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Дяченко Т. А. Безвізовий режим з ЄС: виклики та перспективи для національної економіки
Метою статті є з’ясування наслідків впровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, виділення їх негативного та позитивного впливу 
на національну економіку України. З’ясовано, що інтенсифікація процесів євроінтеграції загалом і впровадження безвізового режиму між Україною 
та ЄС зокрема несе в собі як виклики, так і перспективи для національної економіки України. Проаналізовано основні результати впровадження 
безвізового режиму для України: кількість поїздок громадян України до ЄС постійно зростає; найпопулярнішим напрямом є Польща; безвізові по-
дорожі сприяють збільшенню експорту з України до ЄС. Досліджено вплив введення безвізового режиму між Україною та ЄС на стан робочої сили  
в Україні. Проаналізовано стан ринку робочої сили в Україні, виділено його основні негативні тенденції: кількість економічно активного населення 
в Україні останніми роками постійно убуває; зростає частка безробітного населення; спостерігається демографічна криза та трудова емігра-
ція. Виявлено такі виклики для національної економіки від введення безвізового режиму між Україною та ЄС: зниження трудового потенціалу, па-
діння обсягу сукупного виробництва, національного доходу, податкових надходжень до держбюджету внаслідок трудової еміграції та «відтоку 
мізків» до країн – членів ЄС. Обґрунтовано переваги та перспективи для національної економіки від впровадження безвізового режиму, серед яких: 
зменшення рівня безробіття, зростання рівня заробітної плати й обсягів грошових переказів у результаті трудової еміграції; збільшення екс-
порту з України до ЄС; налагодження міжнародного співробітництва та стимулювання розвитку міжнародної діяльності для національних фірм.
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Дяченко Т. А. Безвизовый режим с ЕС: вызовы и перспективы  
для национальной экономики

Целью статьи является выяснение последствий внедрения безвизово-
го режима между Украиной и ЕС, выделение их негативного и положи-
тельного влияния на национальную экономику Украины. Установлено, 
что интенсификация процессов евроинтеграции в целом и внедрение 
безвизового режима между Украиной и ЕС в частности несет в себе 
как вызовы, так и перспективы для национальной экономики Украины. 
Проанализированы основные результаты внедрения безвизового ре-
жима для Украины: количество поездок граждан Украины в ЕС постоян-
но растет; самым популярным направлением является Польша; безви-
зовые путешествия способствуют увеличению экспорта из Украины в 
ЕС. Исследовано влияние введения безвизового режима между Украиной 
и ЕС на состояние рабочей силы в Украине. Проанализировано состоя-
ние рынка рабочей силы в Украине, выделены его основные негативные 
тенденции: количество экономически активного населения в Украине в 
последние годы постоянно убывает; возрастает доля безработного 
населения; наблюдается демографический кризис и трудовая эмигра-
ция. Выявлены следующие вызовы для национальной экономики от вве-
дения безвизового режима между Украиной и ЕС: снижение трудового 
потенциала, падение объема совокупного производства, националь-
ного дохода, налоговых поступлений в госбюджет в результате тру-
довой эмиграции и «утечки мозгов» в страны – члены ЕС. Обоснованы 
преимущества и перспективы для национальной экономики от введе-
ния безвизового режима, среди которых: уменьшение уровня безрабо-
тицы; рост уровня заработной платы и объемов денежных переводов 
в результате трудовой эмиграции; увеличение экспорта из Украины в 
ЕС; налаживание международного сотрудничества и стимулирования 
развития международной деятельности для национальных фирм.
Ключевые слова: безвизовый режим, интеграция, евроинтеграция, 
трудовая миграция.
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Diachenko T. A. Visa-Free Regime with the EU: Challenges and Prospects 
for the National Economy

The article is aimed at clarifying the consequences of introduction of the 
visa-free regime between Ukraine and the EU, allocating their negative and 
positive impact on the national economy of Ukraine. It is determined that 
the intensification of processes of the European integration in general and 
the introduction of the visa-free regime between Ukraine and the EU in par-
ticular contains both challenges and prospects for the national economy of 
Ukraine. The main results of introduction of the visa-free regime for Ukraine 
are analyzed: the number of trips of Ukrainian citizens to the EU is constantly 
growing; the most popular destination is Poland; visa-free travels contribute 
to the increase in exports from Ukraine to the EU. The impact of introduction 
of the visa-free regime between Ukraine and the EU on the status of labor 
force in Ukraine is researched. The status of labor market in Ukraine is ana-
lyzed, its main negative tendencies are allocated as follows: the number of 
economically active population in Ukraine has been steadily waning in recent 
years; proportion of the unemployed population is increasing; a demographic 
crisis along with labor emigration are observed. The challenges for the na-
tional economy from the introduction of visa-free regime between Ukraine 
and the EU are the following: decrease in labor potential; fall in total produc-
tion, national income, tax revenues to the State budget as a result of labor 
emigration and brain drain to the EU Member States. The advantages and 
prospects for the national economy from introduction of the visa-free regime 
are substantiated, including the following: reduce in the unemployment rate; 
rising wages and remittances as result of labor emigration; increased exports 
from Ukraine to the EU; establishing international cooperation and stimulat-
ing international activities for national firms.
Keywords: visa-free regime, integration, European integration, labor migra-
tion.
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Нині відбувається активізація інтеграції Украї-
ни до світового економічного простору. Єв-
роінтеграція виступає стратегічним пріори-

