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Ââåäåííÿ â³çîâîãî ðåæèìó ç Ðîñ³ºþ, 
ïîë³òèêî-ïðàâîâèé àñïåêò

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.

Ключові слова: Україна, Росія, візовий режим, політико-правовий аспект введення візового 
режиму з Росією.
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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 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Спочатку розглянемо юридичний бік 

цього питання. 16 січня 1997 року була 
підписана Угода між Урядом України і 
Урядом Російської Федерації про безвізо-
ві поїздки громадян України і Російської 
Федерації.30 січня 2015 року КМУ  при-
йняв постанову №23, згідно з якою грома-
дян Російської Федерації було позбавлено 
можливості в’їжджати, прямувати транзи-
том, перебувати і пересуватися територією 
України на підставі внутрішнього паспор-
та громадянина РФ[1].

Це означало, що російські громадяни 
повинні відвідувати Україну за закордон-
ним паспортом та відповідним запрошен-
ням від українських юридичних чи фізич-
них осіб.

Після затримання в Москві україн-

ського журналіста Романа Сущенка в 
жовтні 2016 року спікер Верховної Ради 
Андрій Парубій запропонував ввести ві-
зовий режим для громадян Росії, а також 
посилити санкції відносно РФ. У лютому 
2016 року дев’ятнадцять депутатів заре-
єстрували проект Постанови Верховної 
Ради «Про звернення до Кабінету Міні-
стрів України щодо припинення дії Угоди 
між Урядом України і Урядом Російської 
Федерації про безвізові поїздки громадян 
України і Російської Федерації» [2].

Але за відсутності консенсусу в пар-
ламенті з цього питання воно до сьогод-
нішнього дня у сесійній залі розглянуто 
не було. Однак, відповідно до пункту «в» 
частини другої статті 24 Закону України 
«Про міжнародні договори України» при-
пинення дії безвізового режиму з РФ зна-

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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ходиться винятково у компетенції Кабі-
нету Міністрів України[3].Таким чином, 
Уряд у будь-який момент може прийняти 
відповідне рішення, але для цього потріб-
на політична воля та бажання вирішити це 
питання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

В українській науковій літературі прак-
тично відсутні дослідження присвячені 
темі введення візового режиму з Росією. 
Головним чином у ЗМІ друкуються по-
відомлення інформаційного характеру. 
Виняток складають наступні публікації: 
Введення візового режиму з Росією.  на-
слідки для України [4]; Візи для росіян: 
безпека чи політика? [5]; Коли чекати ві-
зовий режим з РФ і як він буде працювати 
[6]; Введення візового режиму з Росією 
безпечніше, ніж заборона «В контакте», – 
політолог [7]. 

Íåâèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèí 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

З вищенаведеного і випливає необхід-
ність у проведені дослідження політико-
правового аспекту введення візового ре-
жиму з Росією. Саме з наукових позицій 
потрібно проаналізувати які позитивні та 
негативні наслідки для громадян України 
будуть після прийняття цього важливого 
рішення. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Спробуємо проаналізувати, чому вве-

дення візового режиму з Росією є таким 
складним питанням. Дискусії стосовно 
того, чи потрібно приймати таке рішення, 
чи ні, розгорілися не тільки серед парла-
ментарів, а й в усьому українському сус-
пільстві – адже поряд з політичним факто-
ром існує низка інших, насамперед гума-
нітарного характеру.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Спочатку розглянемо аргументи «За».
Перше. Введення візового режиму з Ро-

сією є ключовим елементом у забезпе ченні 
національної безпеки і захисту національ-
них інтересів та територіальної цілісності 

України. До цього країну спонукають: вій-
ськова окупація та анексія Криму, участь 
російських найманців і військовослужбов-
ців у військовому протистоянні в Доне-
цькій та Луганській областях.

