на території Донецької 
та Луганської областей». Законопроект передбачав: 

– створення (ст.1) міжобласного територіального об’єднання 
Донбас («МТО Донбас»), межі якого (ст.2) мали затверджуватися 
Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів 
України; 

– функціонування МТО Донбас (ст.3) як невід’ємної складової 
території України, що повинна була мати «статус міжобласного 
об’єднання з самостійною системою державного управління на 
принципах децентралізації і широких повноважень органів 
місцевого самоврядування» та (ст.4) «особливий правовий статус»; 

– забезпечення (ст.5) органами «влади та місцевого самовря-
дування МТО Донбас» управлінських функцій «життєзабез-
печення на території своєї юрисдикції», розв’язання ними питань у 
«сферах економічного та соціального розвитку, зокрема гуманітар-
ні питання – культури, мови та самобутності, свободи віро-
сповідання», створення та координацію діяльності (ст.6) «загонів 
народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас» та 
надання згоди «на призначення керівників органів внутрішніх 
справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас»; 

– створення (ст.7) вищого представницького органу («Пред-
ставницьке Зібрання МТО Донбас») з представницькими, нормо-
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творчими та контрольними функціями та повноваженнями на чолі 
з головою «Представницького Зібрання МТО Донбас, який 
обирається строком на 5 років», а також (ст.8) «Виконавчого 
Комітету МТО Донбас» на чолі з «Главою МТО Донбас», який мав 
здійснювати «виконавчі функції в межах своєї компетенції». Ст.9–
16 урегульовували «повноваження, порядок обрання Глави МТО 
Донбас, повноваження, порядок формування і діяльності 
Представницького зібрання МТО Донбас і Виконавчого Комітету 
МТО Донбас», засади та процедуру обрання повноважних осіб 
МТО, їхні повноваження, обов’язки, компетенції, тощо. При цьому 
серед повноважень «Глави МТО» виокремлювалося право 
виступати «суб’єктом договірних відносин у сфері виробничої 
кооперації, використання транскордонних потужностей в еконо-
мічній інтеграції, розвитку промислово-економічного та аграрного 
секторів МТО Донбас» та представляти «інтереси МТО Донбас у 
зовнішньоекономічних і торговельних відносинах», укладати 
угоди «про транскордонне співробітництво в економічній сфері з 
суб’єктами Російської Федерації, інших держав та іншими 
адміністративно-територіальними одиницями таких держав». А 
крім того – бути «суб’єктом договірних відносин з центральними 
органами виконавчої влади» та вносити «до Представницького 
Зібрання МТО Донбас кандидатури керівників органів внутрішніх 
справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас для надання 
згоди на їх призначення». До «виключних повноважень… Пред-
ставницького Зібрання МТО Донбас» мали належати, з-поміж 
іншого, ті, які стосувалися «розпорядження і управління майном, 
землею, її надрами і водними ресурсами, що належать МТО 
Донбас», «надання згоди на призначення керівників органів 
внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас», 
«затвердження структури, чисельності загонів народної міліції з 
охорони громадського порядку ТО Донбас за поданням Глави 
МТО Донбас», прийняття рішення про «надання спеціального 
статусу нарівні з державною мовою російській та іншим мовам 
національних меншин». Ст.17–25 мала унормувати діяльність 
міських, районних у місті, районних, сільських та селищних рад, а 
ст.26 («Прикінцеві положення») регламентувала введення «зако-
ну» в дію, та констатувала, що «Закони та інші нормативні акти 
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діють у частині, що не суперечить цьому Закону» (тобто – 
своєрідну його вищість, базовість). Вибори очільників усіх рівнів у 
«МТО Донбас» мали відбутися 25 жовтня 2015 р. (І це при тому, 
що законопроект був зареєстрований навесні 2016 р.!) 

У висновку Головного науково-експертного управління на 
проект Закону України «Про особливості управління окремими 
територіями Донецької та Луганської областей» (реєстр. № 4297 
від 24.03.2016 р.) (див.: [24]) вказувалося, що поданий законо-
проект «повністю відтворює положення законопроекту з аналогіч-
ною назвою за №2435 від 19.03.2015 р., який подавався тими 
самими суб’єктами права законодавчої ініціативи (не включений 
до порядку денного Верховної Ради України 03.02.2016р.)» і на 
нього вже надавався висновок, тож раніше висловлені зауваження 
не втратили своєї актуальності. Зокрема:  

– «закладена в проекті концепція регулювання в окремому 
законодавчому акті порядку організації та створення міжобласного 
територіального об’єднання на території Донецької та Луганської 
областей не тільки не має під собою конституційної основи, але й 
глибоко суперечлива за своєю природою», адже Конституція 
України не передбачає «можливості встановлення будь-яких 
особливостей управління для окремих територій вказаних облас-
тей», а тому ідея «про встановлення особливостей управління на 
окремих територіях Донецької та Луганської областей шляхом 
створення Міжобласного Територіального об’єднання Донбас… є 
неконституційною»;  

– у проекті була присутня спроба «вибудувати систему 
органів влади та місцевого самоврядування МТО Донбас, яке не є 
структурним елементом системи органів публічної влади Украї-
ни», а твердження про те, що на території МТО Донбас «можуть 
створюватися органи представницької та виконавчої влади від-
повідно до Конституції і законодавства України про місцеве 
самоврядування з урахуванням особливостей формування органів 
влади, визначеними для цієї території», на думку фахівців 
Головного науково-експертного управління, не відповідало «при-
писам самої Конституції, в якій відсутні норми про можливість 
будь-яких особливостей для цієї території». Як неконституційною 
проголошувалася «система органів влади, передбачена в статтях 7, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13 проекту Закону» (що передбачала створення 
«Представницького Зібрання» та «Виконавчого Комітету» МТО 
Донбас.  

Проведений Головним науково-експертним управлінням ана-
ліз запропонованої «опоблоківцями» у законопроекті організації 
структури влади МТО Донбас підвів до висновку про «пропозицію 
створення квазітериторіального утворення, яке не передбачено 
Конституцією України і не контролюватиметься органами влади 
України». Крім того, ні поданий законопроект, «ні будь-який 
інший чинний законодавчий нормативний акт» не визначав 
порядок скасування органами державної влади України актів 
органів МТО Донбас. Звертаючи увагу на те, що «структура орга-
нів МТО Донбас, характеристика їх повноважень, критерії, меха-
нізми та терміни обрання посадових осіб вказують на спробу 
вибудувати законодавчу (нормотворчу) владу, виконавчу владу з 
наявністю підконтрольної системи органів внутрішніх справ, 
служби безпеки та прокуратури, з можливістю укладати угоди з 
іншими державами», фахівці управління наголошували, що «все це 
не може бути нормально узгоджене з положеннями законопроекту 
про його тимчасовий характер», що положення законопроекту 
«вражають одну з ключових складових державної влади України – 
її суверенітет» та, відповідно, уможливлюють зміну основних 
засад конституційного ладу України, корегувати які «має мож-
ливість лише народ України». Крім наявності в законопроекті 
низки неконституційних положень, експерти звернули увагу на 
присутність у ньому протиріч, намагання його авторів послу-
говуватися політичними, а не юридичними актами, на невід-
повідність запропонованого проекту «принципу правової визна-
ченості, за яким право має бути належним чином доступним та 
передбачуваним за своєю дією та сформульованим з належною 
чіткістю, що дає можливість особам – у разі потреби – з належною 
правовою допомогою регулювати свою поведінку…». Окремо 
акцентувалося, що «новели проекту потребують узгодження не 
тільки з приписами Конституції України, але і з положеннями 
законів України» (зокрема з такими, як: «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
Службу безпеки України», «Про міліцію», «Про прокуратуру»).  
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Зрештою, експерти з Головного науково-експертного управ-
ління звернули увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 94 Регламенту 
Верховної Ради України «наявність у положеннях проекту 
приписів, які суперечать Конституції України, є підставою для 
його повернення без  включення до порядку денного та розгляду 
на пленарному засіданні» і наголосили, що «законопроект 
доцільно відхилити». 

Промовистим є й інший документ, підготовлений «опоблоків-
цями» і датований 2017 р. (див.: [25]). Написаний від імені гро-
мадян України, він вимагав від української влади «припинити 
війну та повернути мир в Україну». Тобто саме на владу, таким 
чином, покладалася провина за війну, що тривала. Н. Шуфрич 
(улітку 2017 р.) заявляв, що влада розуміє – «реінтеграція Донбасу – 
це її кінець» [26].  

Зорієнтованість на Росію демонстрував й інший член фракції 
ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ – Є. Балицький, обраний у окрузі №80 
Запорізької області (одномандатний виборчий округ включав 
місто Мелітополь, Мелітопольський район). Проголошуючи у 
своїй передвиборчій програмі (див.: [27]), що «мрія і мета кожного 
із нас – сильна і єдина України», та стверджуючи (у 2014 р.), що 
«як політик, як народний депутат, я робитиму все залежне від мене 
заради миру і політичної стабільності в державі, для розбудови 
країни з європейськими стандартами життя, гарантованим со-
ціальним захистом громадян, зі балансованою, взаємовигідною та 
доброзичливою зовнішньою політикою» [27], Є. Балицький, між 
тим, у листопаді 2017 р. в ефірі одного з телеканалів уже 
погрожував виїхати до Росії разом зі «своїми» територіями: «Ви 
розумієте, що …вже Крим “поїхав”, зараз ми не можемо повер-
нути собі Донбас. Ми поїдемо! Можливо, такі, як округ, який я 
представляю … ми виїдемо зі своїми територіями» [28] (на що 
відразу відгукнувся депутат російської Держдуми від «Єдиної 
Росії» А. Козенко, висловившись за те, аби «в Балицького та 
мелітопольців усе вийшло» [29]).   

Є. Балицький був тим народним депутатом, який наприкінці 
2016 р. зареєстрував у Верховній Раді України законопроект «Про 
забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популя-
ризації та захисту російської мови, інших мов національних 
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меншин в Україні». Зняття проекту з розгляду у Верховній Раді 
збіглося із оприлюдненням спецслужбами аудіо запису розмов 
групи осіб, які за вказівками з Російської Федерації здійснювали 
системні заходи зі дестабілізації ситуації в Україні  [30]. Запис 
пролив світло на організацію подання замовного законопроекту 
про забезпечення державної підтримки заходів, розвитку та 
популяризації російської мови в Україні, і попри той факт, що 
прізвище конкретно Є. Балицького не прозвучало, утім, відомо, що 
саме він подавав той законопроект і напередодні нового року 
представив відеоролик на його підтримку, який, у свою чергу, був 
широко розтиражований російськими/проросійськими засобами 
масової інформації [30] . 

Досить однозначною була позиція і діяльність ще одного 
представника фракції ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ – В. Німченка 
(екс-заступника голови Конституційного Суду, заступника очіль-
ника громадського руху «Український вибір»), характеризуючи 
якого, ЗМІ писали, що він – «працює на ворога, як може», а його 
риторика – це риторика тих політиків, чиї слова і діла «часто 
збігаються з лексиконом московських чиновників та пропа-
гандистів» [31]. В. Німченко був активним критиком безвізового 
режиму з Європою, курсу України на інтеграцію з НАТО, 
скаржився на «загрозу православному християнству», судився з 
керівництвом Верховної Ради України через перерахування 1,5% з 
його депутатської зарплати на потреби української армії  [31]. 

Зміщуючи акценти, «опоблоківці» раз за разом повторювали 
про важливість виконання Мінських угод, необхідність початку 
«загальнонаціонального діалогу примирення» та відновлення 
територіальної цілісності країни і єдності народу. 

Модель «відновлення»  пропонувалася такою: 
– введення на лінію розмежування миротворчого контингенту 

ООН; 
 – прийняття законів: «Про особливий статус окремих районів 

Донецької та Луганської областей», «Про особливий порядок ви-
борів в органи місцевої влади на цих територіях», «Про амністію 
тих, хто не здійснював військових злочинів і злочинів проти 
людства», які мали забезпечити реінтеграції тимчасово непідкон-
трольних Україні територій; 
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– ведення перемовин «з РФ і невизнаними республіками» [32]. 
Маючи свій кут зору на ситуацію на Донбасі, лідер фракції Ю. 

Бойко свого часу різко висловлювався проти проекту закону 
№7163, називаючи його законом «не про інтеграцію Донбасу, а 
про відокремлення» його [33]. Під час голосування закону у 
Верховній Раді України (лютий 2018 р.) з ОПОЗИЦІЙНОГО БЛО-
КУ проти закону проголосували 33 народних депутати (Є. Ба-
лицький, Т. Бахтеєва, О. Білий, Ю. Бойко, О. Вілкул, Ю. Воропаєв, 
А. Гальченко, В. Гусак, О. Долженков, С. Дунаєв, Ю. Іоффе, 
С. Ківалов, А. Кісельов, Р. Козак, Д. Колєсніков, С. Ларін, С. Льовоч-
кін, Ю. Льовочкіна, А. Мартовицький, С. Матвієнков, І. Мирний, 
Ю. Мороко, О. Нечаєв, В. Німченко, В. Новинський, Ю. Павленко, 
К. Павлов, М. Папієв, С. Сажко, М. Скорик, Д. Шенцев, Д. Шпе-
нов, Н. Шуфрич). Інші члени фракції або не голосували (Д. Добкін, 
М. Добкін, Н. Королевська, Ю. Солод,), або взагалі були відсутні 
на засіданні (Є. Бакулін, Ю. Звягільський, Ю. Мірошниченко, 
Д. Омельянович, В. Рабінович, І. Шурма) (див.:  [34]). 

Аналізуючи перспективи зближення України із Європейським 
Союзом, «опоблоківці» (зокрема, О. Вілкул) переконували (у 
2017 р.), що «не візьмуть Україну» до ЄС, що це – «нереально», а 
«асоціюватися якимось чином зі Сходом і Митним Союзом також 
не потрібно», адже «Україна – це Україна, і в України український 
шлях» [35]. Такі твердження звучали певним дисонансом до 
попередніх заяв О. Вілкула, зробленими, зокрема, під час перебу-
вання його на посаді віце-прем’єра України у 2013 р.: «Стра-
тегічною метою, на яку ніщо не вплине, є підписання Угоди про 
асоціацію у Вільнюсі. Цього хоче більшість українців, є консенсус 
усіх політичних сил, підтримка президента країни Віктора Януко-
вича. Верховна Рада ухвалила низку законів, що необхідні для 
інтеграції з Європою. …Україна, з точки зору історії та географії, є 
європейською країною, і інтеграція вигідна також і для Європи» [36].   

Мінливість поглядів зумовила і той факт, що, будучи у 
Верховній Раді України восьмого скликання членом комітету з 
питань європейської інтеграції, О. Вілкул, що показово, у ході 
останньої (восьмої) сесії не відвідав жодного (!) засідання цього 
комітету. 
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Однією з провідних для О. Вілкула ідей, обстоюваних нині, 
стала ідея децентралізації і розвитку регіоналізму в Україні (див. 
про це: [37]). 

Таким чином, вищевикладене підводить до висновку, що така 
штучно створена партія, якою став ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК, у 2014 – 
середині 2018 рр. насправді не мала жодних серйозних планів 
щодо внутрішньополітичної інтеграції України, які б базувалися 
виключно на державницьких і патріотичних засадах. Увійшовши 
до українського парламенту внаслідок використання політичних 
технологій маніпулювання свідомістю виборця (за рецептами 
П. Манафорта) з іміджем проросійської політичної сили, колишні 
екс-регіонали, як і члени низки інших політичних партій (сим-
патиків, сателітів колишньої «партії влади» – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ), 
зберегли себе при владі. Викриваючи провали чинної влади 
(переважно – у соціальній сфері), критикуючи її за «небажання 
домовлятися з невизнаними республіками» та демонструючи свою 
«здатність до перемовин з Росією», «опоблоківці» налаштову-
валися на вибори (президентські і парламентські) 2019 р. 

Утім, прогнози щодо майбутнього партії – досить неодно-
значні. Ще наприкінці зими 2017 р. у ЗМІ почала з’являтися 
інформація про суперечності всередині політичної сили, зокрема, 
між групою Р. Ахметова та групою С. Льовочкіна, на якого свого 
часу мав вплив  П. Манафорт [38]. Депутати Ахметова «гратимуть 
обласних традиціоналістів», одним із ключовим конкурентів яких, 
зокрема, стане «Наш край», а люди, «контрольовані Льовочкіним», – 
придивлятимуться до того, що «дуже сильно відкрито в Україні: 
лівий фланг...» [38]. 

Сам же С. Льовочкін переконував у тому, що «передвиборчі 
конфігурації» для ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ не важливі, що 
«головне – не назва, а цінності», серед яких – «мир, розвиток, 
єдність, свобода, демократія і толерантність» [39]. Утім, проголо-
шені цінності досить скептично сприймалися тими українцями, у 
свідомості яких «опозиційний блок» асоціювався з «окупаційним 
блоком»…   

Про відсутність у партійній фракції єдності (у тому числі 
щодо перспектив України) засвідчив на початку осені 2017 р. 
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В. Новінський, заявивши, що створить у межах фракції ОПО-
ЗИЦІЙНОГО БЛОКУ опозиційну платформу  [40]. 

Проте, чим ближче до виборів 2019 р., тим яскравіше 
проступають й інші лінії розколів в ОПОЗИЦІЙНОМУ БЛОЦІ. 
Про це, зокрема, свідчить «здобуття власної партії» В. Рабіно-
вичем та Є. Мураєвим: зареєстрована Мін’юстом України у грудні 
1999 р. (реєстраційний номер 1276) Політична партія «Всеукраїн-
ське об’єднання «Центр» з середини 2016 р. стала називатися 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА ЖИТТЯ», її головою став В. Рабіно-
вич, очільником політради – Є. Мураєв. Попри те, що В. Рабінович 
по-своєму дистанціювався від ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ як партії, 
він далі перебував у її парламентській фракції і обстоює відповідні 
ідеї, ратуючи за «прямі перемовини і з Росією, і з Донбасом», за 
виконання Україною Мінських угод, стверджуючи, що «ми повин-
ні залишити де-факто цю територію українською, ввести пряме 
президентське правління – і працювати над примиренням», а 
згодом – «зміняться покоління, вляжуться пристрасті, а територія 
залишиться українською!» [41]. З гаслом «Мир – передовсім» 
В. Рабінович готувався до виборів 2019 р. поза межами ОПО-
ЗИЦІЙНОГО БЛОКУ, як і Є. Мураєв, котрий ратував у той час за 
«всеосяжний діалог з Донбасом», але Донбас з «чинною владою» 
вести такий діалог не буде [42]. Ефективним комунікатором» 
Є. Мураєв називає В. Медведчука (див.: [43]), котрий став членом 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА ЖИТТЯ» та готувався до повернення в 
українську політику. У свою чергу, «основний меседж» самого 
В. Медведчука – він поділяв погляди В. Рабіновича про мир на 
Донбасі та про необхідність налагодження відносин з країнами 
СНД, як і погоджувався з тим, що фактично виконував функції 
неформального посла Росії в Україні [44].  

На тлі цих заяв та дій відбувалася активна маніпуляція 
свідомістю виборця: інформаційні рупори «опозиціонерів», нав’я-
зуючи себе електорату,  фальсифікували результати опитувань 
громадської думки, переконуючи, що вони – уже переможці 

                                                 
 З цього приводу колектив Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва висловив протест (див.: [45]) проти «маніпулятивного використання 
результатів наших досліджень», вказавши, що, зокрема, 6 вересня 2018 р. на 
телеканалі «112 Україна» після блоку теленовин о 21 год. 20 хв. у рубриці 
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V. ФРАКЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА 
ЛЯШКА  У ПАРЛАМЕНТІ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ: 
МІЖ ПОПУЛІЗМОМ, РЕАЛІЗМОМ І РАДИКАЛІЗМОМ 

 
Історична довідка 
Радикальна Партія Олега Ляшка (РПЛ) створена як Полі-

тична Партія «Українська Радикально-Демократична Партія» на 
Установчому з’їзді, який проходив у два етапи 5 серпня 2009 р. та 
18 серпня 2010 р. Партія отримала реєстраційне свідоцтво 
№ 189–п.п. 28 вересня 2010 р. Перший генеральний секретар 
партії – В. Теліпко. Серед  першочергових завдань партія 
визначала європейську інтеграцію [1]. У серпні 2011 р. на 
третьому позачерговому з’їзді назва партії була змінена на 
Радикальна Партія Олега Ляшка, її очолив чинний на той час 
народний депутат України О. Ляшко.  

Метою своєї діяльності партія визначила сприяння фор-
муванню і вираженню політичної волі громадян, участь у вироб-
ленні й реалізації державної політики, сприяння побудові в Україні 
демократичної правової держави з ефективною, соціально-
орієнтованою ринковою економікою, утвердження принципів 
відкритого громадянського суспільства на засадах свободи і 
парламентської демократії. 

Про партію говорять як про об’єднання громадян задля 
реалізації власних ідей, як про партію одного лідера, а також 
твердять, що «радикали» гуртуються навколо постаті свого 
лідера, який шукає ситуативні партнерства, що дозволяє 
проштовхувати рішення, вигідні для радикалів-бізнесменів [2]. 

Радикальна Партія Олега Ляшка із понад 700 осередків не 
мають жодної місцевої організації партії зі статусом юридичної 
особи [3]. Формально  мають осередки, однак де-факто вони є 
штучними утвореннями, які не здатні вести повноцінну 
діяльність ані у виборчий, ані у міжвиборчий періоди. Закон «Про 
політичні партії в Україні» дозволяє існування осередків партій 
без статусу юридичних осіб, однак це не сприяє належній роботі 
регіональних структур, свідчить про централізований характер 
управління та може бути спробою тінізації партійного життя.  

Радикальна партія Олега Ляшка  вперше брала участь у 
парламентських виборах 2012 р., здобувши лише 1,08% голосів 
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виборців, а з 28 її мажоритарних кандидатів переміг лише один – 
О. Ляшко, який балотувався у 208-му одномандатному окрузі в 
Чернігівській області. Про поступове зростання рейтингу партії 
засвідчила участь О. Ляшка у позачергових виборах Президента 
України 25 травня 2014 р., який, як єдиний кандидат від 
Радикальної партії Олега Ляшка, здобув 8,32 % голосів виборців, 
посівши третє місце в рейтингу в країні. Серед ключових виборчих 
обіцянок кандидата у Президенти України О. Ляшка на прези-
дентських виборах 2014 р. було повернення Криму Україні. У 
грудні 2016 р. щодо мирного плану на Донбасі, який включав 
компроміс щодо Криму, О. Ляшко рішуче засудив пропозицію 
бізнесмена В. Пінчука [4]. 

Трендом постмайданівської позачергової парламентської 
виборчої кампанії було занесення до виборчих списків партій 
комбатів, «блогерів», волонтерів та  «громадських активістів». 
Не був винятком і виборчий список Радикальної партії Олега 
Ляшка, який містив «співзасновника Центру допомоги учасникам 
АТО», командира спецбатальйону «Айдар» С. Мельничука; 
волонтера, командира спецбатальйону «Луганськ–1» А. Вітко; 
керівника Центру допомоги учасникам АТО, співзасновника і екс-
замкомандира спецбатальйону «Азов», який активно допомагав 
бійцям АТО та пораненим, І. Мосійчука. Мотивуючи це тим, що 
для створення суспільства рівних можливостей необхідний 
антикорупційний корпус, до складу якого увійдуть «безкомпро-
місні ветерани військових дій» [5]. Інші знакові особи виборчого 
списку позиціонувалися як «ваш друг Олег Ляшко»; «мій заступник 
і бойовий побратим Андрій Лозовий, голова фракції Радикальної 
партії у Київраді, аспірант НПУ імені Драгоманова»; «співачка-
кримчанка Злата Огневич, яка відмовилася виступати в Криму 
після його окупації, натомість як волонтерка виступає для наших 
бійців на передовій»; «волонтерка, яка допомагає бійцям у 
Харківському військовому госпіталі Олена Кошелєва»; «прогресив-
ний економіст Віктор Галасюк»; «керівник виконавчого комітету 
партії Валерій Вощевський» та інші [6]. 

Програма Радикальної Партії Олега Ляшка, яка розміщена на 
офіційному сайті і яка позиціонувалася як програма на позачергові 
парламентські вибори 2014 р., не містила євроінтеграційних та 
євроантлантичних перспектив України і складалася з таких 
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блоків: «Наші пріоритети», «Перемога і десепаратизація», 
«Корупцію – на вила!», «Політична реформа і українська влада», 
«Економіка – для простих людей», «Без села – не буде України», 
«Людям – захист, добробут, майбутнє», «Радикальні рішення – 
радикальні зміни» [7]. Виборча програма партії містила попу-
лістські гасла на кшталт «уся країна має підтримувати Східний 
фронт, через який Росія хоче розвалити Україну»; «створимо 
потенційні партизанські загони і підготуємо цивільне населення 
до оборони великих міст»; «влада запрацює для фронту, генера-
льські посади займуть бойові офіцери»; «пораненим та їх сім’ям 
держава забезпечить соціальний захист» [7]. У програмі йшлося й 
про «повернення ядерного статусу Україні». Головний акцент 
радикали робили на проблему так званої «десепаратизації» – 
знешкодження внутрішніх ворогів. Передбачалося, що «будуть 
покарані політично і кримінально: перевертні та саботажники із 
Верховної Ради, чиновники-сепаратисти на Сході, продажні 
менти і крадії-бізнесмени, які платять найманцям за вбивство 
українців»; «олігархи, які напряму організовували сепаратистів, 
віддадуть державі своє майно. Нам потрібно відновлювати 
інфраструктуру зруйнованого Донбасу. І ці гроші стануть у 
нагоді для створення матеріальних і соціальних умов, за яких 
біженці самі повернуться додому» [7]. 