тетом для України в даних процесах. Інтенсифікація 
процесів євроінтеграції в Україні проявляється, зо-
крема, в тому, що з 1 січня 2016 р. офіційно почала 
діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної тор-
гівлі з ЄС, а з 11 червня 2017 р. відбулося введення 
безвізового режиму. Отже, набувають актуальності 
питання наслідків активізації процесів європейської 
інтеграції в Україні, можливих перспектив і викликів 
для національної економіки.

Аналізу наслідків євроінтеграції України зага-
лом і введення безвізового режиму між Україною і ЄС 
зокрема присвячені роботи багатьох науковців. 

Так, О. Позняк звертає увагу на соціальні наслід-
ки євроінтеграції України, перш за все, на міграційні 
зміни [9]. Впливу скасування візового режиму поїздок 
українців до ЄС на міграційні потоки присвячені до-
слідження О. Малиновської, зокрема вона вважає, що 
«Помірне збільшення міжнародної мобільності від-
буватиметься переважно за рахунок тимчасових поїз-
док на заробітки до Євросоюзу та освітньої міграції» 
[6]. Водночас, на думку Н. Безрукової та В. Свічкарь, 
введення безвізового режиму сприятиме збільшенню 
кількості трудових мігрантів [1]. А. Романова у сво-
їх наукових дослідженнях особливу увагу приділяє 
основним наслідкам запровадження безвізового ре-
жиму для туристичної індустрії України [10]. 

Таким чином, більшість публікацій у науковій 
літературі присвячені деяким аспектам введення без-
візового режиму між Україною і ЄС, його наслідкам в 
окремих сферах.

Проте впровадження безвізового режиму між 
Україною та ЄС і дослідження його наслідків для 
української економіки вимагає комплексного підходу, 
що і стало метою даної статті.

На шляху до поглиблення євроінтеграційних 
процесів в Україні впровадження безвізового режиму 
має істотне значення. Так, з 11 червня 2017 р. грома-
дяни України, які мають дійсні біометричні паспорти, 
отримали право відвідувати без віз 30 країн, що ді-
ляться на три блоки:

1) 22 країни Європейського Союзу, які входять 
до Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, 
Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Порту-
галія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 
Франція, Чехія, Швеція;

б) чотири держави в складі ЄС, які входять до 
Шенгенської зони, але ще не зняли контроль на своїх 
внутрішніх кордонах: Болгарія, Кіпр, Румунія, Хорватія;

в) чотири держави, які не входять до ЄС, але є 
учасницями Шенгенської угоди: Ісландія, Ліхтенш-
тейн, Норвегія, Швейцарія [12].

Безвізовий режим дозволяє громадянам Украї-
ни перебувати на території перелічених вище країн 

не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного 
періоду [12], при цьому вони мають право на відвід-
ування культурних і спортивних заходів, журналіст-
ські подорожі, короткострокове навчання та обмін 
досвідом, поїздки на лікування тощо. Але права на 
роботу та постійне проживання в країнах, з якими в 
Україні запроваджено безвізовий режим, українцям 
не надається.

У 2017 р. міграційні можливості для громадян 
України значно розширилися і спростилися ще й за 
рахунок того, що з 1 червня 2017 р. запрацювала угода 
з Туреччиною, згідно з якою цю країну українці мо-
жуть відвідувати за ID-картками, тобто без наявності 
закордонних паспортів [7].

Проаналізуємо основні результати від впрова-
дження безвізового режиму для України. 

Тільки за перші шість місяців безвізового режи-
му громадяни України почали їздити до ЄС на 
15% більше (11 млн разів перетнули кордони з 

країнами Євросоюзу), і відтоді їх потік постійно зрос-
тає. Крім того, безвізові подорожі сприяли збільшен-
ню експорту з України до ЄС на 29% протягом пер-
ших дев’яти місяців 2017 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2016 р. [12].

