
ЗВІТ 

про діяльність Депутатської групи Верховної Ради України  

з міжпарламентських зв’язків з Японією 

Створена на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради України № 329 

від 15 жовтня 2019 року, Депутатська група Верховної Ради України з 

міжпарламентських зв’язків з Японією нараховує 105 народних депутатів – 

представників усіх фракцій і груп парламенту, що входять до її складу станом на 

січень 2023 року. 

Японія вже тривалий час є надійним міжнародним партнером України, 

займає чітку та непохитну проукраїнську позицію з 2014 року, а з початку 

широкомасштабного вторгнення рф надає фінансову, військову, гуманітарну та 

інші види допомоги як на двосторонній основі, так і за посередництва 

міжнародних організацій. Співголови та члени Депутатської групи Верховної 

Ради України з міжпарламентських зв’язків з Японією продовжують активну 

комунікацію з представниками Парламенту Японії, Посольства Японії в Україні, 

Посольства України в Японії та громадянського суспільства.  

Зокрема, завдяки здобутій підтримці серед японських парламентаріїв 

01 – 02 березня 2022 року в ході чергових сесій Палати представників та 

Палати радників Парламенту 

Японії було ухвалено 

резолюцію із засудженням 

вторгнення рф на територію 

України, в якій наголошується 

на неприйнятності будь-яких 

спроб зміни статусу-кво в 

односторонньому порядку та за 

допомогою сили чи примусу. 

Документ вимагає від росії 

негайно вивести свої війська з 

території України, а від уряду 

Японії – вжити невідкладних та жорстких заходів реагування в координації з 

міжнародним співтовариством. 

Пізніше, 20 квітня 2022 року, Парламентом Японії було прийнято Закон 

про виключення рф з переліку країн з режимом торгівлі найбільшого 

економічного сприяння. Також було внесено деякі зміни до Закону про 

міжнародну торгівлю та валютні операції, метою якого є запобігання 

використанню рф операцій з криптовалютою для уникнення накладених санкцій. 

Водночас урядом держави на чолі з Прем’єр-міністром Фуміо Кішідою 

навесні 2022 року було ухвалено рішення про надання безпрецедентної 

гуманітарної та нелетальної допомоги, яка включала бронежилети, шоломи, 
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предмети першої необхідності, а саме продукти харчування, засоби гігієни, 

фотоапарати, електрогенератори, намети та зимовий одяг. 

За посередництва Надзвичайного і Повноважного Посла Японії в Україні 

Мацуда Кунінорі на регулярній основі проводиться робота з губернаторами на 

рівні префектур, що відчутно впливає на висловлення підтримки та солідарності 

з Україною, засудження дій росії та здійснення впливу на японський уряд для 

більш активних дій. Низка префектур, у тому числі Фукуй, надають гуманітарну 

допомогу Україні та створюють умови для прийому українських біженців. 

Завдяки постійній комунікації Співголови Депутатської групи з 

міжпарламентських зв’язків з Японією Михайлюк Г. О. з Головою Асоціації 

україністів Японії Йошіхіко Окабе, у перші тижні повномасштабного 

російського вторгнення здійснювалося інтенсивне спілкування з японськими 

засобами масової інформації. 

Зокрема, Йошіхіко Окабе 

неодноразово виступив на 

національному телебаченні, 

поширюючи достовірну інформацію 

про реальний стан справ в Україні 

серед японського населення, 

висвітлюючи основні вимоги і 

прохання України щодо міжнародної реакції серед урядових інституцій, 

приватних установ та громадських організацій Японії. 

Окрім того, за результатами продуктивної співпраці протягом 2022 року 

було проведено наступні заходи: 

17 червня 2022 року – онлайн-зустріч Співголови Депутатської групи з 

міжпарламентських зв’язків з Японією Михайлюк Г. О. з Надзвичайним і 

Повноважним Послом України в Японії 

Корсунським С. В. та представниками Посольства 

України в Японії. 

30 серпня 2022 року – робоча зустріч Співголови 

Депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з 

Японією Михайлюк Г. О. з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Японії в Україні 

Мацуда Кунінорі щодо стану і перспективи розвитку 

українсько-японських відносин у політичному, 

економічному та гуманітарному вимірах. 

15 вересня 2022 року – онлайн-зустріч з 

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії Корсунським С. В. за 

головування Співголови Депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з 

Японією Михайлюк Г. О. Основною темою обговорення стала організаційна 
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підготовка до першого парламентського візиту Верховної Ради України ІХ 

скликання до Японії, а також інформування про заходи підтримки, вжиті 

Японією від 24 лютого 2022 року. 

11 жовтня 2022 року – зустріч 

Співголів Депутатської групи з 

міжпарламентських зв’язків з Японією 

Михайлюк Г. О. та Железняка Я. І. з 

Надзвичайним і Повноважним Послом 

Японії в Україні Мацуда Кунінорі щодо 

поточної ситуації в Японії та розвитку 

парламентського виміру українсько-

японських відносин напередодні візиту 

делегації Верховної Ради України до 

Японії. 