Щоправда, лідер стверджував, що «ми визначилися зі своїм 
шляхом розвитку: що ми йдемо до Європи, що ми йдемо до НАТО, 
що ми хочемо бути самостійними» [8]. Заступник голови партій 
А. Лозовий уточнював, що «програма Радикальної партії написана 
ще у 2011 р. (виникає питання: йдеться про програму Української 
Радикально-Демократичної Партії чи Радикальної партії Олега 
Ляшка?), з того часу допрацьовується. Буде реалізована, коли з 
поміччю Господа Бога і за підтримки української нації Радикальна 
партія виграє вибори і стане владою. Тоді ми матимемо мож-
ливість реалізувати свою програму» [2]. Зауважимо, що на сайті 
«Politiko» розмішена ґрунтовна і детальна програма партії. 
Однак вона не містить даних про дату її затвердження. Серед 
пунктів програми у розділі «Зовнішня політика» йдеться про 
потребу «Увійти до складу Європейського Союзу на правах рівно-
правного члена європейської демократичної спільноти» та «Де-
нонсувати Будапештський меморандум і відновити ядерний ста-
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тус України у зв’язку з порушеннями міжнародних гарантій безпеки 
України державами-гарантами. Відновити тактичний ракетно-
ядерний арсенал держави, розробити національну ядерну програму 
та ініціювати дво- та багатосторонні контакти з країнами 
«ядерного клубу» (зокрема, США, Великою Британією, Іраном)» [9].  

За результатами позачергових виборів до Верховної Ради 
України 2014 р. Радикальна Партія Олега Ляшка значно нарос-
тила підтримку виборців, набравши 7,44% (1 173 131) голосів 
(21 депутатський мандат) [10]. Партія здобула підтримку у біль-
шості областей України, здолавши 5% бар’єр. Найбільше голосів 
партія здобула у Чернігівській (16,42%), Кіровоградській (11,67 %), 
Полтавській (10,85%), Житомирській (10,63%), Сумській (10,61%), 
Черкаська (10,05%) областях [11], посівши третє місце. Не 
здолала 5-відсотковий бар’єр партія у Івано-Франківській (4,85%), 
Донецькій (4,14%) областях та м. Києві (3,54%) [11]. У той самий 
час жоден з 171 кандидата від партії в одномандатних округах 
до парламенту не пройшов. 27 листопада 2014 р. була утворена 
фракція Радикальної партії Олега Ляшка, яка складалася з 21 де-
путата (з них – 7 членів партії, 14 – безпартійні). Головою депу-
татської фракції було обрано лідера партії О. Ляшка, його 
заступником – А. Лозового. Упродовж листопада 2014 – вересня 
2018 рр. фракцію залишили 4 депутати: А. Артеменко (21.02.2017), 
В. Вощевський (02.12.2014), С. Мельничук (05.02.2015), З. Огнєвіч 
(22.12.2015). Незважаючи на те, що кількість депутатів фракції 
становить лише близько 5% від загальної кількості членів 
парламенту, Радикальна Партія Олега Ляшка має достатній 
вплив. Одразу після виборів вона увійшла до коаліції з ПАРТІЄЮ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», Політичною 
партією «НАРОДНИЙ ФРОНТ», Всеукраїнським об’єднанням 
«Батьківщина» і Політичною партією «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ». Після створення коаліції представник РПЛ, колишній 
голова «Укравтодору» В. Вощевський був призначений на посаду 
віце-прем’єра з питань інфраструктури. Депутати С. Скура-
товський і С. Рибалка* стали керівниками парламентських 
                                                 

* У зв’язку з поданою заявою С. Рибалки Постановою Верховної Ради 
України № 2194-VIII від 09.11.2017 його відкликано з посади голови Комітету, 
обов’язки голови Комітету виконує перший заступник голови Комітету. 
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комітетів з питань будівництва, містобудування і житлово-
комунального господарства [12] і фінансової політики і банків-
ської діяльності [13], відповідно. В. Галасюк очолює Комітет 
Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва [14]. Упродовж квітня 2015 р. лідер фракції 
Радикальної партії Олег Ляшко був координатором парламент-
ської коаліції. 

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка позиціонується як 
фракція з залізною дисципліною і беззастережним підпорядку-
ванням депутатів лідеру. Щодо стилю управління та диктатури 
у партії О. Ляшко стверджував: «Мої опоненти брешуть, що я 
авторитарний та жорсткий лідер, а в нашій партії – повна  
тиранія. Залізна дисципліна, відповідальність – так! Але команда 
наша демократична» [15]. 

Уже у 2015 р. VІІ з’їзд Радикальної Партії Олега Ляшка 
затвердив «Маніфест народної перемоги», в якому йшлося про те, 
що партія готова брати на себе повну відповідальність за стан 
справ у державі, сформувати однопартійний уряд, щоб захис-
тити Україну від окупантів та олігархів, визволити окуповані 
території, навести лад в економіці, створити ефективну систему 
державного управління і систему реального правосуддя, забез-
печити соціальну справедливість, дати кожній українській родині 
роботу, нормальну зарплату і гідне життя. Без радикальних змін 
ми втратимо Україну – і наша потужна команда знає, як 
реалізувати ці зміни [16]. Зазначалося, що партія готова діяти 
рішуче і не боїться ніяких перешкод на своєму шляху.  

Не вщухають скандали навколо окремих депутатів фракції, 
зокрема, О. Корчинської, з іменем якою пов’язують багато-
мільйонні оборудки із закупівлею всіх необхідних ліків для важко-
хворих пацієнтів України; навколо дитячої лікарні «Охматдит» у 
Києві, втручання у діяльність МОЗ [17]; чи гучні антикорупційні 
розслідування, пов’язані  з  А. Лозовим [18] (червень 2017 р. [19]), 
чи І. Мосійчуком (вересень 2015 р.) [20], невиправдане збагачення 
О. Ляшка [21]. 
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Проаналізувавши проекти коаліційних угод, запропонованих» 
Політичною партією «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та ПАРТІЄЮ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка у новообраній Верховній Раді України підт-
вердила готовність увійти до проєвропейської та україно-
центричної коаліції демократичних сил для розбудови потужної 
країни та забезпечення суспільного добробуту за умови  вра-
хування у коаліційній угоді позицій щодо стратегічної мети 
коаліції: забезпечення розбудови потужної національної еко-
номіки, в тому числі за рахунок імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також 
забезпечення добробуту та європейської якості життя громадян 
України [22]. Цим фракція Радикальної партії Олега Ляшка чітко 
проголошувала внутрішньополітичний вимір інтеграційних 
перспектив України. Серед принципових позицій Радикальної 
Партії Олега Ляшка щодо пріоритетних завдань коаліційного 
уряду було «забезпечення цілісності та унітарності держави 
(невизнання самопроголошених територіальних утворень та 
порушення кордонів України, відновлення територіальної 
цілісності держави) [22]. Ці завдання Радикальна Партія Олега 
Ляшка відстоювала у комунікативних практиках і політичних 
дискусіях, як у парламенті, так і на міжнародній арені. 

Зовнішньополітичний вимір інтеграційних перспектив Украї-
ни фракції Радикальної Партії Олега Ляшка доречно розглянути 
через такі маркери як позаблоковий статус України,  членство в 
НАТО та європейську інтеграцію. Адже партія ще під час виборчої 
кампанії проголошувала: «Наш міжнародний курс – на членство в 
НАТО і ЄС» [23].  Радикальна Партія Олега Ляшка стала одним з 
ініціаторів внесення курсу на набуття членства в НАТО до 
Коаліційної угоди*. Партнери по демократичній проєвропейській 
коаліції підтримали таке політичне рішення попри увесь тиск та 
спроби деяких зовнішніх сил не допустити принципової 
домовленості [24]. Однак, це рішення тривалий час залишалося не 
реалізованим, не мало юридичного закріплення. 

                                                 
* Див. детальніше про це: Ляшко О. Радикальна партія наполягає на членстві 

України в НАТО. 07.05.2015. URL: https://blogs.informator.news/radykalna-partiya-
napolyahaje-na-chlenstvi-ukrajiny-v-nato/ 
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Фракція Радикальної партії Олега Ляшка підтримала законо-
проект про відмову від позаблокового статусу України. Лідер 
фракції О. Ляшко назвав цей документ стратегічним для країни, 
вказавши, що за 23 роки незалежності країни зробили дві великі 
помилки. Одна з них – визначення позаблокового статусу України. 
Друга – відмова від ядерної зброї [25]. І висловив припущення, що 
«якби Україна у 1991 р. обрала одразу курс на Європейський 
Союз, на спільний військовий захист у рамках НАТО, якби 
Україна залишила хоча б тактичну ядерну зброю, якщо не було 
можливості утримувати стратегічну, ми сьогодні не мали б 
російської агресії, не мали б втрати території і тисяч смертей» [25]. 
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка у повному складі 
6 червня 2017 р. проголосувала за Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного 
курсу України)» (№6470) в цілому [26], який сприятиме поглиб-
ленню співробітництва України з Організацією Північно-
атлантичного альянсу, зміцненню національної безпеки України, а 
також гарантії її суверенітету і територіальної цілісності. 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань про-
мислової політики та підприємництва, член фракції Радикальної 
партії Олега Ляшка В. Галасюк під час виступу з трибуни 
Верховної Ради України заявив, що справжня євроінтеграція – це 
підвищення рівня добробуту українців, подолання безробіття, 
забезпечення європейської продуктивності праці та європейського 
рівня доходів громадян [27]. Депутат наголосив на тому, що щоб 
інвестора залучити необхідно провести справжні реформи, 
радикальні, які забезпечать законність у країні, тобто йшлося про 
повне перезавантаження судової, прокурорської системи та 
системи державної служби. Без забезпечення законності інвестор 
не прийде, які б не були привабливі податки [27]. Парламентар 
чітко позначив внутрішній вимір євроінтеграційних перспектив 
України, акцентувавши увагу, насамперед, на адаптації україн-
ського законодавства до вимог Європейського Союзу. 

Важливою складовою інтеграційних прагнень було запро-
вадження Європейським Союзом безвізового режиму. На думку 
фракції, безвізовий режим «стане свідченням реальної, а не 
декларативної солідарності країн Європи з українцями у цей вкрай 
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складний час і сигналом, що нас чекають у Європі», «невідкладне 
ухвалення рішення про безвізовий режим з Україною є тестом на 
солідарність європейців з українцями і навіть, в умовах заляку-
вання з боку Росії, справою честі для самої Європи» [28]. 
Безвізовий режим мав стати, з одного боку, поштовхом до змін 
всередині країни, а з іншого – мав сприяти можливості українцям 
долучитися до європейського культурного простору, до європей-
ських цінностей. Безумовно, мав він і важливе символічне 
значення. 

15 квітня 2015 р. відбулися парламентські слухання у 
Верховній Раді України «Перспективи запровадження Європей-
ським Союзом безвізового режиму для громадян України». Член 
фракції В. Вовк зазначив, що депутати від Радикальної Партії 
Олега Ляшка та її лідер Олег Ляшко під час зустрічей із європей-
ськими делегаціями та візитів за кордон неодноразово наголо-
шували, що питання запровадження безвізового режиму для 
України з країнами ЄС є одним з найбільш нагальних для наших 
громадян. Він також зазначив, що, зі свого боку, Верховна Рада 
України ухвалила низку законопроектів на виконання умов 
європейців, а уряд почав виконувати їх на практиці, аби 
пришвидшити цей процес. У той же час, на думку В. Вовка, 
питання безвізового режиму вже давно перейшло з технічної у 
суто політичну площину. Він засудив спроби деяких євро-
чиновників завчасно поставити під сумнів можливість ухвалення 
рішення про скасування віз для українців під час саміту у Ризі та 
закликав продемонструвати реальну, а не ілюзорну солідарність з 
Україною. «Невідкладне ухвалення Євросоюзом рішення про 
надання безвізового режиму для України стане, з одного боку, 
тестом на ефективність зовнішньої політики президента Петра 
Порошенка та міністра Павла Клімкіна. А з другого – стане 
лакмусовим папірцем на справжню солідарність європейців з 
українцями. І навіть в умовах залякування з боку Росії стане 
справою честі для самої Європи» [29]. Безвізовий режим набув 
чинності лише 11 червня 2017 р. 

Питання євроінтеграційних перспектив України час від часу 
порушувалося членами фракції Радикальної партії Олега Ляшка. 
Так, В. Вовк з трибуни Верховної Ради України звертався до тих 
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європейських лідерів, які створюють перепони євроінтеграційним 
процесам України, піддаючи їх жорсткій критиці і стверджуючи, 
що «провал ратифікації угоди між Україною і ЄС та відсутність 
обіцяного безвізового режиму – це реалізація плану Путіна» [30]. 
Понад те, він звертав увагу і на проблему Євросоюзу, яку він 
вбачав у відсутності лідерів, «здатних бачити далі свого носа», і 
наголошував, що «цінності, на яких створювалася об’єднана 
Європа, зараз грубо зневажаються очільниками ЄС» [30]. Такий 
узагальнюючий висновок депутат зробив на підставі заяви 
прем’єр-міністра Нідерландів М. Рютте, який вимагав докумен-
тально передбачити, що Європейський Союз не надаватиме 
Україні додаткову військову і фінансову допомогу і висловив 
обурення щодо твердження М. Рютте, що ратифікація Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС не буде першим кроком на шляху 
до членства України в Євросоюзі [30]. На думку фракції, такі 
умови, фактично, ставлять хрест на євроінтеграційних процесах 
України. У цьому контексті виникало питання, «а чи потрібна нам 
така вихолощена угода, яка принижує Україну та заперечує наше 
європейське майбутнє, прирікаючи нас на статус задвірок 
Європи?» [30]. Політик нагадав європейцям про ціну, яку 
заплатили українці за євроінтеграцію. «Може пан Рютте знає іншу 
країну у Європі, де люди гинули під прапором ЄС?» [30]. В. Вовк 
закликав європейських колег згадати про цінності, з яких 
розпочиналася Європейська спільнота [30]. Крім того, своєю 
боротьбою з російською агресією Україна водночас бореться за 
Європу та її цінності [30]. На думку В. Вовка, лише повна 
солідарність демократичних країн, готовність за будь-яку ціну 
спільно захищати свої базові цінності та чинити потужний 
збройний спротив агресору можуть запобігти великій війні, 
відновити міжнародний порядок і поставити реваншистів на місце 
та, зрештою, притягти їх до відповідальності [31]. Зазначалося, що 
«розуміння масштабності загроз та викликів світовій безпеці та 
порядку, визначальної ролі України та нагальної необхідності 
надання нам належної допомоги поволі починає проникати вглиб 
свідомості політичної, економічної та інтелектуальної верхівки 
Заходу. І в недалекому майбутньому, сподіваюся, реалізується в 
практичних діях [32]. Акценти на загрози та виклики як Україні, 
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так і світовій безпеці та порядку досить часто озвучувалися  
політичної силою на сесіях парламенту. 

Інтеграційні прагнення члени фракції намагалися реалізо-
вувати через міжнародну діяльність, міжпарламентську співпрацю, 
участь у міжнародних інституціях. Ситуація на Сході України та 
шляхи виходу з кризи стала темою обговорення під час зустрічі 
фракції Радикальної партії Олега Ляшка із Надзвичайним і Повно-
важним Послом Молдови в Україні Йоном Стевіле. Учасники 
зустрічі висловили припущення, що Путін намагається влаштувати 
на Донбасі аналог невизнаної Придністровської республіки. 
«Приклад Придністров’я показовий. Тепер – це сіра територія, яка 
не визнана жодною державою у Світі. Тож для нас так зване 
«перемир’я» в обмін на здачу української території – непри-
пустиме» [33]. Учасники зустрічі визнали – нинішню ситуацію 
Україна повинна використати для зміцнення своєї обороно-
здатності, оскільки «Путіна не зупинять «глибокі занепокоєння» та 
розмови про позаблоковий статус України. Він зайде так далеко, 
як йому дозволять. Тому ми виступаємо за членство України в ЄС 
та за приєднання до колективної системи безпеки НАТО» [33]. 
Тобто, члени фракції підтверджували свою позицію щодо 
європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Ця сама ідея з головними меседжами радикалів: «Наш 
міжнародний курс – на членство в НАТО і ЄС», «Путін може піти і 
в Європу, але Україна зупинить його на своїй території» – звучала 
і під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом 
Словацької Республіки в Україні Юраєм Сівачеком. Лідер ради-
калів подякував послу та його державі за співробітництво та 
підтримку України, в тому числі в питанні газового реверсу [34]. 
Сторони висловили зацікавленість у продовженні діалогу між 
нашими країнами, в тому числі на рівні міжпарламентської 
співпраці. Особливу увагу на зустрічі приділили обговоренню 
питань регіональної безпеки та міжнародної політики. 

Лідер Радикальної партії Олега Ляшка разом з іншими 
керівниками фракцій – членами парламентської коаліції під час 
зустрічі з президентом бундестагу Німеччини Норбертом Лам-
мертом наголосив на принципових моментах, які відстоювала його 
парламентська сила: політика умиротворення агресора, до якої 
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схильні ще багато хто в Європі, є вкрай шкідливою; пошуки 
мирного розв’язання проблеми російської агресії за жодних умов 
не повинні відбуватися за рахунок України, зокрема її 
територіальної цілісності або конституційного устрою; Німеччина 
у своєму прагненні миру не стоятиме на перешкоді ухваленню 
Адміністрацією США рішення про надання Україні всебічної 
військової допомоги, зокрема, сучасної захисної зброї; фінансова 
та економічна допомога з боку Заходу; для українських громадян 
дуже важливим є як найшвидше запровадження Європейським 
Союзом безвізового режиму, що стане яскравим свідченням 
реальної, а не декларативної солідарності країн Європи з 
українцями в нашій боротьбі [35]. 

Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закор-
донних справах В. Вовк разом з колегами по парламенту у складі 
української делегації зустрічалися з прем’єр-міністром,  міністром 
закордонних справ Естонії та депутатами правлячої партії [36] 
В. Вовк озвучив позицію Радикальної Партії Олега Ляшка щодо 
необхідності невідкладної передачі Україні зброї для надання 
відсічі російському агресору. 

Парламентська Асамблея Ради Європи, серед делегатів якої 
були народні депутати від Радикальної Партії Олега Ляшка, 
переважною більшістю проголосувала за продовження санкцій 
проти Росії. О. Ляшко назвав це рішення перемогою, адже був 
серйозний ризик повернення російським делегатам права голосу у 
ПАРЄ. А. Лозовий наголосив, що «наступне наше завдання – 
виключити Росію як державу-агресора із Ради Безпеки ООН» [37]. 
Таким чином, є підстави твердити, що фракція Радикальної партії 
Олега Ляшка послідовно відстоює ідею європейської та 
євроатлантичної інтеграційних перспектив України. 

Проблема інтеграції Криму та Донбасу в українській по-
літичний простір особливо активно розглядалася парламентськими 
політичними силами упродовж 2014–2015 рр. Лідер фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка звинувачував владу у тому, що «в 
Криму не проводили проукраїнської політики», «за 23 роки як 
Крим був російський, так і залишився російський [8], «здали Крим 
без жодного пострілу!» [8], і закликав воювати за Крим, 
мотивуючи тим, що «там було 20 тисяч військовослужбовців. І 
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було 200–300 озброєних російських диверсантів. Їх можна було 
знешкодити і на цьому зупинити криваве протистояння, яке потім 
перекинулося на Донбас» [8]. Позиція лідера була радикальною – 
боротися, однак «влада цього не зробила. Вони казали, що треба 
переговорюватись. Переговори, переговори… Після це закін-
чилося анексією Криму». І далі О. Ляшко стверджував: «Коли 
Путін отримав Крим задарма, він пішов на Донбас. Пропонували і 
на Донбасі переговори. Коли російські диверсанти захопили 
Луганськ, Донецьк, я закликав провчити цих терористів. Сказали – 
ні, треба переговорюватись. Коли їх була сотня, треба було 
довбонути ракетою – на цьому б все припинилося. Переговори 
призвели до того, що ми сьогодні втратили Донбас, Крим. Як 
далеко зайде Путін – це залежить від нас» [8]. Фракція Ради-
кальної партії Олега Ляшка виступила проти Мінського формату 
переговорів. 

Важливою складовою інтеграції Криму та Донбасу в україн-
ський соціокультурний простір залишаються права внутрішньо 
переміщених осіб. Лідер Радикальної партії Олег Ляшка з трибуни 
Верховної Ради України заявив, що в Україні повністю відсутня 
державна політика стосовно переміщених осіб – біженців [38]. 
Держава не має ані програм фінансування житла для переселенців, 
ані програм працевлаштування, ані медичних, ані освітніх 
програм. Парламентар наголосив, що майже 2 мільйони українців-
біженців з Донбасу потребують соціального захисту від держави, а 
ставлення влади до цих людей залишає бажати кращого. «Так ми 
ніколи не повернемо Донбас, бо люди нам більше не довіря-
тимуть» [38]. «Наше ключове завдання – підтримати українців і 
зробити так, щоб вони повернулися додому, в Крим і Донбас» [38]. 
Лідер Радикальної партії Олег Ляшка закликав депутатів 
приділяти більше уваги проблемам внутрішньо переміщених осіб і 
від імені фракції вимагав передбачити державне фінансування на 
ремонт житла тимчасових переселенців, на їхнє працевлаш-
тування, влаштування дітей у дитячі садки, школи, вузи. 

Меседжі, пов’язані із закликами до боротьби, звучали з уст 
лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка і через рік після 
кримських подій: «Якщо не боротимемося – втратимо Україну. 
Путіна зупинить тільки наша сила. Наша боязнь його, навпаки, 
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провокує на продовження агресії. Той, хто не розуміє цих 
елементарних істин, займається не своєю справою» [39]; «Треба 
боротися. Іншого шляху захистити Україну і встановити мир 
немає» [40]. Ці меседжі, наче мантри, звучали з уст членів фракції 
з парламентської трибуни чи з екранів телевізорів. 

Внутрішньополітичний вимір інтеграційних перспектив  
України доречно розглянути через інституціональне та норма-
тивно-правове визначення статусу тимчасово окупованих 
територій України та правових оцінок Мінських домовленості як 
інструменту інтеграції.  В оцінках Мінських домовленостей* члени 
фракції Радикальної партії Олега Ляшка були досить категорич-
ними: «Мінські домовленості є великим кроком на шляху до 
десуверенізації України» [41]; «так звані Мінські угоди не 
покладають жодних юридичних зобов’язань на будь-кого з 
підписантів» (В. Вовк); «правова нікчемність Мінських угод, як в 
рамках міжнародного права, так і відповідно до Конституції 
України»; «з юридичної точки зору ці угоди є лише особистими 
політичними домовленостями президента Порошенка з його 
міжнародними партнерами – канцлером Німеччини, президентом 
Франції і президентом Росії» [42]; «Мінські угоди» – це особисті 
політичні зобов’язання Президента Порошенка, а не України, як 
держави, тому виконувати їх немає жодної юридичної підстави» 
[43]; «мирні переговори показали абсолютну неефективність. Наш 
ворог – Московія – розуміє лише мову сили» [16]; «Мінські 
домовленості, якими всі хваляться, –  міна сповільненої дії проти 
України. Цей документ фактично легалізував терористів на 
Донбасі, визнали статус-кво, на якому наполягав Путін» [44]; 
«Мінські домовленості дали можливість терористам при допомозі 
Росії, російських інструкторів, створити потужну і оснащену 
армію. Ця армія готова до наступу і не тільки на Донбасі, 
впевнений, що план Путіна –використати цю армію для 

                                                 
* Усі Мінські угоди – Мінський протокол від 05.09.2014, Мінський 

меморандум від 19.09.2014 та Комплекс заходів з виконання Мінських угод від 
12.02.2015 – були підписані другим Президентом України Л. Кучмою поряд з 
двома іншими учасниками Тристоронньої контактної групи – послом Хайді 
Тальявіні та послом РФ в Україні М. Зурабовим, а також «представниками» 
самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» О. Захарченком та І. Плотницьким 
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захоплення всієї країни» [44]; «Мінські угоди є антиукраїнськими і 
фактично спрямованими на федералізацію, розкол і, як наслідок, 
знищення України» [45]; «єдиний результат Мінських угод – 
проти нас на Донбасі стоїть п’ятидесятитисячна армія, озброєна 
російською зброєю і навчена російськими офіцерами» [45]; 
«Мінські угоди – це мертвонароджене дитя ганебної політики 
умиротворення агресора, в рамках якої Росія і Захід примушує 
Президента Порошенка іти на поступки» [46]; «підписавши ці 
угоди, Президент перевищив свої повноваження та порушив 
Конституцію України» [47]; «твердження, що у рамках Мінських 
угод Україна має якісь зобов’язання, – не що інше, як 
інформаційно-розумовий вірус» [46]. Критика компромісних 
Мінських угод випливала з недієздатності наслідків цього процесу. 

Члени фракції зазначали, що домовленості з агресором у 
Мінську–2 стали закономірним продовженням угод у Мінську–1, 
але на значно гірших умовах і з новими фундаментальними 
поступками. Зокрема, з обіцянками помилування і амністії теро-
ристам, політичною легалізацією бойовиків як обраних «полі-
тиків», фактичною подальшою автономією «ДНР» і «ЛНР» та їх 
повним соціально-економічним утриманням за рахунок України. 
Лідер фракції звернув увагу на одну принципову новелу – вимогу 
«проведення в Україні конституційної реформи з набуттям 
чинності до кінця 2015 р. нової Конституції … з урахуванням 
особливостей окремих районів Донецької і Луганської областей, 
узгоджених з представниками цих районів» (пункт 11) [47]. Варто 
зазначити, що саме цей пункт мав найбільший резонанс у 
суспільстві. 