Друге. На думку української влади, це 
ще один привід показати, що з Росією у 
нас все-таки «йде війна», при цьому саму 
війну Росії не оголошувати, справжню ві-
йну на сході України за повернення До-
нецька і Луганська не починати, Ліпець-
ку фабрику не закривати, бізнес-схеми з 
торгівлі вугіллям (у якій беруть активну 
участь і росіяни, і представники україн-
ської влади, і сепаратисти) не перекрива-
ти. Тобто візовий режим – дуже зручний 
і безпечний для влади спосіб показати 
суспільству свою «боротьбу з державою-
агресором».

Третє. Викликати відповідну реакцію 
Росії у вигляді введення візового режиму 
для українців. Це також лягає в концеп-
цію української влади щодо мінімізації 
контактів українців з росіянами і Ро сією. 
А з урахуванням того, що між Україною 
та ЄС діє безвізовий режим, введення 
віз для поїздок до Росії стане вдалим 
приводом поміркувати про остаточний 
«цивілізаційний вибір», який зробила 
Україна.

Четверте. Введення візового режиму з 
РФ називають послідовним кроком після 
закриття низки російських сайтів та дея-
ких соціальних мереж.  Це рішення було 
неоднозначно прийнято в Україні, а  Росія 
досить бурхливо виявила ставлення до 
того, що Москва позбавилася ще однієї 
можливості впливати на свідомість укра-
їнських громадян. Тому введення візового 
режиму з РФ є наступною ланкою страте-
гічної боротьби з російською інформацій-
ною агресією.

П’яте.  Є і така думка, що РФ не буде 
вводити дзеркально візовий режим з Укра-
їною, а навпаки спрощуватиме процедуру 
отримання українцями російського гро-
мадянства, надаватиме різні преференції. 
Цим Кремль показуватиме, що «захищає» 
інтереси російськомовного населення 
тоді, коли Україна вводить обмежувальні 
заборонні заходи[8].
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«Проти»
Перше. Москва у відповідь також 

може запровадити візи для українців, що 
стане величезною проблемою для міль-
йонів наших заробітчан, які працюють у 
РФ. Це одразу ж вдарить по авторитету 
української влади серед жителів Сходу і 
Півдня України, і насампередПрезидента 
П.Порошенка, де й так рейтинги Прези-
дента і провладних сил досить низькі.

Друге. Забезпечити технічне впрова-
дження візового режиму з Україною над-
звичайно складно. Щорічно українсько-
російський кордон перетинають щонай-
менше мільйон громадян РФ[9].Більше 
мільйона російських громадян їздять в 
Україну, і щоб всім їм надати візу, потріб-
ні технічні можливості. На сьогоднішній 
день в Росії консульські послуги надає 
українське посольство у Москві та чотири 
генеральних консульства, які розташова-
ні по всій країні. Звичайно, такими сила-
ми забезпечити безперешкодне надання 
віз неможливо. А потрібно врахувати, що 
більшість росіян, які їдуть в Україну, ма-
ють тут родичів або власність, або могили 
рідних та близьких.

Третє. Твердження прихильників вве-
дення візового режиму з Росією про те, 
що це стане перепоною для проникнення 
російської агентури на територію України 
та зменшить кількість бойовиків, які з Ро-
сії прямують  на окуповані території Дон-
басу, не відповідає дійсності. Наявність в 
Україні  400 кілометрів неконтрольовано-
го кордону з РФ надає останній необмеже-
ні можливості для вищезазначених дій.

Четверте. Слід очікувати, що у відпо-
відь Росія також введе візовий режим для 
українців. Адже, як інформують ЗМІ, у 
Росії працює до 40  % усіх трудових мі-
грантів з України, причому кожен п’ятий 
– без будь-яких правових підстав. Про це, 
зокрема, пише Ю. Самаєва. Разом з тим, 
вона звертає увагу на те, що  конфлікт на 
сході позначився на лояльності українців 
до агресивного сусіда. З 2014 р. кількість 
наших співгромадян, які відвідують РФ, 
скорочується. 2013-го року понад 6 млн. 
українців відвідали РФ, 2015-го –  уже 
трохи більше 4 млн.[10].

