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У статті аналізується політико-правовий аспект введення візового режиму з Росією. Зазна-
чається, що за роки незалежності Україна та Росія створили низку міжнародно-правових до-
кументів, які дозволили забезпечити безвізові поїздки громадян обох країн один до одного. Однак 
анексія АРК, війна на Донбасі суттєво погіршили українсько-російські відносини, що вплинуло і 
на порядок перетину кордону. Звернено увагу на те, що особливо ця проблема загострилась вес-
ною 2016 року. Саме тоді у Верховній Раді України було внесено проект Постанови Верховної 
Ради «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо припинення дії Угоди між Урядом 
України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Фе-
дерації». Розглядаються позитивні та негативні наслідки введення Україною візового режиму 
для громадян РФ.
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В статье анализируется политико-правовой аспект введения визового режима с Россией. 
Отмечается, что за годы независимости Украина и Россия создали ряд международно-правовых 
документов, которые позволили обеспечить безвизовых поездках граждан обеих стран друг к 
другу. Однако аннексия АРК, война в Донбассе существенно ухудшили украинские-российские 
отношения, повлияло и на порядок пересечения границы. Обращено внимание на то, что особен-
но эта проблема обострилась весной 2016 года. Именно тогда в Верховной Раде Украины был 
внесен проект Постановления Верховной Рады «Об обращении в Кабинет Министров Украины 
о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Рос-
сийской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации». Рассма-
триваются положительные и отрицательные последствия введения Украиной визового режи-
ма для граждан РФ.
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зового режима с Россией.
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Introduction of the Visa Regime
with Russia, Political and Legal Aspect

      The article analyzes the political and legal aspect of the introduction of the visa regime with Russia. 
It is noted that over the years of independence Ukraine and Russia created a number of international



legal documents that allowed visa-free travel of citizens of both countries to each other. However, the 
annexation of the Crimea and war at Donbas region signifi cantly weakened the Ukrainian-Russian 
relations, that also affected the order of the border crossing. The focus is made on the fact that this 
problem became especially acute in spring 2016. It was then that Verkhovna Rada of Ukraine 
introduced the draft of Resolution “Appeal to the Cabinet of Ministers of Ukraine on termination of 
the Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Russian Federation on 
visa-free travel of citizens of Ukraine and the Russian Federation”. Positive and negative 
consequences of Ukraine’s introduction of visa regime for citizens of the Russian Federation are 
considered.
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