Спростовували члени фракції й заяву П. Порошенка щодо 
притягнення Путіна до відповідальності за війну на Сході, 
оскільки він поставив підпис на Мінських угодах. Вважаючи, що 
своєю заявою він «ввів в оману і громадян, і журналістів. Шанси 
засудити за ними Путіна дорівнюють нулю» [42]. В. Вовк 
акцентував увагу на тому, що потрібно докласти усіх зусиль для 
притягнення Путіна до відповідальності за його злочини не тільки 
в Україні, а й в інших країнах світу [42]. Понад те, Російська 
Федерація не виконала жодного пункту комплексу заходів 
імплементації Мінських домовленостей. 
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Лідер фракції Радикальної партії Олега Ляшка у парламенті 
звернувся до Голови Верховної Ради України, депутатських 
фракцій-членів коаліції «Європейська Україна» та комітетів 
Верховної Ради України з закликом визнати правову нікчемність 
Мінських угод. Радикали стверджують, що правовий аналіз, 
проведений досвідченими спеціалістами, беззаперечно свідчить 
про незаконність та неконституційність Мінських угод у рамках 
правового поля України, а також про їхню юридичну незначущість 
відповідно до міжнародного права [48]. Мінські угоди про-
демонстрували свою повну нікчемність та не виправдали покла-
дених на них сподівань: «для всіх очевидно, що Мінські угоди не 
призвели ані до миру, ані до повернення окупованої частини 
Донбасу. Натомість цей шлях довів до антиукраїнської зради у 
стінах Верховної Ради України, попереднього ухвалення путін-
ських змін до Конституції, розвалу проєвропейської коаліції у 
парламенті та пролиття крові» [49].  

Депутати Радикальної партії Олега Ляшка схвалили заяву про 
перехід до формату Женевських переговорів, оскільки Женевський 
формат* означатиме зовсім інші базові засади переговорів [41]. 
Член фракції В. Вовк наголосив на тому, що саме Президент з 
початку війни на Сході України мав наполягати на веденні 
переговорів у форматі Будапештського меморандуму, як це 
відбулося 5 березня 2014 р. «Для всіх притомних політиків і 
дипломатів уже очевидно, що Мінський переговорний зайшов у 
глухий кут. Путін продовжує просувати свій план: повернути 
контрольований Донбас до складу України, щоб отримати право 
на будь-який шлях розвитку для країни. Для України, безумовно, 
реалізація цього плану неприйнятна» [41]. У такому форматі 
виконати Мінські домовленості не може ані Україна, ані Росія. 

Каменем спотикання у парламенті стало прийняття Закону 
України «Про надання особливого статусу частині території 
Донецької, Луганської областей». Неодноразово наголошувалося 
на тому, що фракція Радикальної партії Олега Ляшка в жодному 
разі не голосуватиме за написані Москвою конституційні зміни 
про особливий статус Донбасу: «Ми категорично проти цього, бо 

                                                 
* Женева + передбачає участь Європейського союзу, США та інших 

зацікавлених країн-сусідів, зокрема Польщі та Туреччини, у переговорах. 
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майбутнє України – в унітарності та єдності» [45]. Понад те, 
звучала думка, що «навіть якщо арештують всю фракцію РПЛ на 
чолі зі мною, ми не будемо голосувати за особливий статус 
Донбасу, адже це шлях, що веде до знищення України». Мінський 
меморандум, на виконання якого вносяться зміни до Конституції 
України, ми не підтримували з самого початку. Адже це 
домовленості по розчленуванню нашої держави. Переконаний, 
долю України має вирішувати народ на референдумі» [50]. Варто 
зазначити, що ідея референдуму не сприймалася владою. 

Особливий спротив викликав механізм прийняття Закону 
«Про надання особливого статусу частині території Донецької, 
Луганської областей», який фракція Радикальної партії Олега 
Ляшка назвала «унікальним явищем, якого не було за 23 роки», 
мотивуючи тим, що закон приймався у таємному режимі не лише 
від громадськості, а й від народних депутатів України.  З приводу 
цього лідер фракції Радикальної партії Олега Ляшка заявив, що 
«закони, які визначають майбутнє не лише Донбасу, а майбутнє 
країни, не можуть прийматися в таємному режимі. Громадськість 
повинна чути аргументи «за», аргументи «проти» особливого 
статусу Донбасу» [8]. Пропонувалося провести референдум й 
запитати у народу, чи готовий він надати цей особливий статус 
Донбасу. Аргументами проти запровадження особливого статусу 
були: «буферна зона посеред Донбасу – це легалізація кордонів 
Новоросії, це фактично реалізація плану Путіна. Буферна зона 
повинна проходити на кордоні між Україною і Росією» [8]. 
Наголошувалося й на тому, що «ніхто не давав права владі 
відмовитися від того, щоб залишити по той бік кордону 5 млн 
українців, залишити їх під окупацією» [8]. Аргументували, що там 
через три роки нічого не залишиться: сьогодні роздають російські 
паспорти, туди вже тягнуть газову трубу з Ростова, туди вже 
провели електрокабель і отримають енергію з Росії. Там завтра 
почнуть видавати російські дипломи в вузах, там переходять на 
російський час – московський час, економічно прив’язують до 
Росії, там через три роки від України нічого не залишиться [8]. І 
далі робився невтішний висновок: «ми втратимо цю частину 
Донбасу так само, як ми втратили, фактично відмовилися від 
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Криму, боротьби за Крим» [8].  Такі оцінки домінували серед 
парламентарів фракції. 

Народний депутат України від фракції Радикальної партії 
Олега Ляшка І. Мосійчук, висловлюючи позицію щодо закону про 
особливий статус, наголошував, що під виглядом цього закону 
Україні пропонують не мир, а гібридну війну, замасковану в так 
звані Мінські домовленості [51]. Народний депутат України, 
заступник лідера фракції А. Лозовий пояснив, чому Радикальної 
партії Олега Ляшка виступила категорично проти закону про 
надання особливого статусу Донбасу: «Наша позиція тверда. 
Мінські домовленості – антиукраїнські. Це нова Переяславська 
угода, і Петро Порошенко у своєму щирому бажанні миру 
повторює помилки Богдана Хмельницького. Мінські протоколи, 
по суті, це здача нашого українського Донбасу, легалізація 
терористів і вбивць, які захопили наші території. Проведення будь-
яких виборів у так званих «ДНР» і «ЛНР» – подарунок Путіну і 
його поплічникам. Мені соромно за тих колег депутатів, які мають 
таку ж саму проукраїнську позицію, але готові під тиском 
Президента голосувати за промосковські закони» [52]. Члени 
фракції Радикальної партії Олег Ляшка запропонували знову 
винести питання про особливий статус Донбасу на референдум, 
оскільки долю країни має визначати її народ, а не політики, на 
яких тиснуть з усіх боків [53]. Варто зазначити, що за резуль-
татами соціологічного опитування більшість українців (42,3%*) 
щодо питання про статус тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей виступали за проведення  
Всеукраїнського референдуму. 

Розгляд питання про особливий статус Донбасу у часі збігся з 
VII з’їздом Радикальної партії Олега Ляшка, який відбувся у 
Києві15 березня 2015 р. Делегати VІІ з’їзду заборонили фракції 
Радикальної партії Олега Ляшко визнавати якийсь особливий 
статус Донбасу, оскільки ці території тимчасово окуповані 
терористами, і поки вони не будуть звільнені, про жоден 

                                                 
* Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 

23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих 
територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2015 респондентів віком 
від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 
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особливий статус не може йтися [54]. Позиція партії була досить 
переконливою: «Ми вже мали особливий статус для Криму… Це 
фактично легалізація російської окупації, терористів і сепара-
тистів. Вихід один – боротися за звільнення Донбасу [54]. І знову 
основним меседжем фракції була боротьба. 

Усі учасники коаліції підтримали ініціативу Радикальної 
партії Олега Ляшка визнати окремі райони Донецької і Луганської 
областей тимчасово окупованими територіями [55]. У той же час 
Президент не зміг переконати фракції Радикальної партії Ляшка і 
ВО «Батьківщина» підтримати закон про особливий порядок 
місцевого самоврядування на Донбасі.  Зазначалося, що якби цей 
документ давав  бодай «маленьку можливість уникнути війни, 
фракція проголосувала б за нього обома руками» [55]. Депутати 
від фракції Радикальної партії Олега Ляшка голосували проти 
Закону «Про особливий порядок самоврядування окремих районів 
Донецької і Луганської областей», мотивуючи тим, що цей доку-
мент не гарантує миру, натомість – легалізує терористів, які окупу-
вали Схід України, і сприяє реалізації плану Путіна [56]. О. Ляшко 
висловив переконання, що 17 березня 2015 р. – день прийняття 
цього закону увійде в історію українського парламентаризму «як 
чорна дата» [56]. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка 
оцінювала голосування у Верховній Раді України законопроектів 
про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської 
областей як «національну зраду та капітуляцію перед воро-
гом» [56]. У Заяві Радикальної партії Олега Ляшка щодо рішення 
Верховної Ради України про особливий статус окремих районів 
Донецької та Луганської областей наголошувалося, що агресори не 
зупиняються умиротворенням та політичними поступками, а 
війни, гарячі чи холодні, не виграються деклараціями, а лише 
сучасною зброєю та добре навченою армією, вмілою дипломатією, 
міжнародною солідарністю та жорсткими фінансовими і еко-
номічними санкціями, вірністю вищим цінностям, а також 
людським духом і готовністю до спротиву очевидному злу [57]. 

Фракції Радикальної партії Олега Ляшка заявляла про те, що 
внесення змін до Конституції України у час збройної агресії 
Російської Федерації проти України, фактичного виникнення умов 
воєнного стану та відвертих спроб зовнішнього диктату щодо 
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конституційного устрою країни є абсолютно неприпустимим [58]. 
Вони вимагали відповідно до частини другої статті 157 
Конституції України, яка забороняє внесення змін до Конституції 
України в умовах воєнного або надзвичайного стану, запровадити 
мораторій на внесення змін до Конституції України до подолання 
збройної агресії Росії проти України [58]. Фракції Радикальної 
партії Олега Ляшка вважала, що розгляд будь-яких змін до 
Конституції України можливий лише після повного припинення 
збройної агресії Росії проти України, зокрема після: припинення 
вогню та застосування збройної сили; виведення з території 
України іноземних військ, незаконних збройних формувань, 
військової техніки, а також бойовиків і найманців; ліквідації 
терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»; відновлення 
суверенітету України на всіх тимчасово окупованих територіях; 
встановлення контролю України на всій лінії українсько-
російського державного кордону. 

Народний депутат України А. Лозовий, виступаючи на 
засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової 
політики та правосуддя, висловився категорично проти прийняття 
змін до Конституції України, зазначивши, що процес розробки цих 
змін відбувався із кричущими порушеннями, у непрозорий спосіб, 
а дві фракції коаліції – Радикальної партії Олега Ляшка і 
Об’єднання «САМОПОМОЧІ» – висловилися категорично проти 
внесення цих змін і з цим потрібно рахуватися [59]. 

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка заблокувала 
президію парламенту, щоб не допустити голосування за особливий 
статус Донбасу та збільшення повноважень Президента [60]. А. 
Лозовий назвав голосування за зрадницькі зміни до Конституції 
«чорним днем в історії України». Виступаючи під стінами 
Верховної Ради України після голосування, народний депутат 
заявив, що зміни до Конституції призведуть до узурпації влади 
Президентом та розколу країни. Також А. Лозовий наголосив, що 
сьогодні було віддано на голосів 15 менше, ніж під час 
попереднього голосування (за відправку змін на розгляд до 
Конституційного Суду). А це означає, що всі свідомі громадяни 
мають всіма можливими способами продовжити тиск на депутатів, 
щоб не допустити прийняття змін у другому читанні [61]. Варто 
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зазначити, що радикали не злякалися сутичок та вийшли до людей, 
аби подякувати за державницьку позицію та патріотизм. 

Криваві події 31 серпня 2015 р. під Верховною Радою України  
фракція Радикальної партії Олега Ляшка назвала провокацією. 
«Ця провокація була організована навмисне, з метою дискре-
дитації політичних сил, які є противниками внесення змін до 
Конституції. Радикали наголосили, що весь світ говорить не про 
зраду України, яка відбулася вчора у Раді, а про жахливі події, що 
сталися вже після голосування, поза стінами Верховної Ради» [62]. 
РПЛ категорично засудила застосування бойової зброї на мирних 
мітингах. 

Депутат парламентської фракції Ю. Чижмарь назвав терактом 
вибух під Верховною Радою України і заявив, що радикали 
докладуть усіх зусиль, щоб цей злочин був негайно розкритий. 
«Ми не повинні дати владі використовувати цю подію, щоб 
прикрити протягування антидержавних змін до Конституції. Ми не 
Росія, де теракти, організовані владою, використовують як 
прикриття для виправдання розв’язування військових дій чи 
обмеження демократичних прав» [63]. І знову звучала ідея про те, 
що Радикальна партія Олега Ляшка якнайшвидше ініціюватиме 
Всеукраїнський референдум, де має вирішитися доля Конституції, 
бо на її зміну має право тільки український народ. 

Після ухвалення голосами 265 народних депутатів (зі складу 
коаліції голосувало лише 185 народних депутатів!) ініційованих 
Президентом «антиукраїнських змін до Конституції» [64] всупереч 
волі трьох із п’яти фракцій більшості політична сила РПЛ не 
змогла залишатися у коаліції. Фактично коаліція в парламенті, 
європейська демократична коаліція не підтримала антиукраїнські 
зміни. 2 вересня 2015 р. лідер фракції Радикальної партії Олега 
Ляшка у Верховній Раді  України заявив про одностайне рішення 
фракції про вихід зі складу парламентської коаліції і перехід в 
опозицію до нинішнього курсу уряду, Президента і чинної 
парламентської коаліції.  

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка активно і послідовно 
виступала проти політики умиротворення на сесіях Верховної 
Ради України, парламентських комітетах та засіданнях міжна-
родних інституцій. За ініціативи Комітету із закордонних справ 
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відбулися комітетські слухання щодо притягнення Російської 
Федерації до міжнародно-правової відповідальності за скоєння 
нею злочинів агресії проти України, анексії Криму, а також низки 
інших важких міжнародно-правових злочинів, таких як злочини 
проти людяності та інші. Заступник голови Комітету із закор-
донних справ В. Вовк зазначив, що органи виконавчої влади 
надали звіт, який не задовольнив депутатів. Результати слухань 
засвідчили, що влада робить надто мало для притягнення РФ до 
міжнародно-правової відповідальності, Президент і ГПУ бояться 
робити ефективні кроки у цьому напрямі. Натомість вони і далі 
ведуть програшну політику умиротворення агресора [65]. Однак 
лише єдина позиція світу і сила, а не політика умиротворення у 
змозі стримати агресора. 

Народний депутат України В. Вовк  висловив позицію фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка і на засіданні ПАРЄ під час 
розгляду питання щодо санкцій ПАРЄ проти Росії в  радикальній і 
жорсткій формі. Серед принципових питань: 1) як показує 
історичний досвід Європи, політика умиротворення агресора, 
яка на сьогодні знову набула широкої популярності, є надзвичайно 
шкідливою; 2) сподіваємося, що у своєму прагненні до миру 
Європа не перешкоджатиме прийняттю Адміністрацією США 
надзвичайно важливого рішення поставити сучасну оборонну 
зброю Україні; 3) Путіну насправді не потрібен мирний процес у 
Мінську–2, він прагне нового поділу світу в Ялті–2; 3) агресія з 
боку Росії також підриває глобальний режим нерозповсюдження 
ядерної зброї, оскільки Україна є єдиною країною у світі, яка 
відмовилася від свого величезного арсеналу ядерної зброї, від-
повідно до Будапештського меморандуму  [31]. Лідер фракції 
піддав критиці дві українські резолюції ПАРЄ, ухвалені на сесії у 
жовтні 2016 р., наголосивши, що поряд з низкою позитивних для 
країни положень містили й неприйнятні, тобто заклики до України 
щодо повного виконання Мінських угод, включно з їхньої 
політичною частиною. У зв’язку з цим РПЛ єдина з усіх 
представлених в ПАРЄ українських парламентських сил не 
підтримала цих резолюцій [66]. Оскільки для фракції було 
неприйнятним будь-яка легалізація мінських угод у міжнародних 
документах, яку вона відстоювала від початку – вересня 2014 р. У 
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черговий раз було наголошено, що Радикальна партія Олега Ляшка 
виступала категорично проти політики умиротворення і поступок 
агресору, яку нав’язували європейські партнери.   

Лідер Радикальної партії Олега Ляшка звернувся до 
парламенту з вимогою припинити політику умиротворення Росії і 
закликав українців до боротьби. «Сьогодні для всіх очевидна 
поразка так званої політики умиротворення агресора, яку 
впродовж останніх кількох місяців з моменту підписання 
Мінських угод проводили, в тому числі, і в Україні. Відновлення 
війни на Сході демонструє одну єдину істину – ворога зупинить 
тільки сила» [67]. За словами політика, усі останні місяці 
українська влада витрачала на те, щоб переконувати, умовляти 
ворога, натомість отримали зовсім іншу риторику з боку теро-
ристів – ультиматуми, погрози, зневагу до укладених раніше угод 
тощо. О. Ляшко з самого початку наголошував на хибності 
політики умиротворення ворога, і, як показав час, не помилився. 
«Якщо у вересні вони у нас просили миру, сьогодні вони нам 
погрожують війною. За кілька місяців з часу підписання Мінських 
домовленостей ворог зібрав 30-тисячну озброєну армію. Сьогодні 
проти нас воюють сотні танків, БМП, градів тощо. Оце результати 
політики умиротворення. Тому закликаю припинити цю політику. 
Щоб перемагати, потрібно бути сильними» [67]. Тобто, є усі 
підстави стверджувати, що фракція послідовно виступала проти 
політики умиротворення. 

У контексті розгляду питання політики умиротворення варто 
торкнутися й питання про миротворчу місію ООН. Питання про 
введення на Донбас миротворців ООН для зупинки російської 
агресії обговорювалося у парламенті ще з 2014 р. Уже восени 
2014 р. лідер фракції Радикальної партії Олега Ляшка ще заявляв 
про те, що Україні слід звернутися до Ради Безпеки ООН щодо 
введення миротворчих сил для контролю за міждержавним 
кордоном з Росією. Доречно наголосити,  що ще влітку О. Ляшко 
був проти цієї ідеї, оскільки тоді була реальна можливість 
звільнити окуповані російськими окупантами території Донбасу 
власними силами. Однак, на його думку, із вересня 2014 р. «влада 
відмовилася від боротьби і за розмовами про перемир’я дозволила 
Кремлю суттєво наростити свої сили на Донбасі» [68], тому 
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потрібно вводити миротворців ООН і відмовитися від буферної 
зони серед Донбасу. 

Дещо інші акценти звучали щодо введення миротворчих сил 
ООН на територію України у виступі заступника лідера Ради-
кальної партії Олега Ляшка з міжнародних питань, народного 
депутата України В. Вовка, який наголосив на тому, що миро-
творча операція під егідою ООН доцільна, якщо її мандат, 
територія розміщення, принципи діяльності, умови закінчення та 
інші складові відповідатимуть українським інтересам та законо-
давству [69]. Понад те, фракція Радикальної партії Олега Ляшка 
підтримувала ініціативу миротворчої місії ООН й водночас 
наголошувала на необхідності подальшого посилення міжнарод-
ного антипутінського фронту та санкційної політики, на виконанні 
безпекових гарантій від підписантів Будапештського меморан-
думу, зокрема, укладенні прямої військової угоди з США та 
визнанні України основним військовим союзником поза НАТО.  

Інструментом реалізації  інтеграційних прагнень було вико-
нання умов Будапештського меморандуму*. Тема неодноразово 
порушувалося членами фракції Радикальної партії Олега Ляшка. 
Лідер фракції вимагав від учасників Будапештського меморандуму 
1994 р. – США, Британії, Франції, Китаю – «реального виконання 
своїх зобов’язань перед Україною», стверджуючи, що «бездіяль-
ність великих держав, недалекоглядність і самонадіяність їх 
лідерів, як і в ХХ столітті, є причиною світових воєн» [70]. У рік 
20-річчя підписання Будапештського меморандуму наголошу-
валося на тому, що меморандум як міжнародно-правовий 
документ не містив жодних механізмів реалізації декларованих 
гарантій безпеки та територіальної цілісності України; а з 
«формально юридичних позицій взагалі не згадував міжнародно-
правових «безпекових гарантій», а надавав Україні лише так звані 

                                                 
* 16 листопада 1994 р. Україна ратифікувала договір про нерозповсюдження 

ядерної зброї. 5 грудня 1994 р. Будапешті був підписаний договір, за яким наша 
держава відмовилася від третього за величиною ядерного потенціалу в світі в 
обмін на гарантії недоторканності, суверенітету та незалежності. Першо-
підписантами Будапештського меморандуму були: Україна, Російська Федерація, 
Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Пізніше доєднані Франція із 
застереженнями, Китай 
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«безпекові запевнення» (security assurances)» [71]. Ця «гра в 
терміни», насправді, мала принципове значення, оскільки від-
повідно до законодавства США «безпекові «гарантії» надавалися 
союзникам США, насамперед членам НАТО, і передбачають 
військові зобов’язання. А безпекові «запевнення» – лише по-
літична формула без належних правових наслідків. 

Піддаючи критиці положення Будапештського меморандуму, 
члени фракції вносили пропозиції щодо: 1) внесення у мемо-
рандум детальних міжнародно-правових механізмів реалізації 
даних Україні «безпекових запевнень», переведення їх у статус 
формальних гарантій та внесення положень про обов’язкові 
жорсткі та всебічні санкції до країни-агресора, що порушує 
меморандум; 2) вимога від країн-підписантів (США, Велико-
британії та Франції, яка згодом приєдналася до документа) 
прискореного прийняття України до НАТО, зокрема, невід-
кладного надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО 
(ПДЧ) [71]. Фракцією РПЛ висловлювалася думка й про те, що 
Україна має право на адекватну фінансово-економічну ком-
пенсацію з боку країн-підписантів як за саму передану раніше 
ядерну зброю, так і за величезні економічні та матеріальні втрати, 
завдані Україні внаслідок недотримання Будапештського 
меморандуму та агресії з боку Росії [71]. Порушувалося питання й 
про списання Україні 50% її зовнішнього боргу, зокрема, 
наслідуючи приклад допомоги Польщі з боку Заходу в 1991 р. 
Зазначалося також, що недотримання Будапештського меморан-
думу посилає вкрай негативний сигнал «пограничним ядерним 
державам», зокрема Ірану та Північній Кореї, та фактично 
підриває увесь сучасний режим нерозповсюдження ядерної зброї 
та створює прецедент задуматися Україні над відновленням свого 
ядерного статусу. 

У зв’язку з нагальною потребою дотримання Будапештського 
меморандуму країнами-підписантами та прямою, відкритою 
агресією Російської Федерації проти України фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка ініціювала проведення у Верховній Раді 
України парламентських слухань щодо дотримання Буда-
пештських угод і звернулася до всіх громадсько-політичних 
об’єднань країни із закликом взяти якнайактивнішу участь у 
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слуханнях [72]. Пропонувалося до участі в слуханнях запросити 
дипломатичних представників США, Британії та Російської 
Федерації. Однак ініціатива фракції не знайшла підтримки у 
парламенті. 

5 грудня 2016 р. лідер фракції Радикальної партії Олега Ляшка 
з трибуни Верховної Ради України знову звернувся до підписантів 
Будапештського меморандуму і закликав їх виконати обіцянки, які 
ті дали рівно 22 роки тому. Політик відзначив безвідповідальні дії 
Президента України у цьому питанні і вимагав від нього 
ініціювати інший формат переговорів, не Мінський, не Нор-
манський, а лише в форматі підписантів Будапештського мемо-
рандуму і на кожній міжнародній зустрічі вимагати виконання 
Будапештського меморандуму. У разі невиконання зобов’язань 
підписантами Будапештського меморандуму лідер радикалів 
відзначав, що «Україні не залишиться іншого шляху, як 
самостійно відновити ядерний потенціал. Ніхто, крім нас самих, не 
захистить нашу країну» [73]. Варто зазначити, що цей меседж 
неодноразово озвучували члени фракції і її лідер. Понад те, 
народні депутати України від фракції Радикальної партії Олега 
Ляшка на 5-й сесії VIII скликання 6 грудня 2016 р. зареєстрували 
проект Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України «Про приєднання України до Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року» та поновлення 
прав України щодо ядерної зброї [74]. Необхідність ухвалення 
такого законопроекту члени фракції мотивували низкою причин: 
фактом грубого порушення своїх зобов’язань за Меморандумом 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 р. 
(Будапештського меморандуму) з боку ядерної держави – Росії; 
неможливістю передбачених Будапештським меморандумом 
негайних дій з боку Ради Безпеки ООН через право вето Росії; 
невиконанням у своїх практичних діях іншими державами-
гарантами – США та Великобританією – своїх зобов’язань за 
Будапештським меморандумом, у тому числі щодо надання 
адекватної допомоги Україні як державі, яка відмовилася від 
ядерної зброї, що перебувала в її власності [75]. Запропонований 
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фракцією законопроект був внесений до порядку денного восьмої 
сесії і до цього часу опрацьовується комітетами. 

Під час розгляду у парламенті питання щодо засудження 
ядерних випробувань у Північній Кореї, лідер Радикальної партії 
Олега Ляшка наголосив, що якби країни-підписанти Будапештсь-
кого меморандуму виконали свої зобов’язання перед Україною, – 
розповсюдження ядерної зброї у світі можна було б зупинити 
швидше: «єдина можливість зупинити розповсюдження ядерної 
зброї – це виконання зобов’язань країнами-підписантами Буда-
пештського меморандуму перед Україною» [76]. 