Але чотири мільйони українських за-
робітчан – це величезна кількість. На сьо-
годнішній день вони можуть отримати 
ві зову підтримку у консульському відділі 
по  сольства РФ в Києві і чотирьох генераль-
них консульствах, розташованих у регіо-
нах України. Для того щоб забезпечити ви-
дачу віз, потрібно відкрити генконсульства 
у кожному обласному центрі, і якщо вони 
будуть приймати по сто чоловік п’ять ра-
зів на тиждень, то за рік 250 тисяч україн-
ських громадян отримають дозвіл на від-
ві  дання Росії. Не кажучи про те, що поло-
вина дип ломатів російських консульств бу-
дуть співробітниками російської розвідки.

Окрім цього, потрібно врахувати, що у 
2015 році, за даними НБУ, з Росії до нас 
перевели 1,2 млрд. доларів. А це - найваж-
ливіший показник кількості трудових мі-
грантів та їх ролі в підтримці української 
економіки.

П’яте. На думку представника Пре-
зидента у Верховній Раді Ірини Луценко, 
витрати на можливе введення візового ре-
жиму між Україною та Росією можуть до-
сягти двох мільярдів гривень, і це тільки 
попередні розрахунки[11].

Шосте. Введення візового режиму з Ро-
сією значно ускладнить життя кримчанам, 
яких Росія змусила отримати російські 
паспорти. Їм у цьому випадку потрібно 
буде отримувати візи, для того щоб відві-
дати Україну, і навпаки українські грома-
дяни, які мають у Криму родичів, майно, 
могили рідних та близьких, вимушені бу-
дуть стояти у чергах до російських кон-
сульських установ, щоб отримати візи.

Сьоме. Експерти зазначають, що вве-
дення візового режиму з РФ не є більш 
пріоритетним питанням порівняно з інши-
ми, тому що все-таки це більше вдарить 
по звичайних громадянах і, відповідно, 
створить для них певні проблеми. У той 
же час, потрібно піднімати питання співп-
раці з Росією не пересічних громадян, а 
насамперед політиків, великих бізнесме-
нів тощо. Ні для кого не секрет, що у нас 
досі діють дипломатичні відносини, вони 
не розірвані. Далі - ми якимось чином не 
припиняємо повністю економічне співро-
бітництво з Росією, ціла низка російських 
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установ, фірм продовжують свою роботу 
на території України. Таким чином, велика 
кількість російського капіталу присутня в 
українській економіці, при цьому гроші, 
які тут заробляються, вивозяться в Росію і 
роблять країну-агресора сильнішою.

Також є величезний вплив російського 
капіталу на українські медіа, зокрема на 
частину провідних телеканалів. Значний 
вплив російських грошей на українську 
політику, тобто це фінансування окремих 
політичних сил росіянами напряму чи 
опосередковано через гранти, чи через 
себто благодійні пожертви.

Тут слід згадати російські банки, яких 
у нас більше, ніж достатньо. І таких при-
кладів можна наводити безліч12].

Восьме. Введенням віз для українців 
збоку РФ боляче вдарить по жителям  не-
визнаних «ДНР» і «ЛНР». Більшість із них 
мають українські паспорти, а вільне пере-
сування через кордон з Росією є для них 
важливим фактором виживання. У разі 
введення візового режиму Росії доведеть-
ся відкривати консульства на окупованих 
територіях, що призведе до дипломатич-
ного скандалу[13].

Мінські домовленості
Серед інших ризиків після введення 

візового режиму ще називають: макси-
мальне ускладнення Росією процедури 
отримання віз для українців, соціальне 
напруження серед жителів прикордонних 
територій через неможливість поїздок до 
РФ, активізація російської пропаганди, 
безрезультативність у плані безпеки (на-
явність неконтрольованих ділянок кордо-
ну), великі грошові витрати (необхідно 
буде збільшити штати дипломатичних та 
консульських представництв, збільшити 
фінансування та матеріально-технічне за-
безпечення для опрацювання значної кіль-
кості візових клопотань громадян РФ[14].