15–26 жовтня 2022 року – відповідно до запрошення Голови 

Парламентської Асоціації дружби «Японія-Україна» Ейсуке Морі та 

розпоряджень Голови Верховної Ради України № 540 від 21 вересня 2022 року 

та № 556 від 26 вересня 2022 року, члени Депутатської групи Верховної Ради 

України з міжпарламентських 

зв’язків з Японією 

Михайлюк Г. О., Железняк Я. І., 

Семінський О. В., Костенко Р. В. та 

Коваль О. В. здійснили робочий 

візит до Японії.  

Всебічне сприяння та 

організаційну підтримку під час 

візиту надавало Посольство 

України в Японії під керівництвом 

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії 

Корсунського С. В. Беззаперечним пріоритетом робочої програми було 

визначено поглиблення міжпарламентського співробітництва та розробку 

спільних ініціатив на розширення парламентської взаємодії. Візит розпочався із 

зустрічі народних депутатів України з 

членами Парламенту Японії на чолі з 

Хіроюкі Хосоди та Хідехісою Оцудзі – 

Спікерами Палати представників і 

Палати радників відповідно. Серед 

інших учасників були присутні 

керівники всіх основних політичних 

сил Японії, засвідчуючи свою 

одностайну підтримку Україні. 
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Народні депутати мали нагоду предметно 

поспілкуватися з представниками Парламентської 

асоціації дружби «Японія–Україна», зокрема її 

Головою Ейсуке Морі та Генеральним секретарем 

Масахіто Моріямою. Також делегація здійснила 

окремі зустрічі з лідерами керівної Ліберально-

демократичної партії, опозиційних Конституційно-

демократичної партії й партії «Комейто». 

Забезпечення миру з дотриманням засад 

міжнародного права, відстоювання Україною 

суверенітету та територіальної цілісності, допомога Японії у відновленні 

економіки та інфраструктури, особливо енергетичного сектору – саме ці питання 

знаходилися в центрі уваги впродовж обговорень з японськими парламентарями. 

У ході візиту члени Депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з 

Японією налагодили прямі канали 

комунікації й з органами місцевого 

самоврядування префектури Хьоґо, 

провівши зустрічі з губернатором 

Мотохіко Сайто, Спікером префектурної 

асамблеї Коніші Таконорі, мером міста Кобе 

Кідзо Хісамото, Головою міської ради Кобе 

Тошіхіко Ясуй та мером міста Хімедзі 

Хідеясу Кійомото.  Особливим пунктом 

порядку денного було визначено питання щодо встановлення партнерства у 

форматі міст-побратимів між українським Ірпенем та японським Хімедзі в 

контексті реконструкції та відбудови.  

З метою підтримання зв’язків з громадянами Японії, які відстоюють 

українські інтереси і докладають 

особливих зусиль для розвитку 

двосторонніх відносин, делегація 

поспілкувалася з колишніми 

Надзвичайними і Повноважними 

Послами Японії в Україні 

Шіґекі Сумі, Амае Кішічіро, 

Юджі Курокавою, Такаші Кураї та 

членами Асоціації україністів 

Японії на чолі з професором 

Йошіхіко Окабе. До того ж, 

вдалося встановити контакти з 

громадськими організаціями, як-то Клуб молодих лідерів під керівництвом 

Така Кондо. 
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Окрема частина програми була присвячена розвитку українсько-японського 

співробітництва в освітній сфері. Окрім спілкування з науковою спільнотою, 

Співголова Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських 

зв’язків з Японією Михайлюк Г. О. також взяла участь у лекції професора 

економічного факультету Надії Гораль для студентів університету «Кобе 

Ґакуїн», виступивши з промовою на тему українсько-японських відносин та 

відповівши на запитання учасників. 

Завершальний етап візиту передбачав здійснення зустрічей з 

представниками головних 

бізнес-федерацій «Keidanren», 

«JETRO», «JICA» і компаній 

«Toshiba Corporation», «Sojitz 

Corporation», «Mitsubishi Heavy 

Industries», «Hitaichi» та інших, 

у центрі уваги яких була гостра 

потреба України в генераторах, 

електрообладнанні та комплексній матеріально-технічній допомозі. 

Насамкінець, Михайлюк Г. О., Железняк Я. І., Семінський О. В. і 

Коваль О. В. провели підсумкову прес-конференцію в Національному прес-

центрі Японії за участі понад 50 засобів масової інформації, більшість з яких 

мають не лише японську, а й 

глобальну аудиторію. Серед них 

варто відзначити медіа-ресурси 

NHK, Kyodo Tsushin, Asahi 

Shimbun, Mainichi, CDP Japan, 

Sankei Shimbun, Nikkei, Jiji тощо. 

Численна кількість запитів на 

інтерв’ю впродовж візиту вкотре 

засвідчила актуальність ситуації в Україні для Японії як на урядовому, так і 

громадському рівнях. 