За ініціативи лідерів фракцій ВО «Батьківщина» (Ю. Тимо-
шенко), Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (О. Бе-
резюка), Радикальної партії Олега Ляшка (О. Ляшка) та члена 
фракції РПЛ В. Вовка і позафракційного народного депутата 
України В. Балоги було розроблено і подано 8 грудня 2014 р. на 
розгляд Верховної Ради України «Проект Постанови про визнання 
Російської Федерації державою-агресором та створення механізму 
протидії та ліквідації наслідків агресії Російської Федерації проти 
України» у відповідності до статті 3 Резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН №3314 «Визнання агресії» від 14 грудня 1974 р. 
[77]. Проектом постанови передбачалося створення системного 
механізму протидії та ліквідації наслідків агресії Росії проти 
України. Зокрема, з метою покращення протидії російським 
терористичним військам на Сході пропонувалося Президентові 
України розглянути можливість видати указ щодо введення 
воєнного стану на території Луганської та Донецької областей, на 
якій проводиться антитерористична операція [78]. 27 січня 2015 р. 
питання було заслухано та Верховна Рада України прийняла 
Постанову «Про Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 
парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 
державою-агресором» [79]. Верховна Рада України 271 голосом 
ухвалила Постанову від 27.01.2015 №129, в якій визнала Російську 
Федерацію державою-агресором, що підтримує тероризм та блокує 
діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 243

міжнародний мир і безпеку. Окрім того, лідер Радикальної партії 
Олега Ляшка звернувся до колег по парламенту з пропозицією 
розпустити фракцію Політичної партії «Опозиційний блок», як 
єдину, що в повному складі не голосувала за визнання Росії 
агресором, що означає її солідарність з ворогом, і запропонував 
доручити Міністерству юстиції України заборонити діяльність цієї 
партії взагалі [67]. Збройна агресія Росії проти України також була 
широко засуджена міжнародним співтовариством, зокрема, в 
резолюціях Парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ і 
НАТО. 

27 березня 2015 р. народні депутати України Ю. Чижмарь та 
О. Ляшко від фракції Радикальної партії Олега Ляшка зареєстру-
вали «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо відповідальності за публічне заперечення факту 
військової агресії країною, яка визнана Верховною Радою України 
країною-агресором») [80] (реєстр. № 2486). Проект майже через 
два роки проходження у парламенті був переданий на 
доопрацювання. 

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка зареєструвала проект 
Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної 
Ради України з розслідування порушень законодавства, встанов-
лення ознак корупційних дій під час укладення договорів із 
Російською Федерацією, що загрожують енергетичній безпеці 
України (№2552). Народні депутати нагадали, що Україна і далі 
постачає електроенергію до окупованого Криму, причому, за 
заниженою і невигідною для держави ціною, незважаючи на 
дефіцит потужності для забезпечення населення решти частини 
України. А також повідомили, що наша електроенергія усе ще 
надходить і до окупованого Донбасу, попри відсутність платежів 
та можливості здійснювати облік на цих територіях [81]. Проект 
знято з розгляду. 

«Проект Постанови про тимчасове припинення дипло-
матичних відносин з Російською Федерацією» (реєстраційний 
номер 2095 від 10.02.2015) подали на розгляд у парламенті народні 
депутати України від фракції РПЛ Д. Лінько і А. Лозовий. За 
наслідками розгляду законопроекту на своєму засіданні 4 березня 
2015 р. (протокол № 15) Комітет у закордонних справах ухвалив 
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рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити цей 
законопроект з огляду на зауваження, висловлені членами 
Комітету та представниками Міністерства закордонних справ 
України та Міністерства юстиції України [82]. Майже через рік, 
Комітет Верховної Ради України у закордонних справах підтримав 
«Проект Постанови про припинення дипломатичних відносин з 
Російською Федерацією» авторства членів РПЛ Ю. Шухевича, 
О. Корчинської, позафракційного В. Парасюка та члена фракції 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» О. Петренка. Його  
підтримали члени профільного Комітету В. Вовк (Радикальна 
партія Олега Ляшка), І. Гузь (Політична партія «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ»), Б. Тарасюк (ВО «Батьківщина») та В. Ар’єв (ПАРТІЯ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ») [83]. Однак, 
згодом Комітет Верховної Ради України у закордонних справах 
відхилив проект «Постанови про припинення дипломатичних 
відносин з Російською Федерацією» ( реєстраційний №4221). 
Радикали також зареєстрували «Проект Закону про націоналізацію 
майна в Україні держави-агресора та її резидентів» (реєстраційний 
№ 2497) [84]. Народні депутати не підтримали у першому читанні 
та в цілому законопроект № 2497. За відповідне рішення прого-
лосували лише 175 нардепів при 226 мінімально необхідних [85]. 

Ще через рік, у квітні 2017 р., лідер опозиційної фракції 
Радикальної партії Олега Ляшко заявив, що продовження 
дипломатичних стосунків з Росією – це нонсенс. Понад те,  «не 
знайдете такого прикладу в історії, щоб воюючі країни під-
тримували дипломатичні стосунки» [86]. Однак є багато прик-
ладів, коли стосунки розривали і з менших причин. Коли нам 
розказують, що потрібно захистити своїх громадян, то є загально-
прийнята практика – дипломатичне представництво здійснюють 
треті держави» [86]. 

Депутат В. Вовк з парламентської трибуни 22 грудня 2017 р. 
заявив, що після трьох змарнованих років так званої «анти-
терористичної операції» Президент нарешті наважився на 
внесення проекту закону з правовою позицією України щодо 
відсічі агресії Росії та деокупації Донбасу. «Завдяки тиску 
депутатів та експертів проект закону враховує позиції, зафіксовані 
у постановах парламенту, в т. ч. ініційованих Радикальною 
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партією Олега Ляшка. Вперше на рівні закону Росія буде визнана 
агресором і окупантом, влада «ДНР»/«ЛНР» – окупаційною 
адміністрацією, а бойовики – нерегулярними збройними форму-
ваннями Росії» [87]. Цей закон радикально посилить позиції 
держави на дипломатичному рівні, насамперед, щодо міжнародних 
санкцій та мандату миротворчої місії ООН, зокрема, унеможли-
вить включення до неї росіян. Однак знову бачимо зволікання 
влади з прийняттям цього надважливого закону. Президент 
учергове боїться розгнівати когось за межами країни та знову 
проявляє слабкість і меншовартісність своєї зовнішньої політики. 
Радикальної партії Олега Ляшка наполягає на невідкладному 
прийнятті закону про деокупацію Донбасу [87]. 18 січня 2018 р. 
Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях» (№ 7163). 

Народні депутати фракції Радикальної партії Олега Ляшка 
зареєстрували проект Постанови «Про комплекс заходів щодо 
посилення переговорних позицій України на міжнародній арені у 
зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації та реалізацією 
європейського курсу України» [88]. У постанові пропонувалося 
вжити комплекс заходів, спрямованих на посилення позицій 
України на міжнародних переговорах. Зокрема: закликати між-
народне співтовариство не допускати проявів ганебної політики 
умиротворення агресора, повернутися до «Женевського» формату 
переговорів, звернутися до Європейського Союзу та його владних 
інститутів  з закликом взяти безпосередню участь на найвищому 
рівні у дипломатичних зусиллях щодо розв’язання глибокої 
міжнародної кризи в Європі, спричиненої збройною агресією Росії 
проти України [88]. Окрім того, пропонувалося закликати 
Європейський Союз та держави-члени ухвалити стратегічне 
політичне рішення на користь України та виділити під її всебічну 
інтеграцію належний ресурс – політичний, фінансово-економіч-
ний, військовий та гуманітарний [88]. Також наголошувалося на 
необхідності застосування міжнародних заходів – політичного, 
економічного та військового характеру – з метою забезпечити 
неухильне дотримання усього комплексу безпекових гарантій та 
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зобов’язань за Будапештським меморандумом з боку усіх держав-
підписантів, включно з Росією. 

Консолідована позиція фракції Радикальної партії Олега 
Ляшка була скомпрометована одним із членів фракції 
А. Артеменком*, який, як ішлося у статті, опублікованій у The New 
York Times, через американських посередників, зокрема екс-
радника Дональда Трампа Майкла Флінна, передав адміністрації 
США план вирішення конфлікту на Донбасі. План передбачав 
виведення російських військ з Донбасу, зняття санкцій з Росії та 
проведення референдуму щодо передачу Криму в оренду Росії на 
50 чи 100 років [4]. Крім того, Україна мала стати офіційно 
нейтральною державою. Не допускався вступ ані в один з 
наддержавних союзів – ані в НАТО, ані в ЄС, ані в Митний 
союз [89]. План передбачав й відмову від Мінських угод.  

Лідер Радикальної партії Олега Ляшка заявив, що він та його 
партія не поділяють мирних пропозицій свого колеги. Подібні 
пропозиції не відповідають Конституції, понад те – А. Артеменко 
«не уповноважений представляти будь-яку альтернативну мирну 
пропозицію від імені України іноземним урядам, включно з 
адміністрацією США», «мирний план» пана Артеменка – це 
«виключно його власна позиція» [4]. Попри те, що А. Артеменко 
стверджував, що його позицію поділяють багато депутатів 
парламенту, зокрема й з фракції, жоден з політиків не став на його 
захист. Лідер фракції пригрозив виключити А. Артеменка з неї, 
якщо той сам не складе депутатський мандат. Він не мав права 
представляти Радикальну партію  [90]. Депутата А. Артеменка 
виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка [91]. 
Офіційний Київ засудив політика. 

Згодом А. Артеменко змінив свою позицію, заявивши, що 
анексовану територію Криму не можна передавати в оренду і 
запропонував ввести «подвійний суверенітет або тимчасову 
міжнародну адміністрацію на перехідний період». «Це дозволить 
відновити у Криму суверенітет України, а не втратити його 

                                                 
* На початку 2000 років Андрій Артеменко кілька років провів у в’язниці. 

Потім деякий час був у Блоці Юлії Тимошенко, але покинув його. Після 
Євромайдану опинився у списку до ради Радикальної партії Олега Ляшка і став 
депутатом. 
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остаточно. Півострів не може бути переданий в оренду. Півострів – 
це територія України» [92]. Ці пропозиції звучали як певне 
виправдання, спростування, однак народні депутати не мають 
права висловлювати позиції, які суперечать Конституції України. 

Реалізація європейських та євроатлантичних перспектив 
можлива лише за умови готовності України відповідати критеріям 
країни-члена Європейського Союзу. Для цього необхідно подолати 
корупцію, досягти високих економічних показників, здійснити 
системні реформи. Про відсутність у країні реформ, чи низький 
рівень їх здійснення неодноразово в парламенті наголошували 
члени фракції Радикальної партії Олега Ляшка: «в країні немає 
реальних реформ в країні відсутня політична воля до реформ» 
[93]; «під виглядом реформ уряд хоче залатати дірки в бюджеті за 
рахунок українців, замість того, щоб поліпшити життя українців» 
[94]. Варто наголосити, що значна кількість виступів на сесіях 
парламенту присвячена була критиці реформ, які здійснювала 
чинна влада. 

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка не підтримувала 
урядові законопроекти про медичну та пенсійну реформу з однієї 
причини, що ці реформи, які запропонувала чинна влада, мають на 
меті одну-єдину ціль: «зменшити кількість людей, які мають право 
на отримання пенсії, зменшити чисельність українців, які мають 
право доступу до медичних послуг» [95]. Депутати фракції 
переконували, що це не реформи, а це економія коштів 
Державного бюджету за рахунок українців. 

Реформування судової системи, правоохоронної системи, 
зокрема, прокурорської системи – це ключове питання май-
бутнього держави та ключове завдання для модернізації країни. 
Саме тому фракція не підтримала пропозиції Президента України 
до Конституції, спрямовані фактично на подальше ручне 
керування судовою системою, і запропонувала альтернативу – 
радикальну зміну судового і прокурорського корпусу, звільнення 
всіх суддів і прокурорів, а потім набрання нових, які розпочнуть 
фактично з нуля писати історію незалежної судової системи [93]. 

Економічний  блок питань, який передбачав адаптацію 
українського законодавства до вимог Європейського Союзу, на 
сесіях парламенту послідовно відстоювали В. Галасюк та 
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О. Ляшко. Позицію  фракції Радикальної партії Олега Ляшка 
В. Галасюк представив і у Брюсселі на засіданні Парламентського 
Комітету Асоціації, відстоюючи три принципові пропозиції 
фракції щодо: 1) проведення в Україні структурних економічних 
реформ, запровадження дієвих стимулів для залучення інвестицій 
у реальний сектор економіки, створення високопродуктивних 
робочих місць та інтеграції українських виробників у глобальні 
ланцюги створення доданої вартості; 2) розбудови інноваційної 
інфраструктури та ефективної системи захисту інтелектуальної 
власності і трансферу технологій для розміщення науково-
дослідних центрів та виробничих потужностей багатонаціональних 
високотехнологічних корпорацій; 3) здійснення масштабної 
енергомодернізації на основі запровадження енергосервісних 
контрактів (ЕСКО–механізм) для здобуття реальної енерго-
незалежності України [96]. 

У липні 2018 р. лідер фракції О. Ляшко презентував у 
парламенті пакет тектонічних змін в українському політикумі, 
спрямований на подолання корупції, економічне зростання і 
встановлення відповідальної перед українцями влади [97]. «Ми 
пропонуємо новий економічний курс, пакет політичних змін, який 
дасть майбутнє країни, врятує від анархії, безладу та дасть 
можливість кожному українцю заробляти і жити в рідній країні. Я 
прошу підтримати наш план. Моя мета – мир в Україні, порядок, 
добробут кожної української сім’ї, процвітання, відновлення 
економіки та сильна країна» [98]. Йшлося про радикальний 
економічний порив, зміну економічної політики, зміну безпекової 
політики, зміни у ставленні до людей, соціальну політику, 
перерахунок пенсій, зарплат.  

Позиціонуючи себе як партія, яка захищає інтереси простих 
людей, в той же час лише 37% депутатів фракції Радикальної 
партії Олега Ляшка у 2016 р. голосували «за» закони, що 
стосувалися соціальної політики [99]. Серед поданих Радикальною 
партією Олега Ляшка до розгляду парламенту 20–27 % проектів 
законів виявилися популістськими [100]. При цьому представники 
фракції наголошували: «коли ми обговорюємо наші плани і 
рішення, головний критерій – як ці рішення вплинуть на щоденне 
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життя наших громадян, як це відповідає нашим передвиборчим 
обіцянкам» [101]. Однак за результатами аналізу Радикальна 
партія Олега Ляшка частково виконала в парламенті 68% перед-
виборчих обіцянок. Третина фракції, як правило, не голосувала за 
закони, що відповідали програмним положенням партії, а частина 
депутатів регулярно була відсутня на голосуваннях навіть тих 
законів, серед ініціаторів яких були їхні однопартійці [102]. 

Проте, за відвідуванням і участю у голосуваннях, і, все 
частіше, – за коефіцієнтом прийнятих законопроектів фракція РПЛ 
визнана найбільш дисциплінованою у Верховній Раді України 
восьмого скликання. У законодавчій активності Радикальної партії 
Олега Ляшка варто відзначити два моменти: по-перше, депутати 
від фракції якщо подають законопроекти, то всі разом; по-друге, 
комунікація з іншими фракціями відбувається через «обраних» 
депутатів, таких як В. Галасюк, С. Рибалка або О. Ляшко [9]. 
Члени фракції Радикальної партії Олега Ляшка О. Ляшко, В. 
Галасюк і В. Вовк очолили рейтинг продуктивності народних 
депутатів за перші дві сесії Верховної Ради  України восьмого 
скликання. найбільше ухвалених законопроектів за авторства 
лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка – 32. Друге і третє 
місце у рейтингу посіли радикали В. Галасюк і В. Вовк – у них 
ухвалено 21 і 16 законопроектів відповідно [103]. Коефіцієнт 
співвідношення між ухваленими та ініційованими Радикальною 
партією Олега Ляшка законопроектами виявився найвищим серед 
усіх парламентських фракцій. За три роки роботи у Верховній Раді 
України депутати від фракції Радикальної партії Олега Ляшка 
зареєстрували 765 законопроектів, з них 122, або 15,9%,  після 
голосування стали законами. Це найкращий показник 
результативності серед усіх фракцій [104]. Найбільше законо-
проектів станом на лютий 2018 р. – 245 зареєстрував  О. Ляшко, 
на яких він є співавтором або автором. Його однопартієць 
В. Галасюк ініціював майже стільки само – 222 [105]. На кожного 
депутата Радикальної партії Олега Ляшка – у середньому 
припадало 77 розроблених законопроектів і проектів постанов. 
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*  *  * 
 

Наявність певної кількості законодавчих ініціатив фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка щодо інтеграційних перспектив 
України (членства України в Європейському Союзі та приєднання 
до колективної системи безпеки НАТО) як способу реалізації 
національних інтересів та побудови економічно розвинутої дер-
жави, а також уміння довести ці ініціативи до логічного завер-
шення (прийнятого закону) були свідченням діяльності політичної 
сили у парламенті восьмого скликання.  

Вступ до Європейського Союзу був одним з мотиваційних 
факторів здійснення внутрішніх реформ в Україні. Відстоюючи 
внутрішньополітичний вимір інтеграційних перспектив України 
фракція Радикальної партії Олега Ляшка виступала за здійснення 
справжніх радикальних реформ, які забезпечать законність у 
країні, тобто йшлося про повне перезавантаження судової, 
прокурорської системи та системи державної служби. адаптації 
українського законодавства до вимог Європейського Союзу. Зміц-
нення демократичної політичної системи та її інститутів, модер-
нізація нормативно-правової бази, прозорість національного 
законодавства – це ті вигоди, які вбачала політична сила від 
європейської інтеграції. 

Мінські угоди фракція не розглядала як інструмент інтеграції, 
вважаючи їх незаконними і неконституційними у рамках пра-
вового поля України, та юридично незначущими, відповідно до 
міжнародного права; називаючи їх політикою умиротворення 
агресора, особистими політичними домовленостями президента з 
міжнародними партнерами; констатуючи, що Російська Федерація 
не виконала жодного пункту комплексу заходів імплементації 
Мінських домовленостей.  

Члени фракції Радикальної партії Олега Ляшка наголошували 
на тому, що їхня партія не є партією війни і, як усі громадяни 
України, прагне миру, але миру реального, а не ілюзорного.   
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VІ. ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА»: «ЗАПОРУКОЮ МАЙБУТНЬОЇ 

БЕЗПЕКИ І ПРОЦВІТАННЯ УКРАЇНИ Є ЧЛЕНСТВО 
 В ЄС І НАТО» 

 
Історична довідка 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – політична партія, 

створена на І (Установчому) партійному з’їзді 9 липня 1999 р. 
Зареєстрована Міністерством юстиції України 16 вересня 1999 р. 
(реєстраційний номер 1222). Перший голова – В. Драченко.  

Партія позиціонує себе як центристська, всенародна демо-
кратична партія патріотично-реформаторського спрямування, 
яка поєднує цінності соціальної солідарності зі захистом інди-
відуальних прав і свобод кожного громадянина. 

Стратегічною метою партії – досягнення та постійне 
удосконалення соціальної справедливості й  високого рівня життя 
людей, повноправне членство України в Європейському Союзі, 
узгодження соціальної сфери, економіки та політичної системи з 
європейськими стандартами [1].  

На ІІ з’їзді 18 грудня 1999 р. головою партії було обрано 
Ю. Тимошенко та затверджено новий склад політради. Чисель-
ність партії станом на 1 березня 2000 р. становила 15 818 членів, 
на травень 2000 р. – понад 33 тис., на липень 2000 р. – 39,6 тис., 
на жовтень 2000 р. – 51 тис. 6 липня 2001 р. III з’їзд партії вніс 
зміни та доповнення до статуту. Були внесені зміни й до складу 
політради. 10 липня 2001 р. лідери ВО «Батьківщина», УНП 
«Собор», УСДП, УРП, УКРП, ППУ і УХДП підписали декларацію 
про створення виборчого блоку демократичної опозиції «Форум 
національного порятунку» (ФНП). 7 листопада 2001 р. на 
засіданні ФНП його було перейменовано у Виборчий блок 
політичних партій «Виборчий блок Юлії Тимошенко».  

У 2002 р. партія вперше брала участь у парламентських 
виборах у складі Виборчого блоку політичних партій «Виборчий 
блок Юлії Тимошенко», здобувши підтримку майже 2 мільйонів 
голосів виборців, отримавши 22 депутатські мандати у Верховній 
Раді України четвертого скликання [2]. 
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ВО «Батьківщина» було одним з лідерів опозиційних демокра-
тичних сил України. Разом з іншими опозиційними політичними 
силами ініціювало проведення в Україні масових акцій протесту, 
закликаючи народ до активної боротьби за свої права. Для досяг-
нення цієї мети 2 липня 2004 р. «Блок Юлії Тимошенко» підписав 
угоду з Блоком «Наша Україна» у Верховній Раді України щодо 
формування коаліції «Сила народу». Угода проголошувала підтримку 
на виборах кандидата на пост Президента України В. Ющенка. Було 
затверджено програму спільних дій – «Маніфест народної пере-
моги» та визначені принципи і основні положення плану організа-
ційних і кадрових дій після перемоги на виборах. Партія взяла 
активну участь у «помаранчевій революції» і зробила свій внесок у 
її перемогу. Після перемоги В. Ющенка лідер партії була призна-
чена Прем’єр-міністром України. Перший «помаранчевий» уряд 
існував упродовж лютого–вересня 2005 р., постійно критикувався 
опонентами. Після відставки уряду партія перейшла в опозицію. 

ВО «Батьківщина» на парламентські вибори 2006 р. йшло у 
складі «Блоку Юлії Тимошенко». Блок отримав, відповідно, 
22,29 %, або 5 652 876 голосів підтримки, посівши друге місце і 
129 мандатів народних депутатів [3]. У Верховній Раді України 
п’ятого скликання була створена Коаліція демократичних сил у 
складі «Блоку Юлії Тимошенко», Блоку «Наша Україна» та 
Соціалістичної партії України. Кандидатом у прем’єр-міністри 
від коаліції була Ю. Тимошенко, проте об’єднання розвалилося, 
тому що СП та НУ не змогли узгодити кандидатуру спікера. 

На позачергових парламентських виборах 2007 р. партія у 
складі «Блоку Юлії Тимошенко» здобула 30,71%, або 7 162 193 го-
лосів виборців, посівши 2-ге місце і отримавши 159 мандатів [4]. 
Фракціями БЮТ та НУ-НС була сформована Коаліцію демокра-
тичних сил, яка запропонувала  і затвердила на посаду прем’єр-
міністра лідера фракції БЮТ Ю. Тимошенко. Лідер ВО «Батьківщи-
на», будучи Прем’єр-міністром України, внесла у 2008 р. заявку до 
НАТО щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). 

24 жовтня 2009 р. партія провела з’їзд на майдані Неза-
лежності, на якому висунула лідера партії кандидатом на посаду 
Президента. 31 жовтня 2009 р. Центральна виборча комісія 
зареєструвала Ю. Тимошенко кандидатом у Президенти та 
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вручила їй відповідне посвідчення. Після поразки Ю. Тимошенко на 
виборах парламентська коаліція припинила своє існування, Кабмін 
Ю. Тимошенко був відправлений у відставку. У парламенті була 
створена коаліція «Стабільність і реформи», до якої на інди-
відуальній основі увійшли й окремі нардепи від «Блоку Юлії 
Тимошенко». Ю. Тимошенко оголосила про проведення «великого 
чищення» у партії. 

11 жовтня 2011 р. Печерський районний суд м. Києва засудив 
колишнього Прем’єр-міністра – лідера партії Ю. Тимошенко до 
7 років ув’язнення з конфіскацією майна за перевищення 
службових повноважень під час підписання газових контрактів з 
Росією у 2009 р. з позбавленням права обіймати посади у органах 
державної влади, пов’язаних з виконанням організаційно-розпоряд-
них та адміністративно-господарських обов’язків на 3 роки [5]. 

У 2012 р., об’єднавши представників 8 різних партій – ВО 
«Батьківщина», Політичної партії «Фронт Змін», Народного 
Руху України, Політичної партії «Народна Самооборона», 
Політичної партії «За Україну!», Соціально-Християнської 
партії, Громадянської позиції, Партії «Реформи і порядок», була 
створена «Об’єднана опозиція „Батьківщина“», яка отримала 
25,54 %, або 5 209 090 голосів виборців у загальнодержавному 
багатомандатному виборчому окрузі [6], здобувши 62 депутат-
ські мандати. В одномандатних виборчих округах  – 39 мандатів [7]. 
Лідером фракції обраний А. Яценюк 

Передвиборча програма Всеукраїнського об’єднання «Бать-
ківщина» містила кілька блоків: «Україна переможе!»,  «Перемога 
і встановлення миру», «НАТО – один за всіх, всі за одного», 
«Люстрація та перемога над корупцією», «Чесне правосуддя», 
«Народний контроль і децентралізація», «Вільне підприєм-
ництво», «Європейський вибір» [8]. У програмі наголошувалося, 
що «незалежність України опинилася під прямою загрозою 
воєнної агресії Російської Федерації. На Донбасі вже давно йде не 
антитерористична операція, а справжня війна» [8]. 

За результатами позачергових парламентських виборів 
2014 р. партія здобула підтримку лише 894 837 голосів виборців, 
або 5,68% [9] і отримала найменшу кількість (17) мандатів за 
всю історію участі у виборчих кампаніях [10]. У одномандатних 
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виборчих округах від партії перемогу здобули лише 2 депутати: 
С. Євтушок та В. Бухарєв [11]. 5-відсотковий бар’єр партія 
здолала у 16 областях та м. Києві, посівши, переважно, 5-те та 
6-те місце у рейтингу. Найбільшу підтримку партія мала у 
Кіровоградській – 8,34%, Хмельницькій – 7,65%, Волинській – 
7,48 %, Чернівецькій – 7,45 %, Чернігівській – 7,43 % [12] облас-
тях. У парламенті восьмого скликання була створена фракція 
політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»* на 
чолі з Ю. Тимошенко. Станом на 13 жовтня 2018 р. фракція 
нараховує 20 народних обранців. За час каденції зі складу фракції 
вийшли: І. Жданов (02.12.2012, призначений міністром молоді і 
спорту України); Д. Шлемко (04.06.2015, припинив повноваження 
за власним бажанням); Н. Савченко (20.12.2016, вийшла зі складу 
фракції, не входить у жодну фракцію). Замість І. Жданова, 
народним депутатом України стала 18-й номер виборчого списку – 
О. Кондратюк (04.12.2014), замість Д. Шлемка – №19 – В. Дубіль 
(17.06.2015).  За результатами довиборів у 151-му виборчому 
окрузі (Полтавська обл.) та 183-му виборчому окрузі (Херсонська 
обл.) фракція поповнилася, відповідно, двома депутатами – 
Р. Богданом (08.09.2016) та Ю. Одарченком (07.09.2016) [13]. 