Як вже було сказано вище, в 2015 році 
відбулися суттєві зміни щодо умов пере-
тину кордону України росіянами. Щоб 
кожен громадянин РФ міг абсолютно без-
перешкодно відвідати Україну, для цього 
необхідна наявність закордонного паспор-
та, а також вагомі підстави. До них можна 
віднести:

- смерть близького родича;
- запрошення від людини або певної 

компанії;
- посвідчення про тимчасове прожи-

вання в Україні;
- запрошення від організацій, що вико-

нують державну функцію;
- транзит.
Зазначимо, що Росія у відповідь не 

змінила умови перетину свого  кордону 
українцями, що дає надію на те, що у разі 
введення візового режиму з РФ остання не 
запровадить аналогічні заходи для грома-
дян України.

Цікавими є результати соціологічного 
опитування на  тему введення Україною 
візового режиму з РФ, проведене у верес-
ні 2016 р. Центром Разумкова. Проти за-
провадження віз росіянам виступає 52,1 
% українців. При цьому кількість тих, хто 
підтримує запровадження віз для громадян 
РФ, у порівнянні з березнем 2015 р., змен-
шилася з 46,7 % до 29 %. Найбільше ідею 
запровадження візового режиму з Росією 
підтримують жителі заходу і не підтри-
мують більшість жителів сходу та півдня 
України. У центральних регіонах країни 
прибічників запровадження віз для росіян 
більше, але і тут вони в меншості[15].

Ми спробували зважити всі «за» та 
«проти» запровадження Україною віз для 
громадян РФ, проблема ця не проста і тут, 
на наш погляд, не потрібно поспішати. 
Треба прорахувати всі можливі наслідки 
цього рішення української влади, поради-
тися з українським загалом, а вже потім 
зробити відповідні кроки у цій царині.

Тепер щодо політичної складової вве-
дення візового режиму з Росією. Тут є сут-
тєві розбіжності у Верховній Раді, як у са-
мій коаліції, так і серед опозиційних груп. 
Потрібно зазначити, що Голова Верховної 
Ради А. Парубій є палким прихильником 
прийняття цієї Постанови. За його слова-
ми, відповідну Постанову Верховної Ради 
ще навесні цього року схвалив профіль-
ний комітет парламенту.

Щодо різних парламентських фракцій 
та груп, то тут ситуація виглядає таким 
чином.   12 квітня цього року голова пар-
ламентської фракції «Народний фронт» 
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Максим Бурбак закликав Раду внести до 
порядку денного законопроект щодо за-
провадження віз для росіян. Головним 
аргументом депутата-фронтовика було те, 
що після того, як Україна отримала безві-
зовий режим у країни ЄС, потрібно ввести 
візовий режим для громадян Російської 
Федерації, щоб  убезпечить Європу від на-
вали російських шпигунів.

Однак 22 травня ц.р. стало відомо, зі 
слів заступника голови фракції Олексія 
Гончаренка,  що більшість членів  Блоку 
Петра Порошенка в парламенті не підтри-
мали цю ініціативу.

Народний депутат від «Батьківщини» 
І. Луценко наголосив, що через затриман-
ня журналіста Р. Сущенка потрібно не 
тільки запровадити візовий режим, а й ро-
зірвати дипломатичні відносини з Росією. 
На його переконання, варто повернутися 
до зареєстрованого у Верховній Раді про-
екту про розрив дипломатичних відносин 
з Росією. Це було б адекватним кроком у 
відповідь на недружню позицію Росії. «Ві-
зовий режим має глибоко вторинне значен-
ня з точки зору дипломатичних відносин 
у відповідь на певні дії або бездіяльність 
російської влади», – повідомив І. Луценко.