В умовах поглиблення європейської інтеграції міжнародні 
зв’язки ставали одним з інструментів ідеологічного позиціо-
нування партії [14]. Було прийнято рішення ВО «Батьківщина» 
про приєднання до Європейської народної партії як спостерігач 
[14], а згодом стала і її членом. Партія, будучи асоційованим 
членом Європейської народної партії (ЄНП) як союзу центрист-
ських та християнсько-демократичних партій континенту, 
цілком і повністю поділяла світоглядні засади, задекларовані в 
основних програмних документах ЄНП [1]. ВО «Батьківщина» є 
єдиною українською політичною силою, що входить до 
Міжнародного  демократичного союзу*. 
                                                 

* Назва фракції відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті 
Верховної Ради України:  Депутатські фракції і групи VIII скликання. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions 

* Міжнародний демократичний союз (IDU) – це асоціація понад 80 
консервативних і християнсько-демократичних партій та їхніх однодумців 
центристського та правоцентристського спрямування з-понад 60 країн усіх 
континентів світу. 
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Пріоритетними напрямами діяльності партії є покращення 
соціального захисту населення, підвищення соціальних стан-
дартів, зниження тарифів на комунальні послуги для населення. 
Виступає за боротьбу з корупцією, зокрема з офшорами, за 
створення незалежного Антикорупційного суду, проти продажу і 
приватизації стратегічно важливих для держави об’єктів, 
мораторій на продаж сільськогосподарської землі, підтримку 
малих фермерських господарств, незалежність антикорупційних 
органів. Партія виступає за узгодження законодавства України з 
вимогами Європейського Союзу у пріоритетних сферах. 

За результатами чотирьох найбільших хвиль місцевих виборів 
2016–2017 рр. ВО «Батьківщина» посіла перше місце серед полі-
тичних партій (за кількістю депутатів, обраних до місцевих рад). 

Партія має діючу партійну структуру з 655 місцевими 
організаціями зі статусом юридичних осіб [15] і котра налічує 
понад 600 тисяч партійців. Президент ЄНП Джозеф Доль 
наголосив, що ЄНП вважає ВО «Батьківщина» єдиною партією в 
Україні, яка має партійну структуру і партійні представництва 
по всій Україні. «Як колишній мер, я можу стверджувати, що це 
дуже добре, коли партія має так багато партійних осередків на 
 місцях. І в Україні це тільки «Батьківщина. Ми також раді 
новинам про зростання вашого рейтингу» [16].  

Вітаючи членів партії з 19-річчям заснування, Ю. Тимошенко 
констатувала: «Наші цінності – незмінні протягом 19 років: 
демократичний шлях розвитку, духовне й економічне відродження 
України, соціальна держава й рівність усіх перед законом, європей-
ські права і свободи для громадян. Ми ні на йоту не відступилися 
від своїх цінностей і робимо все, щоб втілити їх у життя» [17]. 

Про ВО «Батьківщина» очільниця партії стверджувала, що 
«наша команда – найбільш стабільна, найбільш ідеологічна і чітка 
команда в політикумі України. І ми тривалий час будували цю 
команду. Вона не штучна, вона не зроблена під вибори і вона має 
чітку стратегію, як розбудовувати Україну. І саме тому ми 
будемо робити все для того, щоб наша команда змогла побуду-
вати Україну за правильним планом спільно з Європейським 
союзом і з іншими друзями у світі» [18]. 
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В українському парламенті VIII скликання фракція політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» за рейтингом з 
показником 47 посідає друге місце після фракції Політичної партії 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» за активністю, конформізмом і 
дисципліною народних депутатів. Народний депутат України 
Н. Савченко вийшла зі складу ВО «Батьківщина», а 16 грудня 
2016 р. парламентська фракція прийняла рішення виключити її зі 
складу фракції за діяльність несумісну з програмними засадами і 
принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді 
України**. 

 
Європейські та євроатлантичні інтеграційні перспективи 

України, територіальна цілісність та суверенітет, ідеї Революції 
Гідності, Мінські домовленості, Будапештський меморандум, 
професіоналізм державних інституцій, якість життя українських 
громадян перебували у фокусі уваги парламентської фракції 
політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» і були 
співзвучні партійній програмі, статуту та іншим офіційним 
документам. 

Одним із чинників інтеграції українського суспільства 
фракція вбачала ідеї Євромайдану та Революції Гідності: «Свобода 
та гідність в усі часи були для українців не порожніми словами»; 
«На Майданах громадяни стояли «не за шматок хліба», вони 
завжди повставали за європейські цінності» [19]; «Ми маємо 
постійно пам’ятати про цінності, за які стояв Майдан, про те, чого 
від нас вимагає український народ» [20]; «Честь і слава всім, хто 
стояв на Майдані, тому що вони відкрили цей шлях разом з 
Небесною Сотнею, яка поклала своє життя»; «Українці на 
Євромайдані вибороли право називатись європейською державою і 
«Батьківщина» завжди буде з цими людьми!» [21]. Через три роки 
після Революції Гідності з парламентської трибуни члени фракції 
ставили риторичні запитання «про державність, про патріотизм, 
про право будувати свою державу, які проголошує влада з цієї 
трибуни і що зроблено після Революції Гідності?», констатуючи, 
що «люди вийшли на Майдан проти кланів, проти олігархії. Але 

                                                 
**Див. детал.: Савченко виключили з фракції «Батьківщина». 20.12.2016. 

URL: https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/20/7130387/ 
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сьогодні клани і олігархія продовжують правити як на вищому 
державному рівні, так і в цьому парламенті, все робиться за 
кулісами. Чи підтримали би Герої Небесної Сотні сьогодні те, що 
робиться вищим керівництвом держави і про що наголосив 
Стокгольмський інститут дослідження проблем миру, що згідно з 
даними цього міжнародного інституту Україна експортувала до 
Росії військового призначення продукцію за минулий рік на 169 
мільйонів доларів, що на 72 відсотки, більше ніж це робив 
Янукович в мирний час? [22]. Тобто, після Революції Гідності в 
Україні відбулася зміна влади, однак нова влада не реалізувала 
реформ, яких чекали люди з Майдану, не стала справедливою і не 
здолала корупцію» і саме тому нині особливо боляче бачити 
Україну на останніх позиціях рейтингів бідності та перших 
рейтингах корупції.   

Парламентська партія ВО «Батьківщина» послідовно відстою-
вала ідею євроатлантичної інтеграції «Запорукою майбутньої 
безпеки і процвітання України є членство в ЄС і НАТО» [23]. Член 
фракції ВО «Батьківщина» з початком окупації Криму Б. Тарасюк 
ще у парламенті сьомого скликання запропонував виключити із 
законодавства положення про позаблоковий статус України, щоб 
відкрити шлях до вступу в НАТО на тлі військової агресії Росії в 
Криму [24]. Депутат вказав, що цю ініціативу він не обговорював з 
керівництвом фракції та парламенту, проте через цинічну агресію 
Росії в Криму впевнений, що Верховна Рада України проголосує за 
цей закон. А. Гриценко, який обирався в парламент за списком 
Об’єднаної опозиції «Батьківщина» підтримав негайне скасування 
позаблокового статусу [24]. Фракція першою навесні 2014 р. 
ініціювала проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу 
України в НАТО одночасно з президентськими, а пізніше – з 
парламентськими виборами. Команда партії зібрала 3 мільйони 
300 тисяч 931 підпис українців [25], однак Центральна виборча 
комісія заблокувала можливість проведення такого референдуму. 
Б. Тарасюк пояснював таку ситуацію таким чином: «тодішній 
кандидат у Президенти Петро Порошенко заявив, що Статут 
НАТО (який не існує!), забороняє країні, яка є в стані війни, 
членство в НАТО» [26]. На що Б. Тарасюк зауважив: «Хочу 
заявити зі всією відповідальністю, що Статуту НАТО не існує. Є 
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Вашингтонський договір, в якому статті, що обмежує участь в 
НАТО, немає» [26]. Попре те, незнання не звільняє від відпо-
відальності за таку позицію, а проведення референдуму могло 
сприяти швидшому вступу у НАТО. 

З початком роботи нової Верховної Ради України фракції 
політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та її 
лідер Ю. Тимошенко виступили за нормативно-правове визна-
чення інтеграційних перспектив України, запропонувавши закрі-
пити на законодавчому рівні перспективу вступу України в 
Європейський Союз та Північноатлантичний альянс. Для цього 
пропонувалося внести зміни до законів «Про основи національної 
безпеки України» та «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики». Пропонувалося у Закон «Про основи національної 
безпеки України» до переліку пріоритетів національних інтересів 
країни включити інтеграцію України в євроатлантичний без-
пековий простір, а до основних напрямів державної політики – 
«забезпечення повноправної участі України в загальноєвропей-
ській та регіональних системах колективної безпеки, набуття 
членства в Європейському Союзі та Організації Північно-
атлантичного договору (НАТО) зі збереженням добросусідських 
відносин і стратегічного партнерства з сусідніми, а також з іншими 
державами світу» [25]. Зміни до Закону «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» передбачали скасування позаблокового 
статусу України, а перелік основних засад зовнішньої політики 
пропонувалося доповнити набуттям членства України в Орга-
нізації Північноатлантичного договору (НАТО) та участь у 
створенні європейської системи колективної безпеки [25]. Уже на 
першій сесії восьмого скликання  заступник голови ВО «Бать-
ківщина», заступник голови Комітету у закордонних справах 
Б. Тарасюк стверджував, що продовження законодавчо закріпленої 
позаблоковості є зневагою до ідеалів Євромайдану і введенням в 
оману українських патріотів і західних партнерів, які не можуть 
зрозуміти, куди ми прямуємо – до НАТО, Ташкентського договору 
чи залишаємося в сірій зоні безпеки [27]. Політична сила ВО 
«Батьківщина» висловила підтримку законопроекту 1014 «Проект 
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відмови 
України від здійснення політики позаблоковості». У ньому 



Інтеграційні перспективи України в контексті Російської агресії...  268

зазначалося, що «інтеграція України в європейський  політичний, 
економічний, правовий простір з метою набуття членства в 
Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; 
розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими 
державами світу в інтересах України» [28]. Тобто законопроект 
відповідав на питання стратегічне, «чи ми будемо забезпечувати 
свою національну безпеку шляхом відновлення курсу на членство 
в НАТО». 

Член фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» Г. Немиря, наголосив, що питання членства в 
НАТО – це не питання суб’єктивного якогось вибору або моди, це 
питання національної безпеки, суверенітету і європейського 
євроатлантичного майбутнього України [27].  Він закликав «заради 
єднання, демонстрації сили коаліції і чіткого сигналу не лише 
нашим партнерам, а й громадянам України» [27] підтримати цей 
проект. Парламент 303 голосами ухвалив закон. 

Неодноразово представники фракції з парламентської трибуни 
заявляли про те, що інтегруватися в НАТО Україні заважала не 
лише російська агресія, але, насамперед, відсутність реальних 
реформ та високий рівень корупції. Водночас наголошувалося, що 
питання інтеграції в НАТО (липень 2017 р. –Т. Б.) було навіть 
пріоритетнішим за інтеграцію в Європейський Союз, оскільки 
йшлося про колективну безпеку і переваги, які отримає Україна 
згідно з 5-ю статтею Вашингтонського договору. Тому «вступ до 
Альянсу – це те, що потрібно нашій країні, щоб не просто 
протидіяти російській агресії, а вийти у цій війні переможцем» [29]. 
Однак «з такою владою, як зараз, буде важко реалізувати реформи 
та подолати корупцію, які заважають вступу до НАТО» [29]. 
Питання безпеки, насамперед національної, не були пріоритетом 
чинної влади. Базові Закони ухвалювалися невчасно, із 
запізненням на роки. Зокрема, законопроект Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньо-
політичного курсу України)» [30] № 6470 (співавтор – Б. Тарасюк), 
який визначав пріоритетним курс України на членство в НАТО, 
був прийнятий лише у червні 2017 р. 

Неодноразово наголошувалося на тому, що Україна затя-
гувала з ухваленням законодавства, яке було необхідною переду-
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мовою для членства в НАТО. Йшлося про закон про національну 
безпеку, який Верховна Рада України ухвалила лише 21 червня 
2018 р. та з яким чомусь зволікали і шукали паліативні рішення, 
які би уникали прямих зобов’язань, на які чекало від України 
НАТО. Водночас, на думку Б. Тарасюка, зазначений закон просуне 
Україну ближче до НАТО: «Положення цього закону наближають 
нас до стандартів НАТО в законодавчому плані, зокрема, у секторі 
безпеки. Це той позитив, з яким Президент України поїде на саміт 
НАТО і використовуватиме його на свою користь» [31]. Шлях від 
отримання Плану дій щодо членства в НАТО до вступу в НАТО 
може зайняти близько десяти років, починаючи з офіційної заяви 
Альянсу про те, що вони розглядають Україну як майбутнього 
члена [31]. Це при тому, що в Україні уже чотири роки точиться 
війна. 

На переконання народного депутата від фракції політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» І. Луценка чинна 
влада щодо інтеграції у НАТО – непослідовна. «Проблема полягає 
у поведінці української влади, яка не пояснює людям, для чого нам 
потрібно приєднуватися до НАТО. Не протидіє з радянсько-
російським міфами про те, що НАТО – агресивний блок. Не 
бореться за уми молодого покоління, котре нині теж зростає під 
впливом антинатівської пропаганди з Росії та її союзників у 
Європі» [32]. І. Луценко стверджував, що влада не хоче визнавати, 
що для приєднання до НАТО потрібні зміни – утвердження інших 
і військових, і політичних стандартів, «бо ці стандарти вимагають 
від тієї ж влади вести себе по-іншому». «Врешті-решт, подвійна 
політика, політика постійного замирення з Москвою та її 
головорізами в ОРДЛО та Криму, яку з перших днів свого 
президентства здійснює Порошенко, відштовхує від нас союзників 
по НАТО. Одна наша рука простягнена в бік НАТО з проханням 
надати зброю, інша – потискає руку Путіну і ретельно оберігає 
російський бізнес тут від санкцій, надає Медведчуку можливості 
контролювати ринок палива в Україні [32]. Категоричність 
висловлювань народних депутатів України від фракції ВО «Бать-
ківщина» підштовхувала до більш рішучих кроків чинну владу. 

Президент України 3 вересня 2018 р. зареєстрував у 
Верховній Раді України проект закону № 9037 про зміни до 
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Конституції щодо стратегічного курсу на набуття повноправного 
членства України в ЄС та НАТО. Б. Тарасюк зауважив, що у 
запропонованих Президентом змінах до Конституції є суттєві 
вади. «По-перше, Президент не може бути гарантом членства в 
НАТО та ЄС. Це залежить насамперед від політичної волі країн-
членів НАТО та ЄС. Проте, на жаль, ми не є свідками наявності 
такої політичної волі»; по-друге, треба говорити, що це не 
європейська ідентичність, як запропонував Глава держави, а 
європейський, євроатлантичний цивілізаційний вибір [33]; по-
третє, необхідно по-іншому сформулювати п.14 перехідних 
положень Конституції, змінивши його таким чином, щоб 
передбачити можливість розміщення військових формувань та 
інфраструктури країн-членів НАТО, адже цього може вимагати 
спільна оборона [34]. Зміни до Основного закону, які 
запропонував Президент, С. Власенко назвав «дуже недоскона-
лими з точки зору конституційності»: «Це стосується скасування 
п.14 перехідних положень Конституції. У мене складається 
враження, що Президент однією половиною свого мозку хоче йти 
в НАТО, а іншою – робить усе, щоб ми туди не потрапили. Адже 
безпекова інфраструктура повинна бути на території країни-члена 
Альянсу. Стаття 17 Конституції забороняє  розташовувати таку 
безпекову структуру. Це дуалізм Порошенка: говорить одне, думає – 
про інше» [35]. На думку народного депутата України І. Крулька, 
ініціатива Президента щодо внесення змін до Конституції 
стосовно ЄС і НАТО – це не захист національних інтересів, а 
«кон’юнктурна історія перед виборами президента, яка не надто 
наблизить нас до європейської та євроатлантичної інтеграції» [36]. 
Коментуючи цей законопроект член фракції «Батьківщина» 
С. Соболєв зазначив: «Ця норма дуже важлива на майбутнє для 
того, аби, які б вибори не відбувалися, ми розуміли, що наша 
незмінність курсу – на європейську інтеграцію, на євроатлантичну 
інтеграцію, в НАТО» [37]. Оцінюючи цей документ, інший  член 
фракції «Батьківщина» І. Луценко зазначив: парламент поки що 
займається піаром Президента, тобто ми обговорюємо зміни до 
Конституції, тоді як є конкретні питання щодо побудови війська за 
стандартами НАТО та реальної інтеграції до Європейського 
Співтовариства [38]. Лідер ВО «Батьківщина» наголосила, що нам 
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потрібно не лише декларувати ці речі, потрібно йти туди, 
дотримуючись усіх принципів і сповідуючи всі цінності, які 
«дійсно потрібні нам як європейській країні і майбутньому члену 
ЄС» [19]. Фракція ВО «Батьківщина» закликала Президента 
внести правки до поданого ним проекту змін до Конституції щодо 
європейської та євроатлантичної інтеграції, зробивши їх менш 
декларативними. Доречно наголосити, що за результатами 
опитування, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з 
представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі 
56,6% українців назвали мир найважливішою цінністю для себе. 
Водночас лише 22,4% опитаних вважають, що мир є важливим для 
європейців. На другому місці в українців – цінність людського 
життя. Її вважають найважливішою 42,7% опитаних [39]. 
Закономірно, що в умовах війни пріорітетність цінностей 
змінюється. Це є суттєвим політичним сигналом для чинної влади. 

Розуміючи усю важливість законопроекту № 9037 «Проект 
Закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегіч-
ного курсу держави на набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору)» [40] про внесення змін до Конституції (щодо курсу 
держави на набуття повноправного членства України в Європей-
ському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), 
фракція одностайно його підтримала, наголосивши, що це ще один 
крок до закріплення стратегічного вибору розвитку країни. 
Піддаючи критиці законопроекти та зміни до Конституції, члени 
фракції послідовно відстоювали курс України в НАТО. 

Ймовірно, ініціативи Президента можна вважати відповіддю 
на заклик лідера ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко до всіх 
кандидатів у президенти і голів фракцій парламенту підписати 
напередодні виборів Меморандум про незмінність європейського і 
євроатлантичного вибору, протидії російській агресії і відновлення 
територіальної цілісності України, визначення незмінності курсу 
на європейську інтеграцію, інтеграцію в НАТО. У Меморандумі  
визначено, що Крим і Донбас – це українські території, які повинні 
бути повернені, що війна – це війна, а не АТО, а також інші 
питання, пов’язані з національною стратегією України, а також 
заклик стати всім разом єдиною національною командою [41]. 
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Президент України розкритикував пропозицію Ю. Тимошенко 
підписати Меморандум. Незважаючи, на ініціативи, і те, хто 
перший ініціював визначення і закріплення стратегічного курсу на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі 
та в Організації Північноатлантичного договору врешті-решт 
знайшло юридичне оформлення у Конституції. 

Шлях до утвердження цього рішення був тернистим як для У 
країни, так і для парламентських політичних сил. Промовистим 
став виступ заступника голови фракції політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» ще на четвертій сесії 
Верховної Ради України сьомого скликання, в якому він визначив 
три ключові завдання: 1) ратифікація Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом; 2) затвердження Законів про очищення 
влади, про люстрацію; 3) затвердження Закону про вибори має 
відбутися на підставі пропорційної системи за відкритими 
списками. З приводу першого завдання політик наголошував: «Ми 
вважаємо, що ратифікація Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом, яка повинна бути негайно внесена до сесійної зали, це є 
запорука обраного курсу, який обирали не ми з вами навіть, а 
обирали мільйони наших громадян на площах, на майданах під час 
Революції Гідності» [42]. Парламентар наголосив на тому, що «це 
той курс, який продовжує курс попередньої революції, яка так і не 
виконала своє ключове завдання: привести країну до європейських 
стандартів життя, привести країну до європейського способу 
мислення» [42]. І ще тоді, у серпні 2014 р., фракція наполягала на 
внесенні до порядку денного парламенту проекту ратифікації 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, стверджуючи, що 
«саме це відкриває шлях до поступу країни по ключових 
стандартах, які дозволяють забезпечити достойний, гідний рівень 
життя», «забезпечити демократію в країні і верховенство права». 
По-друге, фракція наполягала на тому, щоб депутати дослухалися 
голосу багатомільйонної громадськості і внесли на голосування 
Закон про очищення влади, про люстрацію, який дозволить 
зробити все можливе для того, щоб «парламент України, можливо 
вперше за всі 23 роки незалежності, поставив питання про те, що 
ключові параметри життя повинні дотримуватися всіма спів-
громадянами країни. І ті, хто виступають за розкол держави, 
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сепаратизм, тероризм, ті, хто виступають з позиції старого, не 
можуть далі існувати як одне ціле в цьому суспільстві. Ми повинні 
чітко розділити всіх тих, хто пропагандує новий спосіб життя, хто 
пропагандує курс вперед, в Європейський Союз, і тих, хто тягне 
нас назад» [42]. По-третє, законопроект Закону про вибори 
фракція внесла на розгляд парламенту. «Ми вважаємо, це єдиний 
спосіб зберегти територіальну цілісність країни – провести вибори 
по всій країні і забезпечити достойне представництво у 
наступному парламенті всіх здорових сил суспільства» [42].  

Парламентська сила великі надії покладала на Консуль-
тативну місія з ратифікації угоди між Україною та Європейським 
Союзом на чолі з досвідченим дипломатом Кальманом Міжеєм, 
розпочала роботу1 грудня 2014 р. Для виконання у повному обсязі 
свого мандату, який був сформований у відповідь на запит 
України, місії необхідно було врегулювати правові питання. 
Допомога Консультативної місії стосувалася не лише органів 
виконавчої влади, але і парламенту. Фактично всі комітети могли 
бути реципієнтами консультативної допомоги. На Комітеті з прав 
людини була доповідь представників Консультативної місії, де 
домовилися про практичну консультативну експертну допомогу 
щодо надання висновків із тих законів, які йдуть за напрямом 
профільного комітету. Питання, яке потребувало особливого 
наголосу, на думку Г. Немирі, це питання цивільної безпеки, тобто 
безпеки людей. Саме тому, враховуючи, що Україна твердо стала 
на шлях інтеграції до Європейського Союзу, одна із найбільших 
місій, яка розгортається зараз під прапором Європейського Союзу, 
потребує найбільш сприятливих умов свого функціонування [43]. 
На роботу цієї Консультативної місії фракція покладала великі 
сподівання, як і на підтримку зарубіжних колег. 

Представники фракції та її лідер часто здійснювали 
закордонні поїздки, зустрічалися з лідерами держав та партій, 
очільниками міжнародних та європейських структур. Наприклад, 
перспективи європейської інтеграції України, зокрема підписання 
та ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і 
ситуацію на Сході України, включаючи питання, пов’язані з 
агресією Росії проти держави, лідер фракції політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Ю. Тимошенко обгово-
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рили з міністром закордонних справ Італії Федерікою  Могеріні. 
Висловлюючи позицію фракції, її керівник зазначила, що «після 
революції ми маємо усі передумови, щоб стати невід’ємною 
частиною ЄС», і наголосила на тому, що нещодавнє підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС стало «історичною подією, але зараз нам 
потрібна її якнайшвидша ратифікація»[44]. Не випала з поля зору 
Ю. Тимошенко і тема війни. Вона зазначила, що «війна не може 
перешкоджати демократичним перетворенням нашої держави, її 
наближенню до ЄС та ратифікації Угоди про асоціацію. Але війну 
потрібно припинити якомога швидше, і у цьому ми сподіваємося 
на підтримку ЄС» [44]. 

Як член Європейської народної партії, представники ВО 
«Батьківщина» були постійними учасниками конгресів партії, на 
яких намагалися порушувати питання України. Доречно зазна-
чити, що на конгресі 21–22 жовтня 2015 р. генеральний секретар 
ЄНП Антоніо Лопес-Істуріз констатував, що «Україна сьогодні 
була однією з ключових тем нашого Конгресу. Ви завжди можете 
розрахувати на нашу допомогу та підтримку» [45]. Обговорення 
ситуації в Україні відбувалося як на самому конгресі, так і поза 
його межами, під час індивідуальних зустрічей. Зокрема, лідер 
партії фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»Ю. Тимошенко та заступник голови партії ВО 
«Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради України з прав 
людини Г. Немиря взяли участь у конгресі Європейської народної 
партії у Мадриді (Іспанія) та провели низку зустрічей з лідерами 
ЄС та європейськими політиками [46]. Під час розмови з 
президентом ЄНП Джозефом Долєм обговорили ситуацію в 
Україні, проблему корупції та питання, пов’язані з місцевими 
виборами. Джозеф Доль наголосив на нагальній потребі для влади 
України розпочати нарешті справжню боротьбу з корупцією: «Без 
подолання корупції і проведення реформ Україна не стане 
процвітаючою європейською державою» [16]. Генеральний секре-
тар ЄНП Антоніо Лопес-Істуріз висловив підтримку принциповій 
позиції ВО «Батьківщина» щодо захисту національних інтересів та 
територіальної цілісності України. 

У рамках робочого візиту до США у лютому 2016 р. 
представники ВО «Батьківщина» на чолі з Ю. Тимошенко провели 
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низку зустрічей з впливовими політиками та експертами: Держав-
ним секретарем США Вікторією Нуланд, головою Комітету зі 
збройних сил Конгресу США Джоном Маккейном, лідером 
республіканської більшості Палати представників Кевіном 
Маккарті, співголовою групи підтримки України у Конгресі США 
Марсі Каптур, головою Комітету у закордонних справах Палати 
представників Конгресу США Едом Ройсом, головою підкомітету 
у справах Європи, Євразії нових загроз Палати представників 
Конгресу США Даною Рорабакером та високопоставленим членом 
Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США 
Нітою Лоуі, а також з експертами Atlantic Council та представ-
никами Ради міжнародних відносин [47]. Темами для обговорення 
були: ситуація в Україні, військовий конфлікт на Сході нашої 
держави, проведення реформ в Україні, включаючи судову, консти-
туційну реформи та реформування енергетичного ринку. Окрему 
увагу було приділено боротьбі з корупцією, що залишалася 
ключовою вимогою США та ЄС для надання допомоги Україні. 

Аналогічні питання порушувалися й під час зустрічі Ю. Тимо-
шенко з міністром закордонних справ Федеративної Республіки 
Німеччина Франк-Вальтером Штайнмаєром та міністром закор-
донних справ і міжнародного розвитку Французької Республіки 
Жаном-Марком Еро. Лідер ВО «Батьківщина» висловила вдяч-
ність Німеччині та Франція за те, що вони роблять для врегулю-
вання ситуації на Сході України, і закликали їх надалі «зали-
шатися рушійними силами припинення військового конфлікту на 
території України та відновлення стабільності в регіоні. Санкції 
мають бути продовжені» [48]. Політик поінформувала міністрів 
закордонних справ про те, що усі демократичні сили українського 
парламенту досягли консенсусу щодо вирішення конфлікту на 
Донбасі: імплементація «політичного пакета» Мінських домов-
леностей неможлива без повної імплементації «безпекового 
пакета», і наголосила на тому, що «нам потрібне реальне 
встановлення миру, а не його ілюзія» [48]. Безпекові умови мають 
включати: відновлення контролю української влади над україн-
сько-російським кордоном, включаючи міжнародний моніторинг 
цього процесу; повне виведення російських військ та банд-
формувань з території України (уся територія України без винятку 
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має бути доступною для міжнародного моніторингу); обмін 
військовополоненими; вибори на Донбасі не можуть бути 
проведені без повернення внутрішніх переселенців до своїх 
домівок; відновлення української влади, функціонування гро-
мадських організацій, ЗМІ на території Донбасу. «Тільки за умови 
повного виконання всіх складових «безпекового пакета» можлива 
імплементація «політичного пакета». За жодних обставин не 
можна залишити джерело неспокою та нестабільності в Україні, 
інакше – усі наші зусилля будуть марними» [48]. Безпековий 
аспект був пріорітетним на усіх міжнародних зустрічах. 

Член фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» О. Рябчин на запрошення депутата від фракції 
«Союз 90/Зелені» Марілуізи Бек провів дві робочі зустрічі з 
представниками усіх фракцій німецького парламенту та праців-
никами секретаріату канцлера і президента, дипломатами, експер-
тами та журналістами й обговорив питання проведення реформ в 
Україні та ситуацію на Донбасі. Учасники зустрічі погодилися з 
думкою, що Мінська угода допомогла, здебільшого, зупинити 
масштабне кровопролиття [49]. Окрім того, слід зазначити, що 
учасники зустрічі були здивовані тим, що народні депутати 
України не знають, дату фінального голосування за зміни до 
Конституції щодо децентралізації + особливості самоврядування 
(«special status» – спеціальний статус), про Маріуполь, наміри 
Путіна пробити дорогу в Крим і Придністров’я. Таким чином, 
можна стверджувати, що члени фракції ВО «Батьківщина» досить 
вдало використовували парламентську дипломатію, міжпартійні 
зв’язки та зустрічі з очільниками держав Європейського Союзу та 
Сполучених Штатів Америки для вирішення інтеграційних 
перспектив України. 

Фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина» підтримала ухвалення проекту постанови про Звернення 
Верховної Ради до інституцій ЄС щодо поглиблення спів-
робітництва між Україною та Європейським Союзом (№8551) від 
9 липня 2018 р [50]. Ухвалення документа дозволить закликати 
Європейський Союз підтвердити стратегічну роль України як 
держави-транзитера для постачання газу до Європейського Союзу. 
Це має ключове значення для обох сторін. Мета ухвалення 
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звернення – привернути увагу інституцій ЄС напередодні 20-го 
Саміту Україна-ЄС до необхідності посилити тиск на РФ для 
негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних 
Росією громадян України, які протиправно ув’язнені з політичних 
мотивів, а також до необхідності негайного звільнення заручників, 
які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій 
та Луганській областях, а також на території АР Крим та міста 
Севастополя. 

Знаковим інтеграційним аспектом у діяльності парламентської 
політичної сили ВО «Батьківщина» було питання запровадження 
безвізового режиму для України як символу єднання з Європей-
ським Союзом, символу «нашого повернення в західну 
цивілізацію» [51]. Представники фракції були одностайними в 
думці щодо того, аби бути реально ближчими до об’єднаної 
Європи в Україні необхідно підвищувати соціальні стандарти і 
піднімати рівень життя, і дорікали владі за те, що Україна могла 
раніше отримати безвізовий режим, якби реально проводилися 
реформи та відбувалася боротьба із корупцією, як це робили 
Молдова і Грузія, які йшли після України в питанні набуття 
безвізового режиму, але отримали його швидше за Україну [52]. 
Тому саме чинна влада є відповідальною за неотримання 
безвізового режиму з Європейським Союзом для України. 

Фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина» звинувачувала Кабінет Міністрів України та 
безпосередньо Міністерство юстиції України за зрив підготовки до 
безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, за 
яку вони несли відповідальність, вимагаючи їхньої відставки. 
Законопроекти, подані урядом та Міністерством юстиції України, 
були настільки недосконалими і настільки не відповідали 
головним документам Європейського Союзу, що низька якість їх 
зірвала голосування, а водночас й програму підготовки України до 
безвізового режиму з країнами ЄС. Фракція ВО «Батьківщина» 
голосувала за ці законопроекти, тоді як не голосувала частина 
фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», частина фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», більшість членів 
фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» [53]. 
Лідер ВО «Батьківщина» запропонувала створити робочу групу 
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для доопрацювання законопроектів, які забезпечують для України 
безвізовий режим з Європейським Союзом, за участю профільних 
комітетів і представників громадянського суспільства та фахівців: 
«Щоб винести в сесійний зал не те сміття, яке абсолютно 
непрофесійне і неякісне, а винести високоякісні, професійні 
доопрацьовані закони, які можуть дійсно поміняти ситуацію в 
країні і посилити боротьбу з корупцією» [53].  Профільний комітет 
Верховної Ради України, очолюваний депутатом від ВО «Батьків-
щина» А. Кожем’якіним, разом із представниками всіх фракцій 
доопрацювали відповідні документи. 

 

 
 
Фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» одностайно і послідовно підтримувала «візові 
закони», ухвалення яких було однією з умов Європейського Союзу 
для скасування віз українцям, які перетинають кордони з країнами 
ЄС. Надання Україні безвізового режиму – «це заслуга винятково 
героїчного українського народу, борця з окупацією» [54] і 
фундаментальний, стратегічний крок, який отримали завдяки 
відданості нашого народу. Війна, на думку лідера ВО «Батьків-
щина», не лише згуртувала нашу націю, а й суттєво змінила 
геополітичні настрої українців (це підтверджують соціологічні 
дані: вперше за час незалежності свідчать, що майже 70% 
громадян прагнуть вступу до ЄС і майже 50% – до НАТО), які 
прагнуть незалежності, відновлення територіальної цілісності, 
справжнього миру і майбутнього в західній цивілізації [55]. Усе це 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 279

давало підстави твердити, що українська нація має повернутися до 
історичного коріння – до європейської спільноти. 

Питання війни і миру були присутні у площині 
парламентського дискурсу. Лідер фракції ВО «Батьківщина» 
наголошувала, по-перше, про події на Донбасі: «не можна це 
називати АТО, це – війна», «АТО» абсолютно «не відображає 
реальну війну, яка ведеться Російською Федерацією проти 
України» і що «це військова агресія Російської Федерації проти 
України»; по-друге, Мінські домовленості – «це не є дорога до 
миру», «це той час, який хоче країна-агресор отримати для того, 
щоб: а) приростити свою присутність на Сході України, б) ней-
тралізувати світову підтримку стосовно України»; по-третє – це те, 
що насправді дає можливість не постачати Україні летальну 
оборонну зброю, тому що є мінський переговорний процес, який 
передбачав не посилювати Україну, в тому числі, і в військовому 
забезпеченні [18]. Оцінюючи Мінський формат, лідер фракції 
наголошувала, що дорога до миру пролягає через: правильно 
організований процес на світовому рівні, без участі ватажків 
«ДНР» та «ЛНР», та надання США високотехнологічної оборонної 
зброї Україні.  

Якщо у 2015 р. очільники фракції констатували, що Мінські 
домовленості були необхідними, але недостатніми (Ю. Тимошен-
ко, Г. Немиря), «Мінський формат і «мирні плани», які система-
тично з’являються в інформаційному просторі, не зможуть припи-
нити війну в нашій державі» (С. Євтушок) [56], і відзначали, що 
«Росія регулярно та свідомо їх порушує» (Ю. Тимошенко) чи 
«Росія не виконує своїх зобов’язань в рамках цих домовленостей: 
Україна не отримала контролю над своїм кордоном, не відбулося 
обміну всіх на всіх» (Г. Немиря) [57], і пропонували паралельно 
вибудовувати ще декілька стратегічних ліній, таких, як пере-
говори, в яких, окрім Росії й України, братимуть участь США, ЄС і 
можливо, такі держави, як Велика Британія, Франція чи Польща [58], 
то наприкінці вересня 2015 р. лідер фракції Ю. Тимошенко 
наполягала на необхідності зміни стратегії вирішення конфлікту 
на Донбасі та на зміні формату переговорів. На її думку, оскільки 
російська сторона не дотримується умов Мінських протоколів, то 
такий формат врегулювання конфлікту на Донбасі є недієвим. 
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Політик наголосила на тому, що «ми досі не пред’явили мате-
ріальних претензій до Росії за окупацію Криму, за конфіскацію 
державного майна в Криму, за конфіскацію державного майна на 
окупованих територіях Донеччини» [59]. Не можна сьогодні 
покладатися лише на Мінські протоколи. Паралельно мусить бути 
створена зовсім інша стратегія, яка буде передбачати порушення 
процесу переговорів між всіма сторонами, які можуть ці перего-
вори вести, – Україною, Європейським Союзом, Сполученими 
Штатами Америки, окремо тими країнами, які підписували 
Будапештський меморандум, який гарантував нам мир і цілісність 
кордонів, коли Україна віддавала ядерну зброю [59]. Ю. Тимо-
шенко констатувала, що 24 роки нашої незалежності нас фактично 
роззброювали: Україна скоротила кількість військ, кількість танків 
і артилерійських установок. Наша армія знищена. Насамперед ми 
відмовилися від власної ядерної зброї. Натомість у 1994 р. США, 
Велика Британія і Росія гарантували нам безпеку. Але, як ми 
сьогодні бачимо, «ці гарантії не були варті й виїденого яйця2 [58]. 
Єдиною гарантією тоді повинно було бути прийняття України до 
НАТО. Однак час згаяно. Росія кожного дня кидає виклик Заходу: 
провокує, перетинаючи повітряний простір ЄС, направляє підводні 
човни у міжнародні води.  

Питання завершення війни на Донбасі можуть вирішити 
переговори у форматі Будапештського меморандуму. У зв’язку з 
цим, Ю. Тимошенко наголошувала: «Загальною думкою в Україні 
є те, що Захід не виконує того, що очікувалося, головним чином у 
зв’язку з укладанням Будапештського меморандуму 1994 року, 
коли Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу, а Захід 
зобов’язався забезпечити її територіальну цілісність» [60]. Тобто, 
відмова від ядерного статусу не створила твердих безпекових 
гарантій для України. 

Знаковою в оцінках Мінського формату переговорів стала 
Заява фракції ВО «Батьківщина» щодо підсумків зустрічі у 
«Нормандському форматі» у Берліні, у якій підтвердила свою 
оцінку щодо неадекватності Мінських домовленостей для досяг-
нення стійкого миру на Сході України та відновлення суверенітету 
і територіальної цілісності України. На думку фракції, пере-
говорний і контрольний механізм в «Нормандському форматі» мав 
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бути розширений і зміцнений через залучення всіх країн-гарантів 
територіальної цілісності і суверенітету України за Будапешт-
ським меморандумом, зокрема, Сполучених Штатів Америки і 
Великобританії. У цьому форматі має бути повноцінно представ-
лений і Європейський Союз. Зміцнений і розширений дипло-
матичний механізм дозволить внести до практичного порядку 
денного питання деокупації Криму, які не є предметом Мінських 
домовленостей. Фракція підтримала спільну позицію Європей-
ського Союзу та США щодо продовження режиму санкцій і 
вважала необхідним створення міжнародної комісії для оцінки 
збитків, завданих збройною агресією Росії, для наступного 
відшкодування їх через міжнародні суди [61]. Наголошувалося і на 
необхідності безумовної імплементації повноцінного «безпекового 
пакету» (припинення вогню, відведення важкого озброєння, вій-
ськової техніки та військових формувань, відновлення контролю 
за державним кордоном разом із міжнародним моніторингом та 
надійним механізмом верифікації). Російські військові мають піти 
з Донбасу, військова техніка і озброєння мають бути відведені, 
кордони закриті, а міжнародні спостерігачі повинні мати повну 
свободу для безперешкодної верифікації і надійного моніторин-
гу [61]. Однак реальної імплементації повноцінного «безпекового 
пакета» через Мінські домовленості не відбулося. 

У зв’язку з цим члени фракції активно лобіювали питання 
Будапештського меморандуму. С. Євтушок закликав повернутися 
до Будапештського меморандуму, «підписуючи який, США, 
Велика Британія і Росія брали на себе зобов’язання гарантувати 
цілісність і непорушність українських кордонів. Саме ці країни 
мають бути долучені до переговорного процесу» [56]. Важливою 
складовою таких перемовин мала бути тверда позиція України, яка 
не повинна допускати навіть розмов чи то про оренду Криму, чи то 
про проведення виборів на Донбасі. Зазначалося: «Ми повинні, 
нарешті, чітко заявити, що в нашій країні війна і веде цю війну 
Росія. І найголовніше  – ми ніколи не підемо на поступки, адже від 
цього залежить наша незалежність» [56]. На переконання лідера 
фракції, Україна буде здатною протистояти російській агресії на 
Донбасі, якщо отримає від світової спільноти підтримку у вигляді 
високотехнологічної зброї, «адже в будь-який момент російські 
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війська можуть розпочати рух вперед, і нам не буде чим 
захищатися» [59]. 

Усі законопроекти, які пов’язані із посиленням армії, 
забезпеченням армії всім необхідним, захистом уже нових 
ветеранів війни, а також учасників АТО, ВО «Батьківщина» 
підтримувала і буде підтримувати, розділяючи дуже чітко, де є 
речі, які країні приносять, дійсно, благо, а де є речі, які країну 
фактично уповільнюють в її ході до європейської цивілізації [18]. 
ВО «Батьківщина» підтримувало всі соціальні ініціативи та 
ініціативи щодо захисту обороноздатності України. Проте жоден 
законопроект фракції такого типу не потрапляв у порядок денний 
[62]. Ймовірно, відбувалося цечерез опозиційність фракції. 

Під час зустрічі депутатів фракції політичної партії «Все-
українське об’єднання «Батьківщина» з ветеранами та воїнами 
АТО з 57-ї окремої мотопіхотної  бригади, яка була сформована на 
базі батальйонів «Батьківщина» та «Рух опору», створених у 
2014 р. за ініціативи Ю. Тимошенко у відповідь на військову 
агресію з боку Росії, обговорювалися питання викликів, які стоять 
перед країною; потребу сформувати потужну, озброєну армію із 
забезпеченими всім необхідним воїнами [63]. У ході розмови 
наголошувалося на тому, що для того, щоб повернути мир в 
Україну, потрібні переговори в Будапештському форматі та 
потужна армія. Учасники розмови вбачали дві ключові проблеми у 
державі: «з одного боку, йде війна, з іншого – країну вбиває 
корупція та непрофесійне керівництво. Дуже важко в таких умовах 
будувати країну та рухатися вперед»,  наголошували на тому, що 
«нам потрібен мир, і цього миру треба досягати дипломатичним 
шляхом на базі Будапештського меморандуму та створенням в 
Україні потужної, озброєної армії, яка здатна захистити кордони і 
припинити війну» [63]. Лідер фракції зазначила, що ВО «Бать-
ківщина» пропонуватиме суспільству не лише стратегію миру, а й 
механізми для побудови сильної армії: «Наша команда багато 
зробила для того, щоб відпрацювати бачення того, як треба 
здобувати мир і повертати Крим та Донбас» [63]. Наголосимо, що 
питання інтеграції Криму і Донбасу в український політичний, 
економічний, соціальний та культурний простір постійно був у 
дискурсі фракції. Повернення  контролю над Кримом лідер фракції 



                                                                         М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар 283

вважала «обов’язковим не тільки для України, але й для 
майбутнього в сучасному світі» [60]. Понад те, наголошувала, що 
«Крим має повернутися. Якщо ж ні, то це стане усім прикладом 
того, що будь-яка міжнародна гарантія не варта навіть паперу, на 
якій вона написана» [60]. Народний депутат України С. Євтушок 
стверджував, що «припинення війни на Донбасі та повернення 
Криму – основні цілі України, на основі яких має будуватись уся 
державна політика. Досить говорити про антитерористичні 
операції чи якісь спеціальні режими – на Сході України точиться 
війна, і ми маємо робити все можливе, аби відновити мир» [64].  

Наприкінці 2017 р., висловлюючи позицію фракції її лідер 
констатувала, що «Мінський процес не приніс Україні миру, і про 
це треба чесно говорити. І час втрачений». За цей час Україна 
втратила багато людських життів, на території Донбасу разом з 
російською армією закріпилися бандоформування. Стверджува-
лося, що навіть якщо частина світу покладала надії на Мінський 
процес, все одно паралельно потрібно розпочинати інший процес, 
який може доповнити шлях до пошуку миру. І тому парламентська 
фракція вважала за необхідність повертатися до Будапештського 
меморандуму: «Ми вважаємо, і це наша публічна позиція, що те, 
що керівництво України взагалі забуло про існування Будапешт-
ського меморандуму і не ставить це, по суті, в основу дипло-
матичних переговорів щодо встановлення миру в Україні, – це є 
велика помилка, ми мусимо використовувати ті гарантії, які 
Україні дали, і користатися тими моментами, які були підписа-
ні [18]. Фракція пропонувала альтернативні шляхи розв’язання 
проблеми як на Сході України, так і Криму, насамперед, 
проводити справжній переговорний процес на базі Будапешт-
ського меморандуму, на рівні лідерів націй; посилити тиск і 
санкції на країну-агресора Росію; розбудувати сильну армію. 
Наголошувалося й на тому, що на Донбасі жодні політичні 
механізми не діятимуть, поки не будуть вирішені безпекові 
питання.  

У 2018 р. члени фракції політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» були одностайними в оцінках Мін-
ського формату: «Мінськ» абсолютно недієвий, і це вже зрозуміло 
всім партнерам України» [65] (А. Шкрум), «Мінський процес 
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завершений, його немає» [65] (А. Шкрум); «Мінський формат – це 
смерть будь-яким перспективам» [66] (І. Луценко); «За три роки 
Мінські домовленості не принесли миру, вони не працюють» [66] 
(І. Луценко). У цьому контексті члени фракції піддали критиці дії 
чинної влади. На думку А. Сенченка, Президент і далі замовчує 
тему гарантій, які дає Україні Будапештський меморандум. І його 
промова на засіданні Генеральної Асамблеї ООН вкотре це 
підтвердила [67]. Про це наголошувала й лідер фракції: державі 
потрібна нова стратегія миру, що передбачала б Будапештський 
меморандум, до якого нинішня влада даремно не апелює [55]. 
Понад те, Ю. Тимошенко піддала критиці формат дипломатичних 
переговорів, констатуючи, що «ті, хто сьогодні імітують боротьбу 
за мир, – абсолютно ніякі дипломати та ніякі політичні діячі» [68]. 
Висловлюючи позицію фракції, І. Крулько зазначав, що якщо 
Мінський формат не працює, його треба змінювати, посилювати за 
рахунок зміни майданчиків перемовин та долучення до процесу 
природних союзників України  – США і Великобританії, які були 
підписантами Будапештського меморандуму, які є членами НАТО 
і  точно займають проукраїнську позицію [69]. Таким чином, є 
підстави твердити, що з позиції фракції, Мінський процес зайшов 
у глухий кут, не маючи підтримки у парламенті влада не може 
його реалізувати через наявність латентної парламентсько-
урядової кризи.   

Альтернативний проект Закону України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України над тимчасово окупованими територіями» (№7163-3) 
запропонувало ухвалити парламенту фракція політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»: «Наша позиція чітка: 
Мінські угоди не мають бути ані найменшою частиною 
українського законодавства. Саме для цього у своєму законо-
проекті ми прибрали будь-які згадки про Мінські угоди та будь-які 
згадки про документи, які можуть легалізувати ці угоди» [70]. 
Фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» в альтернативному документі прописала положення про 
Крим як про окуповану територію, а також про шельф. У 
пояснювальній записці до законопроекту зазначалося: «Уже 
тривалий час відбувається збройна агресія Російської Федерації 
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проти України, у результаті якої наша держава зіткнулася із цілою 
низкою проблем як у військово-політичній, економічній, так і в 
соціальній сферах, а правовий статус мільйонів українців поки так 
і не набув чіткого закріплення на законодавчому рівні. Аналогічно 
вищезазначеному, незважаючи на суттєву тривалість збройного 
конфлікту, у чинному законодавстві України і досі відсутні 
положення, які б визначали статус тимчасово окупованої території 
окремих районів, міст, селищ та сіл Донецької та Луганської 
областей, Автономної Республіки Крим, порядок визначення їхніх 
меж та котрими чітко б встановлювалися дати фактичної окупації. 
Ухвалені до цього часу законодавчі акти не спрямовані на 
відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.  До 
того ж, подекуди вони сприяють задоволенню економічних та 
військових потреб держави-окупанта, не містять консолідованого 
підходу до вирішення ситуації, що склалась на Сході України та в 
Криму» [70]. Також у законопроекті №7163-3 зазначено, що 
однією із ключових цілей документа було закріплення визнання 
фактів окупації територій АР Крим, м. Севастополя, території 
окремих районів, міст, селищ та сіл Донецької та Луганської 
областей, що дасть механізми захисту громадян України. На думку 
авторів, відповідний законопроект має створити нову правову 
основу для вирішення завдання з відсічі ворожій агресії на 
Донбасі, а у перспективі – для відновлення територіальної 
цілісності України в межах міжнародно-визнаного кордону, 
встановлення порядку функціонування органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, підприємницької діяльності та 
захист прав людини цивільного населення на тимчасово окупо-
ваній території, регламентування застосування заходів нацбезпеки 
в умовах триваючої збройної агресії. Окрім того, цим законо-
проектом визначався правовий режим окремих районів Донецької 
та Луганської областей та АР Крим як тимчасово окупованої 
території України, а також визначалася  мета та засоби державної 
політики із забезпечення державного суверенітету України над 
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській 
областях, особливості реалізації й захисту прав українців, які 
проживають на цих територіях [70]. На відміну від проекту закону, 
поданого Президентом України, цуй законопроект не містив 
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посилань на Мінські угоди, поширював регулювання також і на АР 
Крим та не легітимізував постфактум Указ Президента про 
застосування Збройних сил України в антитерористичній операції. 
Парламент відмовився розглядати альтернативний законопроект 
від фракції ВО «Батьківщина» №7163-3. Ухвалення закону про 
особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями 
України (№7163), закону про реінтеграцію,– це крок до миру. ВО 
«Батьківщина» як державницька політична сила голосувала за 
законопроект «Про особливості державної політики щодо забез-
печення державного суверенітету України на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій і Луганській областях», добившись 
врахування ключових поправок: «Ми домоглися правки, за якою 
Росія визнається агресором, що окупував частину території 
України. Ми домоглися, щоб у преамбулі та у другій статті закону 
була згадка про Крим і місто Севастополь» [70]. ВО «Батьків-
щина» своїми поправками домоглося включення відсилочної 
норми на інший закон, який стосується дати окупації Криму – 
20 лютого 2014 р. «І ще один дуже важливий момент для 
переселенців, який внесено у документ нашим депутатом 
О. Рябчиним – усі громадяни України зможуть подавати позови 
без сплати судового збору проти РФ  про відшкодовування збитків 
Росією за втрату домівок, за те, що вони змушені були виїхати з 
Донбасу» [71]. Звернемо увагу на ще один момент, поняття 
«реінтеграція» та «деокупація». Це не гра слів і не тотожні 
поняття. Влада та коаліція вперто говорять про реінтеграцію 
Донбасу. Водночас між поняттями реінтеграція та деокупація – 
прірва [72]. Депутати наголошували, що ці юридичні визначення 
матимуть значення у подальшій історії України. 

Під час розгляду проекту Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» щодо вдосконалення координації і контролю у сфері 
національної безпеки і оборони» член фракції С. Соболєв наго-
лосив, що оскільки у нас діє далі невійськовий стан – не воєнний 
стан, а антитерористична операція, виникає запитання до 
керівництва всіма збройними підрозділами[73]. Тому РНБО 
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повинна взяти на себе ці повноваження, але, знову-таки, вони 
повинні відповідати Конституції України.  