У фракції «Самопоміч» також заяви-
ли, що підтримують ідею запровадження 
візового режиму з Росією, але вважають 
це маленькою частиною дій, які повинна 
зробити Україна. Про це заявила пред-
ставник фракції О. Сироїд. «Введення 
візового режиму з РФ буде вигідним для 
України, тому що ми повинні захистити 
свою безпеку і своїх громадян. «Самопо-
міч» вважає, що введення візового режиму 
лише маленька частина кроку, який треба 
зробити Україні. Нам треба визнати Росію 
окупантом, а не просто вводити візовий 
режим».

Щодо МЗС України, то відомство під-
тримує запровадження візового режиму з 
Росією і технічно готове реалізовувати це 
рішення, якщо воно буде ухвалене Радою. 
Так, речниця вітчизняного дипломатич-
ного відомства Мар’яна Беца, повідоми-
ла, що Міністерство підтримує введення 
віз з Російською Федерацією, оскільки це 
країна-агресор, з якою потрібно посилю-

вати  контроль на кордоні. Вона наголоси-
ла, що до цього питання потрібно підходи-
ти виважено і виходити з нашої стратегії 
та розуміти такі фактори:

- Перше – це та кількість громадян 
України (3-4 мільйони), які перебувають у 
Росії. Треба розуміти, як це може зачепити 
їхні права та інтереси, як це ускладнить 
їхнє життя. Про це теж не треба забува-
ти, це громадяни України. Ми також ними 
опікуємося;

- Друге – це питання Криму. Якщо Ро-
сія вводить дзеркальні заходи, тобто вво-
дить візовий режим, як буде відбуватися 
в’їзд на територію Криму, який є суверен-
ною територією України, тимчасово оку-
пованою Росією, і виїзд з території Криму. 
Ми не можемо в’їжджати з візами на влас-
ну територію, якщо Росія запровадить ві-
зовий режим. Це потребує дуже зваженого 
підходу для того, як вирішити цю проб-
лему;

- Третє питання – це питання неконтр-
ольованої ділянки кордону, яка є між Росі-
єю та Україною, якою Російська Федера-
ція постачає і найманців, і зброю, і техніку 
на окупований Донбас.

У випадку якщо буде ухвалено полі-
тичне рішення про запровадження візово-
го режиму з Росією Верховною Радою, то 
МЗС буде готово технічно і технологічно 
до введення такого режиму.

Також  МЗС   виступає за більш жор-
сткі заходи перетину кордону з Росією, 
ніж просто введення візового режиму, а 
саме введення в’їзду і виїзду за біометрич-
ними паспортами для росіян, плюс візо-
вий режим, плюс реєстрація або в органах 
Міграційної служби, або через відповідні 
Інтернет-служби[16].

У той же час Міністр юстиції України 
Павло Петренко у свою чергу заявив, що 
юридичний механізм запровадження візо-
вого режиму з Росією готовий абсолютно.

1 червня цього року секретар Ради на-
ціональної безпеки та оборони Олександр 
Турчинов висловився також за введення 
візового режиму з РФ.

На його думку,  це питання не просто 
назріло, а перезріло, воно потребує якнай-
швидшої реалізації. За  словами секретаря 
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РНБО, на сході України необхідно вибу-
довувати кордон, «який захистить цивілі-
зацію від агресії Російської Федерації, від 
проникнення гібридних провокаційних 
технологій РФ на Захід».

Âèñíîâêè
Таким чином, підбиваючи підсумок 

аналізу політико-правового аспекту вве-

дення візового режиму з Росією, можна 
стверджувати, що ця зовнішньополітична 
проблема є складною та неоднозначною. 
Тому найближчим часом очікувати її вирі-
шення не варто. Однак у разі загострення 
українсько-російських стосунків ця тема 
знову стане актуальною як для Верховної 
Ради України, так і для українського полі-
тикуму.
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