Народний депутат фракції політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» Ю. Одарченко зареєстрував у Вер-
ховній Раді України законопроект №8628  «Про внесення змін до 
статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
(щодо неприпустимості використання воєнного стану для зриву 
виборів)» [74]. За словами політика, через неузгодженість окремих 
положень нової редакції Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» у разі реального запровадження воєнного стану 
Україна як демократична держава опиниться в колапсі. «Відсут-
ність розмежування між воєнним станом на всій території України 
та в окремих місцевостях призводить до неконституційних 
обмежень прав і свобод людини. Так, виходячи з положень статті 
19 Закону, у разі запровадження воєнного стану лише на 
окупованих Російською Федерацією територіях буде заборонено 
проводити місцеві вибори по всій території України» [74]. На 
даний час законопроект опрацьовується комітетами. 

Фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» порушувала у парламенті питання про денонсацію 
Договору з РФ та виходу із СНД, а 10 лютого 2015 р. Б. Тарасюк 
зареєстрував законопроект №0005 «Проект Закону про припи-
нення дії окремих статей Договору про дружбу, співробітництво і 
партнерство між Україною і Російською Федерацією» [75], 
ратифікованого Верховною Радою України 14 січня 1998 року, 
оцінюючи їх як такі, що не виконуються Російською Федерацією, а 
їх виконання Україною становить загрозу національним інтересам 
та національній безпеці нашої держави. На думку авторів 
згаданого законопроекту, його прийняття створить додаткові 
правові та політичні підстави для захисту національних інтересів 
України підвищить авторитет України, як самодостатньої, цілісної 
і незалежної держави та на законодавчому рівні надасть змогу 
закріпити реальний стан міждержавних відносин  між Україною та 
Російською Федерацією [75]. 

На той момент Росія вже майже рік вела війну проти України, 
анексувала Крим, окупувала частину Донбасу. Але МЗС України 
тоді виступило проти денонсації навіть окремих статей Договору, 
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а не всього документа, зокрема, статті про стратегічне партнерство 
з РФ [76]. Парламентар І. Крулько зауважив, що аналогічна 
ситуація була і з припиненням участі України в органах СНД. 
Законопроект, співавтором якого він був і який підписали 
керівники всіх фракцій, навіть не поставили на голосування у 
парламенті. 

Росія здійснюючи агресію щодо України застосувала безліч 
заходів проти країни. Зокрема, було запроваджено мито на 
українські товари, Державною Думою призупинено Договір про 
зону вільної торгівлі з Україною. Під час розгляну закону №3704 
про внесення зміни до Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» щодо надання уряду повноважень застосовувати 
адекватні заходи економічного характеру до держави-агресора 
фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» вимагала від уряду надати звіт щодо вжитих санкцій проти 
країни-агресора Росії. «Що за цей час зробили ми? Де наші санкції, 
які уряд мав ввести? Чому ми крок за кроком завжди запіз-
нюємось, ми не запроваджуємо заходи у відповідь і дозволяємо 
агресору бути на крок попереду, не робимо нічого самостійно. Ми 
не маємо стратегії» [77]. Які санкції вжито, зокрема, щодо 
перевірки російських банків, російських підприємств; щодо того, 
як Росією знищується наша сільськогосподарська продукція, наш 
бізнес. Що ми робимо у відповідь? Чому уряд не застосовує заходи 
на випередження і коли ми нарешті почнемо захищати державу? 
Які позови було подано у міжнародні суди?». На жаль, питання 
звучали риторично, влада уникала застосовувати санкції. 

Парламентська фракція політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» підтримала «Постанову про Заяву 
Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітим-
ності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово 
окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та 
місті Севастополь» (№8168-1) [78] та «Постанову про комплекс 
невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-
правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію 
проти України» (№5463) [79]. І. Луценко запропонував парламенту 
розглянути ініціативу про розірвання дипломатичних відносин з 
країною-агресором, оскільки «в разі нерозірвання відносин з РФ у 
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міжнародних судах буде дуже важко доводити те, що в нас не 
громадянська війна, а військова агресія з боку Росії» [80]. ВО 
«Батьківщина» підтримала Рекомендації парламентських слухань 
щодо розширення санкції проти Росії. Постанова № 2069-VIII 
(співавтор – Б. Тарасюк) [81]. Серед найважливіших рекомендацій 
були: продовжити докладання зусиль, спрямованих на протидію 
агресії Російської Федерації проти України та відновлення 
територіальної цілісності України у міжнародно визнаних 
кордонах; ухвалити закон про тимчасову окупацію Російською 
Федерацією частину території України; активізувати законо-
творчий процес, спрямований на реалізацію стратегічного курсу 
України на набуття членства в НАТО та Європейському Союзі. 

Питання інтеграції в українське суспільство переселенців, 
оскільки «окупація Автономної Республіки Крим та військова 
агресія на Сході нашої держави стали найбільшим у новітній 
історії України викликом правам людини» [82], депутати фракції 
намагалися вирішити через створення державних інституцій, 
зокрема, посади віце-прем’єр-міністра з питань окупованих 
територій Криму та Донбасу та розгляд на питання на парламен-
тських слуханнях та створенням відповідних законопроектів. 
Вихідець з Донбасу О. Рябчин від імені всіх переселенців, від усіх 
людей Донецької та Луганської областей вимагав створення 
окремої посади віце-прем’єр-міністра з питань окупованих 
територій Криму та Донбасу з відповідними функціями та 
командою людей [83]. Фракція ВО «Батьківщина» одностайно 
підтримала ухвалення у першому читанні законопроекту №3177д 
«Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності військово-
цивільних адміністрацій», згідно з яким, керівнику військо-
цивільної адміністрації надавалося право приймати рішення про 
тимчасове збільшення не більше, ніж удвічі, посадових окладів 
працівникам військово-цивільних адміністрацій [84]. За ініціативи 
Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Г. Немирі були 
проведені парламентські слухання «Стан дотримання прав 
внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 
проживають на тимчасово окупованій території України та на 
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території, не контрольованій українською владою в зоні про-
ведення антитерористичної операції». 

Висловлюючи позицію фракції про проведення виборів на 
окупованих територіях Донбасу Ю. Тимошенко зазначала, що це, 
по суті, прихована капітуляція, коли там будуть вибрані 
ставленики Кремля і ця територія вже не буде контролюватися 
українськими політичними силами. Якщо 18 жовтня, як це 
оголошували «ЛНР» і «ДНР», будуть проведені вибори без будь-
яких правил і законів України, це, практично, буде «останнім 
цвяхом у Мінській угоді, тому що тоді окупація завершується 
політичним захопленням і приходом до влади окупантів» [85]. 
Місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише 
за умови виведення російських військ, усього озброєння, повного 
припинення військового конфлікту та відновлення контролю над 
українсько-російським кордоном. Лідер фракції зауважила, що 
досі в парламенті немає законопроекту з цього питання, а вимогу 
дати можливість на окупованих територіях провести вибори 
назвала «легалізацію окупації і приведенням до влади людей 
Кремля» [86]. За словами лідера фракції, таку небезпеку усвідом-
люють як в Україні, так і за її межами. І саме з цих причин вибори 
можуть бути проведені лише на звільнених територіях, «з яких 
виведені російські війська, де роззброєні так звані сепаратисти, які 
керуються вказівками з Кремля» [86]. «Крім того, має бути 
відновлений українсько-російський кордон, і тільки після цього 
можна проводити вибори» [86]. Народний депутат упевнена, що 
«будь-які вибори, які проводитимуться до виконання цих умов, 
будуть «здачею» української території, на що ані парламент, ані 
українське суспільство ніколи не підуть» [86]. 

Під час спілкування депутатів ВО «Батьківщина» з 
американським істеблішментом на початку 2017 р. стало зро-
зуміло, що «частина високопосадовців США впевнені, що в 
Україні відбувається громадянська війна, і вони не вірять, що 
Росія веде війну проти України» [87]. У зв’язку з цим, депутати 
фракції висловили позицію щодо докорінної зміни ставлення до 
всього, що відбувається на Сході. Йшлося про припинення 
використання слова «АТО», оскільки це не АТО, це – війна; про 
виконання 106-ої статті Конституції України і введення воєнного 
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стану в Донецькій, Луганській областях; визнання окупованих 
території окупованими, а не ефективно контрольованими тери-
торіями України з боку Російської Федерації. Такі дії розглядалися 
фракцією як перший крок до миру, оскільки це захист громадян, 
які мешкають на окупованих територіях; захист території; захист 
військових, яких абсолютно необґрунтовано обвинувачують у 
мародерстві, коли вони реально виконують свої обов’язки з 
захисту держави. Депутати закликали чинну владу: «Припиніть 
цей обман і світ зрозуміє, що ми дійсно оцінили ці події як війну і 
почали захищатися [87]. Натомість, влада вперто, не бажаючи 
публічно, на законодавчому рівні називати речі своїми іменами, 
тобто, війну –війною, Росія офіційно воюючою стороною проти 
України, підігрувала Росії. 

Засідання парламенту 6 жовтня 2017 р. увійде в історію 
України чорною сторінкою, ухваленням Закону «Про особливий 
статус територій Луганської та Донецької областей» (№7164). Цей 
законопроект фактично дозволяв пробачити всіх кримінальних 
злочинців, які вбивали людей під час загарбання Криму та 
Донецької та Луганської областей; бандформуванням дозволено 
створювати свою народну міліцію; суди і прокуратура приз-
начаються органами так званого місцевого самоврядування тих 
територій, які є територіями частини Донецької та Луганської 
областей. Ці найжахливіші норми зі старого перекочували у новий 
закон, де їх пролонгували ще на рік. Ця чергова змова 
підтверджувала історичні паралелі з 2014 р., коли такий закон було 
ухвалено змовою комуністів, ПАРТІЇ РЕГІОНІВ та частиною так 
званої демократичної опозиції, а зараз цей текст ухвалений знову 
ПАРТІЄЮ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», частиною фракції 
Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», Політичною Партією 
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» та групами, які представляють колишню 
ПАРТІЮ РЕГІОНІВ.  

Суперечності, викликані прийнятим Законом, спонукали до 
створення нових дискусійних площадок. Однією з них стала 
Національна платформа «Діалог про мир і безпечну реінтегра-
цію»*. Під час першої зустрічі Національної платформи «Діалог 

                                                 
* Національна платформа «Діалог про мир і безпечну реінтеграцію» 

заснована консорціумом незалежних українських громадських організацій у 
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про мир і безпечну реінтеграцію» на тему «Миротворча місія ООН – 
можливості та ризики для безпечного миру» були озвучені 
ключові елементи позиції ВО «Батьківщина» щодо розгортання 
миротворчої місії ООН на Сході України: миротворчі сили ООН 
мають бути інструментом, який допоможе розв’язати поточний 
конфлікт, уникнути створення замороженого конфлікту та гаран-
тувати довгостроковий стабільний мир і безпеку в регіоні [88]. Для 
досягнення результату миротворча місія ООН повинна мати 
широкий мандат, який включатиме такі елементи: гарантування 
безпеки для СММ ОБСЄ та Міжнародної цивільної адміністрації; 
перевірка та гарантування примушення до перемир’я; забез-
печення та примушення до безпеки на Донбасі; розділення 
воюючих сторін; стримування порушників; нагляд за виведенням, 
знищенням або збереженням важкого озброєння; захист цивіль-
ного населення та об’єктів критично-важливої інфраструктури; 
забезпечення безпеки на лінії розмежування та українсько-
російському кордоні; підтримка закону та порядку; утилізація 
боєприпасів, які не розірвалися, зокрема мін, і розмінування; 
сприяння обміну ув’язненими; забезпечення розпуску або 
виведення збройних формувань. 

Парламентарій В. Івченко зазначив, що це можливо зробити 
лише тоді, коли міжнародна миротворча місія не просто захистить 
місію ОБСЄ, а й перетвориться на повноцінну миротворчу 
операцію. Тобто контролюватиме всю тимчасово окуповану 
територію, а головне – українсько-російський кордон, через який 
під її контролем до Росії мають бути виведені всі російські 
найманці та озброєння [89]. Під час виступу в рамках панелі 

                                                                                                           
партнерстві з Комітетом ВРУ з прав людини, Міністерством з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерствами 
закордонних справ Швейцарії та Фінляндії за  технічної підтримки міжнародної 
організації Crisis Management Initiative (CMI). Метою платформи є створення і 
забезпечення функціонування позапартійної, професійної та інклюзивної плат-
форми, відкритої для різних суб’єктів і осіб, які виступають за досягнення 
стійкого миру на території Луганської та Донецької областей, у тому числі 
ефективну політику реінтеграції та забезпечення національної єдності в Україні, 
обговорення методів деокупації регіону в контексті дотримання стандартів прав 
людини, а також міжнародного досвіду побудови заходів довіри і стійкого миру в 
плюралістичному суспільстві. 
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«Майбутнє України очима українських політиків» на форумі 
«Ялтинської європейської стратегії» (YES) в Києві 18 вересня 2018 
р. Ю. Тимошенко зазначила: «нам потрібен справжній мир», який 
передбачає: «повне відновлення цілісності нашої території»; 
«повна демілітаризація окупованих територій»; «щоб країна – 
агресор – Російська Федерація – залишила нас у спокої і щоб два 
мільйони біженців, як їх зараз називають внутрішньо переміще-
ними особами, повернулися назад додому» [68]. Тобто, йшлося про 
справжнє відновлення територіальної цілісності та справжній мир. 

Під час ухвалення закону про національну безпеку член 
фракції А. Шкрум наголосила на тому, що ми «повинні розірвати 
дипломатичні стосунки з Росією – те, що мало бути зроблене три 
роки тому. Ми маємо розставляти чіткі крапки над «і» та давати 
нашим партнерам можливість підсилювати санкції» [65]. 
Заступник керівника фракції ВО «Батьківщина» С. Соболєв вважав 
цей закон є базовим, але концептуальним. Оскільки, на основі 
цього документа вноситимуться зміни та доповнення до законів 
про Службу безпеки України, про органи Міністерства  внутрішніх 
справ, про прокуратуру, про Державне бюро розслідувань та до 
багатьох інших законів. Це дороговказ: як буде реформована 
система національної безпеки України». Проаналізувавши зміни 
до закону, які вносилися між першим та другим читанням, що 
дозволили взяти під цивільний контроль спеціальні органи, 
Міністерство оборони, СБУ, розвідку і контррозвідку [90], фракція 
дійшла висновку, що це відповідало вимогам Європейського 
Союзу, структурам НАТО, та підтримала його в цілому. 

Представляючи позицію фракції, С. Євтушок наголосив, 
згідно з їхнім розумінням «Закон про національну безпеку» 
повинен включати і економічну, екологічну, соціальну безпеку. 
Наприклад, є лише місяць, щоб скористатися наданим ЄС та 
міжнародними фінансовими організаціями правом на ратифікацію 
двох угод про антиофшорне законодавство. Інакше, ми потрапимо 
до списку тіньових держав. ВО «Батьківщина» запропонувало 
 чітко закріпити пріоритет фінансування Збройних сил Україні і 
пріоритет розробок Воєнно-промислового комплексу [91]. Члени 
фракції наголошували на тому, що законопроекті про національну 
безпеку №8068, внесеному до парламенту Президентом, голов-
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ними основами і засадами визначено збереження національних 
інтересів та національних цінностей, але при цьому в документі 
відсутні такі основи національної безпеки, як життя, здоров’я, 
безпека, гідність та недоторканність людини [92]. 

Серед позитивних моментів роботи восьмої сесії Верховної 
Ради України восьмого скликання фракція ВО «Батьківщина» 
визнавала ухвалення законів, які змінюють структуру керування 
Міністерством оборони України, закони про Національну безпеку 
України, вирішення проблемних питань в аграрному секторі, зміни 
до Податкового кодексу України, тоді як серед негативних – повна 
відсутність розгляду соціальних законопроектів. 

Важливою складовою інтеграційних перспектив України як 
внутрішніх, так і зовнішніх було питання газотранспортної 
системи України (ГТС), яке було питанням національної безпеки 
України. За оцінками експертів, ГТС України коштувала від 200 до 
300 млрд євро, тоді як вся дохідна частина бюджету України за 
2017 р. становила  близько 27 млрд євро [93]. ГТС України – 
стратегічний об’єкт, який і далі має належати народу України та 
забезпечувати енергетичну безпеку країни [93]. Зазначимо, що 
енергетична безпека держави розглядалася парламентською силою 
як вектор інтеграційних перспектив України. «Ігри з привати-
зацією – це загроза національній безпеці країни. Саме тому 
фракція заявила, що вони, наскільки це можливо, будуть 
«захищати інтереси держави і перешкоджатимемо цій прива-
тизації» [94]. Заступник голови фракції зазначив: Україна 
продемонструвала європейським партнерам, що вона – надійний 
транспортер газу в Європі, навіть у найважчі часи. Проте для 
забезпечення транзитного потенціалу ГТС треба, щоб європейські 
споживачі купували газ не на кордоні з ЄС, а на кордоні між 
Україною і Росією, і укладали контракти з нами про транзит газу 
через українську територію. «Це реально сприятиме посиленню 
енергетичної безпеки України. Це створить передумови для того, 
щоб не відбувся «Північний потік-2», спрямований проти 
європейських споживачів, єдності ЄС, енергетичної незалежності 
України» [93]. Фракція ВО «Батьківщина» підготувала законо-
проект, який захистить українську газотранспортну систему (ГТС) 
від будь-яких оборудок з приватизацією, вимагала від Верховної 
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Ради України невідкладно проголосувати за законопроект щодо 
захисту національних інтересів в управлінні та власності Єдиної 
газотранспортної системи України (№ 8107) [95]. У пояснювальній 
записці члени фракції ВО «Батьківщина», автори законопроекту: 
Ю. Тимошенко, С. Соболєв, О. Кужель, Р. Богдан, В. Івченко, 
І. Крулько, С. Євтушок, Б. Тарасюк,  В. Дубіль визнавали хибним 
твердження, що передача в управління української ГТС у приватну 
сферу є міжнародним зобов’язанням України в рамках Договору 
про заснування Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо 
вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради 
Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього 
ринку природного газу та Регламенту 715/2009 Європейського 
парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до 
мереж передачі природного газу. У Директивах Європейського 
Союзу містяться вимоги щодо розділення функції транспор-
тування та постачання природного газу. Жодний міжнародний 
договір, який ратифікував український парламент та директива ЄС 
не містив вимог щодо передачі української ГТС в управління 
суб’єкту господарювання, що не перебуває в державній власності 
України [96]. Фракція ВО «Батьківщина» також виступала 
категорично проти ухвалення законопроектів про концесію стра-
тегічних державних підприємств та про приватизацію української 
газотранспортної системи: «Хочу попередити тих, хто хоче заб-
рати стратегічну українську власність у цей темний період перед-
виборчої кампанії: ніщо не пройде, все повернуть в державу» [97]. 
Вона звернула увагу на те, що за спиною в української нації ГТС 
готують до передачі в управління невідомим шахраям під 
«кришуванням» Президента країни. З огляду на це Ю. Тимошенко 
закликала парламент підтримати законопроект, внесений фракцією 
ВО «Батьківщина», про заборону приватизацію ГТС [97]. «Якщо 
ухвалять рішення про передачу ГТС, Україна втратить 3 млрд дол. 
на рік. Найбідніша країна Європи – і кожен народний депутат 
відповідатиме за це голосування» [98]. У вересні 2018 р. 
законопроект було внесено до порядку денного дев’ятої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання. 

Найбільшою загрозою для існування України називали 
корупцію, яка була дуже великим внутрішньополітичним гальмом 
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на шляху до європейської інтеграції. Члени фракції були 
одностайними в оцінках цього явища: «Крім зовнішнього фронту, 
в Україні є фронт внутрішній, рівноцінний за ступенем загроз, – це 
корупція» [99]; на відміну від війни, «корупція вбиває тихо, але 
системно» [100]; «наш шлях в Європу і НАТО через подолання 
великодержавної корупції – того приниження, про яке сьогодні 
говорять в усіх кабінетах Європейського Союзу» [19]. За оцінками 
міжнародних організацій, Україна є однією з найбільш корум-
пованих країн світу та посідає 144-те місце зі 175 країн світу. 
«Якщо ми й надалі робитимемо вигляд, що риторикою про 
боротьбу з корупцією її можна подолати, то ми зайдемо у глухий 
кут. Нам потрібна реальна політична воля для системної боротьби 
з корупцією. Тільки так ми зможемо зберегти незалежну суве-
ренну державу» [100]. На думку Ю. Тимошенко, «ті, хто називає 
себе демократами та європейцями, сьогодні демонструють вищий 
рівень корупції та цинічного ставлення до людей, аніж деякі 
«колишні» [101]. Тому першочерговими завданнями держави 
мають стати боротьба з корупцією, встановлення законності та 
створення справедливого суду. Усе це сприятиме виходу України 
із системної кризи. 

Депутати фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» на сесіях Верховної Ради України неодноразово 
наголошували на тому, що українська влада погрузла в корупції і, 
захищаючи власні бізнесові інтереси, демонструвала тотальну 
некомпетентність в управлінні державою, і звинувачували чинну 
владу в тому, що вона підписала Меморандум з МВФ, яким брала 
зобов’язання здійснити: продаж сільськогосподарської землі; 
підвищити пенсійний вік; оподаткувати пенсії «від нуля»; зняття 
гарантій у державних банках перед людьми; колосальне ско-
рочення оздоровчої мережі, у тому числі лікарень, скорочення 
кількості освітян та інших працівників бюджетної сфери, скоро-
чення кола тих, хто може розраховувати на субсидії, тобто 
скорочення низки соціальних програм для населення [102]. З цього 
усього робився невтішний висновок: «Філософія управління 
державою чинної влади має в пріоритеті отримання надприбутків 
для окремих бізнесових кіл та не відповідає потребам українських 
громадян, як це мало би бути відповідно до Конституції» [103]. 
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Принагідно треба зазначити, що у проекті доповіді МВФ 
третина тексту присвячена корупції в Україні, підтвердженням 
можуть слугувати дві цитати: «Рівень корупції в Україні є 
надзвичайним, одним з найбільших викликів для країни», 
«Концентрація економічної політичної влади в руках маленької 
купки людей практично вбиває країну» [102]. Це засвідчують 
світові та європейські рейтинги, в яких Україна за рівнем корупції 
посідає перші місця. Виникає риторичне запитання, хто нестиме 
політичну відповідальність за те, що Україна три роки поспіль 
після Революції Гідності [104], незважаючи на президентську 
обіцянку нульової терпимості до корупції, посідає перше місце в 
Європі як найбільш корумпована країна? Причиною відтер-
мінування траншу МВФ також  називають корупцію в Україні, а 
«не економічні наслідки блокади Донбасу, як це намагається 
представити нинішня влада» [105].  

Під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів 
парламентських фракцій та комітетів Ю. Тимошенко процитувала 
посла Європейського Союзу в Україні Хьюга Мінгареллі, який 
констатував: «Кілька людей перетворюють вашу фантастичну 
країну на банкомат, великою мірою завдяки корупції» [106]. Лідер 
ВО «Батьківщина» також пригадала заяву екс-прем’єр-міністра 
Великої Британії Девіда Камерона, який публічно сказав про 
неприйнятність рівня корупції в Україні: «Складно переоцінити 
шкоду, яку корупція завдає політичній системі. Це ракова пухлина, 
яка може вбити державу!» [106]. Актуальність цих слів та невико-
рінність явища корупції з державних органів влади та управління і 
далі залишаються у фокусі критики чинної влади опозиційною 
фракцією ВО «Батьківщина». 

Перешкодою інтеграційним процесам народні обранці від ВО 
«Батьківщина» називали зовнішні впливи на внутрішні процеси в 
Україні. Україна упродовж останніх чотирьох років перебувала під 
негативним зовнішнім управлінням. На Погоджувальній раді 
керівників парламентських фракцій, груп та комітетів лідер 
фракції ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко зазначила, що «гло-
бальна світова та українська олігархії руйнують нашу країну через 
слабку владу» [107]. «Зараз в Україні ведеться гібридна війна, яку 
розпочав Кремль і яка йде традиційним способом: зброєю, армією, 
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вбивствами, захопленням, окупацією території. Ми це бачимо і ми 
знаємо, де ворог, хто він і як з ним боротися». На переконання 
лідера ВО «Батьківщина», другу гібридну війну через державні 
інститути, фінансову систему та залежних керівників держави веде 
глобальна світова олігархія. «Друга гібридна війна проти нас як 
випромінююча радіація – ми її не бачимо, не можна оцінити 
втрати за кількістю загиблих, але вона ведеться. Ми маємо зробити 
певні кроки, аби не віддати частину суверенітету в чужі недружні 
руки», «мета глобальної світової олігархії – фінансова та 
економічна колонізація України через уряд так званих технократів, 
які не відбудовують країну, а навпаки – дозволяють її споживати 
через різні сфери [108]. Частина великих транснаціональних 
фінансових олігократій за сприянням корумпованого керівництва 
України грубо і цинічно заробляють на державі. Знищення країни 
відбувається через такі глобальні кроки: знищення банківської 
системи; вбивство середнього класу; створення штучної інфляції; 
вимивання грошей з економіки; запровадження завищених 
тарифів; створення умов для еміграції; руйнація системи охорони 
здоров’я; демонтаж системи освіти [109]. Щоб це змінити потрібна 
дієва влада, сильна підтримкою народу, на який вона спирається. 

У контексті аналізу реалізації інтеграційних перспектив 
України фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина», значну увагу приділяла діяльності державних 
інститутів та системі управління, називаючи їх поганими і корум-
пованими, «ахіллесовою п’ятою» України, закликала її зруй-
нувати; відділити політику від бізнесу, оскільки справжній бізнес, 
який є джерелом зростання, став жертвою корумпованих політич-
них лідерів [110]. Ще однією тенденцією, яка далі ослаблює 
державу, народний депутат України І. Крулько називав неви-
важеність політичних рішень. Якщо  політичні рішення будуть 
виваженими, державницькими і закони працюватимуть однаково 
щодо всіх українців, ніяких протестів у країні не буде [111]. Ті, 
проблеми, які зараз переживає країна, були наслідком корупції та 
не функціонування державних інституцій, слабкого управління та 
дублювання багатьох владних функцій. 

Інтеграційні процеси чітко пов’язані з виконанням низки 
вимог, які уряд та парламент свідомо не виконували. Яскравим 
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прикладом було невключення до Бюджету-2016 р. питання 
електронного декларування. У зв’язку з цим С. Соболєв від імені 
фракції запропонував розпочати нову сесію з поіменного аналізу 
списку депутатів та урядовців, які свідомо зривають євро-
інтеграцію. Парламентар пригадав, що одним із важливих пунктів 
коаліційної угоди були кроки щодо європейської інтеграції та 
безвізового режиму. «Усі, хто голосував за бюджет цього року, 
умисно виключивши статтю про електронне декларування і 
фактично зриваючи таким чином євроінтеграційний процес і 
безвізовий режим, повинні нести персональну відповідальність, 
включно з Головою уряду, міністром фінансів, які подавали такий 
проект бюджету і свідомо знали, на що вони йдуть. І відповідна 
слідча комісія має це встановити» [112]. Гра із законами, 
невиконання зобов’язань МВФ були складовими політики влади, 
які ставали об’єктом критики опозиційної фракції. 

Інструментом втілення реформи децентралізації став ухва-
лений у лютому 2015 р. Закон «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», який мав як своїх прихильників, так і 
опонентів. «Децентралізація важлива, але вона не повинна вести 
до обмеження суверенітету України над частиною своєї території. 
Зміни, які були запропоновані владою, – це бомба сповільненої дії. 
Їх ухвалення дозволить нарізати нашу країну як салямі» [113]. 
С. Соболєв: «Для нас дуже принциповим є питання, яке стосується 
місцевого самоврядування саме в фінансовій можливості закріп-
лення місцевого самоврядування в енергетиці і енергозабез-
печенні. Дуже важливо – це перехід на стандарти Європейського 
Союзу і виконання директив по енергозабезпеченню, без яких ми 
не зможемо зрушитися з місця. І останнє, але не останнє по 
важливості. Це державна безпека. Саме стандарти Європейського 
Союзу і НАТО дадуть можливість нам рухатися вперед [73]. 
Несистемність підходу до організації територіальної влади приз-
вела до надлому управлінського процесу в Україні Недоліки 
реформи децентралізації призводять до руйнації системи тери-
торіальної влади в Україні. 

Одним із Законів, який визначав адаптацію українського 
законодавства до вимог і стандартів Європейського Союзу, від-
повідав європейській практиці, можна вважати Закон «Про 
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внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо 
фінансування політичних партій)» (№2138а від 09.10.2015), який 
дає змогу розірвати фінансовий зв’язок між великими корупцій-
ними кланами і партіями, які є у парламенті. Лідер фракції 
ВО «Батьківщина» наголосила: «Насправді, це символічно дуже: 
ми сьогодні перейшли на європейську систему фінансування 
партій, і це набагато дешевше для країни, ніж коли партії 
працюють на корупцію і на клани» [114]. Фракція підтримала 
голосуванням цей законопроект. 

Під час розгляду проекту Постанови про Рекомендації 
парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна 
система: стан та законодавче забезпечення розвитку» (№8571) 
заступник голови партії «Батьківщина» І. Кириленко вернув увагу 
на те, що Україна за роки незалежності – чи не єдина країна на 
пострадянському просторі, яка навіть не вийшла на рівень 
1990 року за показником ВВП. «Країну вбиває монополізм. Поки 
не відбудуться кардинальні зміни, структурні реформи, за які ми 
навіть боїмося говорити, нічого не буде. Монополіям, які в нас 
панують в енергетиці, металургії, гірничодобувній галузі, хімічній 
промисловості, у сільському господарстві, інновації не потрібні, 
бо  монополія не переносить конкуренції» [115]. «Білорусь торік 
отримала в 4 рази більше іноземних інвестицій, ніж Україна. 
Маленька Естонія – у 14 разів більше! Туреччина виробляє 
хімічної продукції в 17 разів більше, ніж Україна, яка має власну 
сировину» [115]. Народні депутати України від ВО «Батьківщина» 
С. Євтушок та О. Рябчин закликали підтримати відповідну пос-
танову і наголосили на необхідності інноваційного розвитку, 
оскільки «в України є фантастичний потенціал, але нема по-
літичної волі. Інноваційний розвиток владі треба зробити своїм 
пріоритетом» [115]. 

Очільник ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко на засіданні 
Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів 
19 червня 2017 р. закликала парламент консолідуватися проти 
вбивчих «реформ» влади, які призводять до знищення української 
нації, «проти цієї наруги, яка відбувається над українським 
суспільством». «Це не реформи! Це – зачищення нашої нації, мета 
якого – залишити лише 5–10 млн українців» [116]. 
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ВО «Батьківщина» підтримало 10 голосами із 20 законопроект 
про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» у зв’язку з ухваленням Закону України «Про Вищий 
антикорупційний суд» (№ 7441) з правкою, за якою підслідні 
Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) справи 
розглядатиме Антикорупційний суд [117]. Зміни стосувалися, 
насамперед, виправлення  внесеної раніше в незаконний спосіб 
поправки, яка так збурила суспільство, парламент і міжнародних 
партнерів України. Йдеться про поправку щодо розгляду анти-
корупційних справ Вищим антикорупційним судом [118]. Затягу-
вання влади зі створенням Антикорупційного суду свідчить про 
відсутність у керівництва України політичної волі для боротьби з 
корупцією.  

Законопроект Закону України «Про внесення зміни до статті 
540 Митного кодексу України щодо примусового виконання 
постанови органу доходів і зборів або суду про накладення 
штрафу» (№6233), який був включений до порядку денного так 
званою коаліцією, дозволяє без рішення суду, за допомогою однієї 
постанови органу доходів та зборів стягувати в примусовому 
порядку штраф за митними платежами або за іншими 
порушеннями.  

Проект Закону про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів [119] був чи не першим в історії, 
що вносив зміни до 7 чинних кодексів, створював нову редакцію 3 
процесуальних кодексів, а також вносив зміни одночасно до 
понад 20 інших законів України. Член  фракції А. Шкрум 
стверджувала, що «у цьому документі заховані корупційні, 
узурпаторські та дискримінаційні положення. І це керівництвом 
парламенту називається «судовою реформою», яку будуть 
намагатися проштовхувати через парламент» [120]. Під час роз-
гляду законопроекту по декілька разів виступали члени фракції: 
С. Власенко, В. Івченко, С. Євтушок, Ю. Одарченко, Ю. Ти-
мошенко, А. Шкрум. Серед ключових меседжів народних обранців 
від ВО «Батьківщина» були такі: «під гаслами начебто консти-
туційної реформи, доступу людей до конституційного правосуддя 
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фактично відбулася така узурпація влади, узурпація впливу 
Президентом на Конституційний Суд…» [121] (Ю. Одарченко), 
неправосудність судів, корумпованість судів, політична залежність 
судів в Україні просто досягла вже таких меж, що помітно для 
всього світу [121] (Ю. Тимошенко). Абсолютно нівельоване було 
обговорення законопроектів за поправки проти порушення прав 
людей. Голосувало в парламенті 60–70 депутатів, «тому що є 
домовленість, коли всі поправки пройдуть, знову  зійдеться «сіра 
маса» і кнопкодави цей закон протягнуть». Усі ці законопроекти 
посилювали відокремленість незаможних людей від системи 
правосуддя. 

Парламентська сила була досить активною під час обгово-
рення проекту Закону України «Про Конституційний Суд Украї-
ни» (№5336–1). По декілька разів виступали члени фракції 
ВО «Батьківщина» С. Власенко, І. Крулько, Ю. Одарченко, 
С. Євтушок, С. Соболєв, Ю. Тимошенко,  намагаючись внести свої 
поправки до законопроекту. У результаті фракція ВО «Батьків-
щина» не підтримала проект Закону України «Про Конститу-
ційний суд України» (№5336–1), оскільки Верховна Рада України 
не врахувала поправки фракції, які стосувалися зняття низки 
недопустимих преференцій для суддів Конституційного суду 
України. Також законопроект не відновлював довіри до Кон-
ституційного суду України. Коли основним завданням відповід-
ного документа було відновлення довіри до Конституційного суду 
України як до інституції, у законопроекті фактично йшлося про 
«підвищення заробітної плати для суддів КСУ, виплати їм на 
оздоровлення і передачу у користування службового житла» [122]. 
С. Власенко наголосив, що законопроект «скерований на те, щоб 
перетворити Конституційний Суд із незалежного органу юстиції, 
по суті, в таку собі річ в собі, яка буде приймати рішення сама 
щодо себе здебільшого» [122]. Є підстави твердити, що ситуація 
навколо законопроекту «Про Антикорупційний суд» може 
перетворитися на серйозну загрозу одному з головних євроінтегра-
ційних здобутків – безвізовому режиму.  

Важливою інтеграційною складовою є й реформування 
освітньої сфери, адже від освіти залежить майбутнє країни. 
Затягування реформ в якій може призвести до інтелектуальної, 
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соціальної, економічної катастрофи. ВО «Батьківщина» підтри-
мала проект «Закону про освіту» (№3491–д), під час голосування 
якого були враховані всі зауваження фракції, запобігши масовому 
скороченню шкіл, зокрема, в сільській місцевості, та зменшенню 
кількості вчителів і викладачів; корупційній моделі створення на 
базі навчальних закладів «таких собі спільних підприємств із 
приватними компаніями, які б могли потім претендувати на 
землю, гуртожитки, будинки освітніх закладів» [123]. Цей закон 
далекий від досконалості, однак він кращий, аніж той, який уряд 
подав до парламенту.  Фракція вважала досягненням своєї 
команди зміни, які вона внесли у цей документ. 

Фундаментом для розвитку країни, безцінним національним 
скарбом, називали члени фракції землю, «єдиний товар, який не 
відновлюється і є безцінним, бо постійно може приносити 
прибуток усім поколінням українців». Депутати активно висту-
пали проти продажу сільськогосподарських земель. ВО «Батьків-
щина» спільно з Асоціацією фермерів та приватних землевлас-
ників зібрало понад 1,5 млн підписів проти розпродажу 
сільськогосподарської землі. Загалом, планується зібрати 10 млн 
підписів українців. фракція домоглася, щоб Комітет з питань 
аграрної політики та земельних відносин розглянув законопроекти 
щодо мораторію на продаж сільськогосподарської землі. 

Серед основних здобутків фракції сесії (вересень 2017 – 
січень 2018 рр.) – продовження мораторію на продаж сільсько-
господарської землі. ВО «Батьківщина» також добилося враху-
вання низки важливих правок від фракції у законах про 
реінтеграцію Донбасу, про освіту та щодо встановлення газових 
лічильників для населення [124]. Фракція ВО «Батьківщина» 
підтримала ухвалення в цілому закону про дипломатичну службу 
(№7322). «Дипломатична служба є одним із трьох фронтів, які 
сьогодні тримає Україна, на ряду з військовим та антикоруп-
ційним. тримають близько [125]. 2 тис працівників диплома-
тичного корпусу чекали на ухвалення цього закону. 

ВО «Батьківщина» зареєструвала законопроекти – про вне-
сення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо 
особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб 
(№6271) та про внесення змін до Закону України «Про запобігання 
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корупції» щодо звільнення від відповідальності окремих категорій 
осіб (№8209) – зареєстрований 29 березня 2018 р.), якими 
повністю скасовується е-декларування для громадських органі-
зацій, але правляча коаліція заблокувала ухвалення відповідного 
рішення. Єврокомісія поставила під сумнів виконання Україною 
вимог щодо лібералізації візового режиму через введення е-декла-
рування для громадських активістів. Це серйозна проблема, яку 
створила більшість і Президент, підписавши 2017 р. закон з цією 
нормою. Водночас провладні фракції не дали голосів за законо-
проект №6271 за авторства Ю. Тимошенко, що мав позитивний 
висновок Венеціанської комісії і мав скасовувати норму про   
е-декларування громадських активістів [126]. Народний депутат 
України С. Євтушок назвав запровадження е-декларування для 
громадських активістів – фарисейством щодо європейських парт-
нерів України [127]. Міжнародна спільнота та Венеціанська 
комісія підтримали законопроект щодо скасування е-декларування 
для громадських організацій, унесений фракцією ВО «Батьків-
щина». Проведення позачергового засідання парламенту для 
скасування закону про е-декларування громадських організацій 
підтримали лише дві фракції Верховної Ради України – 
ВО «Батьківщина» та Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ». 

Депутати фракції політичної партії ВО «Батьківщина» не 
голосували за антиукраїнський законопроект уряду №5131 про 
зміни до Бюджетного кодексу, який нищить місцеве самовря-
дування [128]. Бюджет на 2017 р. фракція назвала стратегією 
бідності людей, офшоризації країни, корупції та збереження 
кланів. Не змінилася позиція фракції й щодо державного кошто-
рису на 2018 р., який депутати називали «бюджетом корупції й 
офшорів», «уособленням тіньової економіки, корупції, виведення 
грошей в офшори». «Бюджетом розрухи та бюджетом неспра-
ведливості!», який не має нічого спільного з державницькою 
позицією щодо перспектив економічного зростання та збільшення 
валового внутрішнього продукту. Фракція ВО «Батьківщина» 
запропонувала до урядового проекту Державного бюджету на 
2018 р. зміни та пропозиції, однак жодна поправка не була 
врахована. Понад те, у парламенті були зареєстровані законо-
проекти ВО «Батьківщина» про основи грошово-кредитної полі-
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тики, мікрокредитування малого та середнього бізнесу, новий По-
датковий кодекс, деофшоризацію економіки, які не подавалися на 
розгляд до сесійної зали [129]. Акцентували увагу депутати фрак-
ції і на відсутності у бюджеті справжньої децентралізації, оскільки 
не були передбачені кошти на субвенції для місцевого самов-
рядування [130]. А це означатиме, що об’єднані громади будуть 
змушені скорочувати заклади профтехосвіти, лікарні, школи. 

ВО «Батьківщина» системно підтримуватиме позицію, що 
«ніхто не повинен мати жодних привілеїв перед законом» і що 
«церквою має займатися сама церква і вона має бути відділена від 
держави», щоб її не використовували політики. «Україні потрібна 
помісна православна церква, яка буде захищати інтереси 
українського народу і молитися за українське армію» [131]. 
Фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьків-
щина» підтримала постанову Верховної Ради України щодо 
звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про створення 
єдиної Української помісної православної церкви [132]. Створення 
єдиної помісної церкви – це політична позиція ВО «Батьківщини», 
яка вважає, що об’єднання православних церков, це та духовна  
основа, яка може стати ще одним потужним поштовхом для 
становлення єдиної і цілісної країни [133] 

Проблему свободи слова представники фракції політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» неодноразово 
виносили у площину парламентського поля. Зокрема, фракція 
виступила із заявою, у якій висловила стурбованість наступом на 
свободу слова, на ЗМІ, які критично інформують суспільство про 
стан справ у країні, та намагання влади прибрати до рук ще 
непідконтрольні їй медіа: перешкоджання діяльності студії Савіка 
Шустера, провладний тиск на канал «112 Україна,  затягування з 
продовженням видачі ліцензії телеканалу «1+1» та спроби його 
рейдерського захоплення: «Свобода слова – це єдине надбання, яке 
Україна зуміла  відстояти за всі роки незалежності. Тому сьогодні 
надзвичайно прикро спостерігати, як нищаться демократичні, 
європейські цінності»[134]. Оскільки, порушувалися принципи 
журналістики, спостерігалося засилля фейкових новин, темників, 
маніпуляції та тиск на медіа, спроби запровадження цензури. Усе 
це перешкоджало плюралізму думок у суспільстві, демократич-
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ному розвитку країни. Протистояти цьому можна лише спільними 
зусиллями медіа, громадянського суспільства та демократичних 
політичних сил, «через інтеграцію партій, неурядових організацій і 
громадянського суспільства, поглиблену економічну інтеграцію 
стане можливою інтеграція політична, яку підтримують і на Сході, 
і на Заході України» [14]. Усе це сприятиме інтеграції україн-
ського суспільства. 

Напередодні чергових президентських виборів лідер ВО «Бать-
ківщина» запропонувала попрацювати всім разом над новим 
баченням нової Конституції [135], яка зможе нарешті перезаванта-
жити державу, позбутися старої, корупційної, принизливої та 
неефективної для українців системи управління державою. А на 
Національному форумі «Нова стратегія миру та безпеки» була 
представлена стратегія перемоги у війні, повернення та реінтегра-
ція окупованих територій, а також концепція зовнішньої безпеки 
України. 

Інтеграція українського суспільства визначається через якість 
державних інституцій. У цьому контексті важлива оцінка фрак-
цією діяльності парламенту України. Оцінюючи діяльність 
законодавчого органу, члени фракції констатували: 1) «Рада 
(Верховна Рада України – Т. Б.) не справляється зі своєю робо-
тою»; «навіть не може виконати своїх базових функцій – 
призначити кадри» (з простроченими повноваженнями станом на 
липень 2018 р. були члени Центральної виборчої комісії, Рахун-
кової Палати; відсутній міністр охорони здоров’я; два міністри 
написали заяви на відставку, а парламент не проголосував за неї; у 
семи комітетах Верховної Ради України немає голів, а у комітеті з 
питань європейської інтеграції – немає ще й першого заступника 
голови) [136]; 2) не може бути нормальним парламент, якщо там 
10% потенційних злочинців, щодо яких є подання НАБУ та 
Генеральної Прокуратури; 3) вже давно назріло питання зняття 
депутатської недоторканності, що є рудиментом і не дозволяє 
зробити парламент професійним; 4) рейтинг і довіра до 
парламенту восьмого скликання надзвичайно низькі через кругову 
поруку, кнопкодавство та зміщення центру ухвалення рішення на 
Адміністрацію Президента; 5) системні порушення процедури 
ухвалення законопроектів призвели до «надлому парламентаризму 
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в державі (голосування в другому читанні та в цілому проектів 
законів, які не пройшли першого читання, становило порушення 
відповідних статей Регламенту і робило їх ухвалення незаконним); 
6) відсутність коаліції. Щодо коаліції члени фракції констатували, 
що «у парламенті понад півтора року відсутня юридична 
коаліція»,  «проєвропейської коаліції в цьому парламенті ніколи не 
існувало»; «завжди існувала тіньова, кулуарна, кланово-олігар-
хічна коаліція, яка формувала уряд і правила державою і яка 
довела країну до крайнього ступеня руйнації нашого життя»; 
«саме ця кланово-олігархічна коаліція, яка уособлює владу в 
Україні, свідомо не обороняє нашу країну від зовнішнього 
агресора» [137], «немає справжньої коаліції, важливі законо-
проекти не набирають достатньої кількості голосів» [138].  

Фракція, прогнозуючи характер дев’ятої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання, констатувала, що вона, з одного 
боку, може «стати визначальною у питанні затвердження незмін-
ності курсу країни на євроінтеграцію та в структури НАТО» [139] 
(йшлося, зокрема, про першочергові проекти законів щодо 
припинення тіньових схем обігу ринку землі, про деофшоризацію, 
про стимулювання фермерських господарств тощо); а з іншого – 
«вкрай небезпечною через можливість остаточного розкрадання 
стратегічної державної власності та землі чинною владою» [140] 
(йшлося про лобістські законопроекти: №6089У, яким пропо-
нувалося забрати у держави частину структури «Енергоатому»; 
№6667 про створення приватних Пенсійних фондів, завдяки якому 
грабуватимуть пенсіонерів; №7270 щодо регулювання переказу 
коштів (створюється паралельний з НБУ емісійний центр грошей, 
на якому оточення Президента зароблятиме мільярди грн), а також 
№7092 про систему гарантування вкладів фізичних осіб). 
Неодноразово наголошувалося на тому, що в парламенті 
«лобістські законопроекти розглядаються лавиною». Порядок 
денний Верховної Ради України переповнений лобістськими 
законопроектами, які ухвалюються в інтересах кланів, а не в 
інтересах людей [141]. Фракція ВО «Батьківщина» категорично 
виступала проти ухвалення законопроектів від влади, які за 
гарними назвами приховували лише «лобістські та узурпаторські 
корупційні речі», а також боротьбу зі свободою слова.  
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Парламентська діяльність ВО «Батьківщина» характеризу-
валася порівняно високим показником часткового виконання 
передвиборчих зобов’язань. Водночас під час голосувань демон-
струвала не найкращу дисципліну. У розрізі активності депутат-
ських фракцій, найчастіше зголошувалися до виступу і брали 
участь в обговореннях члени фракцій політичної партії 
ВО «Батьківщина» – в середньому 61 виступ на одного депутата. 
«Програмні закони» ВО «Батьківщина» підтримували в серед-
ньому лише 65% її депутатів – це передостанній показник серед 
шести парламентських партій [142]. Діяльність фракції ВО «Бать-
ківщина» відзначалася інтенсивною законотворчою активністю, 
будучи лідером у розрахунку кількості законопроектів на одного 
депутата (у середньому припадала 82 розроблених законопроектів 
і проектів постанов). 

Члени фракції досить часто відсутні навіть на голосуваннях за 
акти, ініційовані колегами по фракції. Так, 19 депутатів прогуляли 
голосування за постанову щодо засудження агресії Російської 
Федерації проти України, яка була ініційована представником 
ВО «Батьківщина» Б. Тарасюком, а в передвиборчій програмі 
політичної сили є такий пункт: «Запровадити власні санкції проти 
Росії, добитися її визнання країною-агресором і спонсором 
тероризму, «ДНР», «ЛНР» – терористичними організаціями» [142]. 
Депутати фракції були відсутні на голосуванні закону щодо 
додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників 
бойових дій, хоча у передвиборчій програмі обіцяли «надати 
бійцям АТО статус учасників бойових дій, достойні зарплати й 
пільги». Також у програмі було передбачено «очистити армію від 
зрадників, замінити некомпетентних генералів». Однак понад 
половина фракції проголосувала за закон, яким скасували 
обов’язковість люстрації для керівництва Міністерства оборони 
України, Збройних сил України, Державної прикордонної служби 
України, Національної гвардії України. Фракція ВО «Батьків-
щина» не голосувала за визначення окремих районів, міст, селищ 
та сіл у Донецькій та Луганській областях та запровадження в них 
особливого порядку місцевого самоврядування. Такі рішення де-
факто встановлюють новий кордон між Україною та Росією.  
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*  *  * 
 

Парламентська фракція політичної партії політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» послідовно і цілеспря-
мовано відстоювала євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення 
України та відновлення територіальної цілісності і суверенітету 
країни, відповідно до програмових засад партії, ініціювала та 
підтримувала нормативно-правове закріплення євроінтеграційних і 
євроатлантичних прагнень України в законах та Конституції 
України, усвідомлюючи, що які б вибори не відбувалися у 
майбутньому незмінність курсу на європейську і євроатлантичну 
інтеграцію в НАТО збережеться назавжди.  

Суперечливість і непослідовністьМінських домовленностей, 
невиконання у повному обсязі жодного з пунктів, їх недієвість та 
непаритетність зобов’язань були підставою ініціювати фракцією 
перегляд угод, або розширення  кола учасників переговорів, тобто 
долучення до процесу союзників України  – США і Велико-
британії, які були підписантами Будапештського меморандуму, й 
які є членами НАТО і, які займають проукраїнську позицію, а 
також вимагати  включення у міжнародний порядок денний 
питання незаконної анексії Криму, яке не є предметом Мінських 
домовленостей. 

Основними цілями України, на базі яких має будуватися уся 
державна політика, фракція політичної партії ВО «Батьківщина» 
визначала припинення війни на Донбасі та повернення Криму. У 
фокусі парламентської діяльності фракції перебували питання 
національної, енергетичної та інформаційної  безпеки, адекватні 
значенню та масштабам загроз і викликів, які депутати намагалися 
закріпити на законодавчо-нормативному рівні. 

Інтеграційні перспективи України в контексті російської 
агресії в Криму та Донбасі фракція здійснювала через ініціювання 
законодавчих проектів щодо 

адаптації вітчизняного законодавства до вимог Європейського 
Союзу, піддаюючи критиці реформи чинної влади, які відбувалася 
повільно (Україна виконала лише 10 зобов’язань з 86). Серед 
ключових недоліків були: гальмування антикорупційної реформи 
(створення Антикорупційного суду), блокування діяльності 
антикорупційних інститутів (НАБУ, САП), тиск на антикорупцій-
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них активістів, відсутність змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади, врегулювати питання нагляду за діяльністю 
органів місцевого самоврядування, розподілу повноважень між 
місцевими органами влади. 

Певна кількість законів, ініційованих фракцією, мали 
принципове значення у контексті протидії російській агресії, 
законодавчого закріплення геополітичного курсу України, 
створення законодавчої бази для проведення реформ у різних 
сферах. Фракція виступала проти вимоги конституційного 
закріплення постійного «особливого статусу» одного регіону. 

Продуктивною була діяльність фракції та окремих її членів у 
міжнародних структурах. Зокрема, просували національні інтереси 
в рамках Ради Безпеки (зокрема, дискусії щодо миротворчої місії) і 
Генеральної Асамблеї ООН (ухвалення Резолюції стосовно 
Криму), сприяла блокуванню ініціативи повернення до ПАРЄ 
російської делегації, відстоювала позиції в ОБСЄ.  

Основними викликами та загрозами для України депутати 
фракції вважали військову загроза, включаючи анексію Криму та 
окупацію частини Донбасу, корупцію, некомпетентність держав-
ного урядування, брак політичної волі для реалізації реформ, 
несформованість стратегічного бачення майбутнього країни.  

 
_________________________ 
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