Згідно з інформацією, оприлюдненою Дер-
жавною прикордонною службою України, найбільш 
активний рух у рамках безвізового режиму відміча-
ється у сфері авіаперевезень – авіаподорожі до ЄС 
обирають близько 35% громадян України. Найпопу-
лярнішим напрямком для перетину кордону в рамках 
безвізового режиму є Польща, через яку переважна 
кількість українців потрапляє до країн Євросоюзу [8].

Для більш зваженої оцінки результатів впро-
вадження безвізового режиму розглянемо динаміку 
виїздів громадян України за кордон за останні роки 
(табл. 1).

Динаміка виїздів громадян України за кордон, 
наведена в табл. 1, свідчить про те, що їх кількість 
невпинно зростає, а найбільше громадяни України 
виїздять за кордон з приватною метою. Питома вага 
кількості таких поїздок у загальній кількості поїздок 
за кордон становить не менш як 96%.

Аналіз країн, кількість поїздок громадян Украї-
ни до яких перевищує 100 тис. на рік, свідчать про 
те, що серед найбільш відвідуваних країн у 2017 р. на 
першому місці знаходиться Польща, наступні щаблі 
зайняли Росія, Угорщина, Молдова, Білорусь, Туреч-
чина, Румунія, Словаччина, Єгипет, Німеччина, ОАЕ, 
Ізраїль, Італія, Грузія, Австрія, Франція, Нідерланди, 
Греція, Іспанія. За період 2014–2017 рр. відбулося 
зменшення кількості громадян України, які виїжджа-
ли до РФ, Білорусії, Молдови. Разом з тим, зросла 
кількість громадян, які виїжджали до Польщі, Угор-
щини, Туреччини, Румунії, Словаччини, ОАЕ, Ізраї-
лю, Італії, а Грузія, Австрія, Франція та Нідерланди –  
подолали у 2017 р. стотисячний поріг [7].

http://www.business-inform.net
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Таблиця 1

Динаміка кількості виїздів громадян України за кордон

Мета поїздки
Рік

2014 2015 2016 2017

Службова 170 720  
(0,75%)*

185 170  
(0,79%)

156 157  
(0,62%) 97 271 (0,36%)

Туризм 201 541  
(0,89%)

206 598  
(0,88%)

224 646  
(0,89%)

120 887  
(0,45%)

Приватна 22 065 410  
(97,48%)

22 779 483  
(97,49%)

24 287 430  
(96,28%)

26 219 255  
(96,87%)

Обслуговуючий персонал 198 781  
(0,88%)

193 530  
(0,83%)

227 920  
(2,21%)

629 548  
(2,32%)

Військова служба 0  
(0,00%)

14  
(0,01%)

230  
(0,00%)

114  
(0,00%)

Усього 22 636 452 23 364 795 25 226 383 27 067 075

Примітка: * – у дужках наведено питому вагу.
Джерело: складено за [7].

Розширення міграційних можливостей для гро-
мадян України призводить до стрімкого відтоку 
робочої сили до країн – членів Європейського 

Союзу. Хоча українцям не надається право ні на ро-
боту, ні на постійне проживання в країнах, з якими в 
Україні запроваджено безвізовий режим, але ця подія 
стимулює трудову еміграцію українських працівників 
за рахунок тіньової зайнятості, можливості пошуку 
роботи, спілкування з роботодавцем – проходжен-
ня співбесід, участі в короткострокових навчальних 
програмах і тренінгах, що сприятиме відтоку й квалі-
фікованої робочої сили [3].

Частка трудових мігрантів у загальній кількості 
населення віком 15–70 років становить 4,5% [4]. Як 
зазначає О. Позняк: «Україна посідає перше місце в 
Європі за кількістю осіб, які працюють за межами 
країни, загальна чисельність трудових мігрантів оці-
нюється у 2,1 млн осіб. В останні роки збільшується 
кількість випадків переходу трудової міграції в по-
стійну форму, внаслідок чого країна безповоротно 
втрачає тисячі осіб» [9].

Стан ринку робочої сили в Україні є і так вкрай 
складним: на жаль, спостерігається постійне змен-
шення кількості робочої сили, про що свідчать дані 
табл. 2.

Як наочно видно з табл. 2, кількість економічно 
активного населення в Україні за період 2014–2017 рр.  
постійно убуває. У структурі економічно активного 
населення кількість безробітних працездатного віку 
коливається близько 10% з незначним підвищенням 
частки з 9,7% у 2014 р. до 9,9% у 2017 р. Навантаження 
зареєстрованих безробітних на одну вакансію стано-
вить 7 осіб. 

Негативний вплив на стан робочої сили чинить 
і демографічна криза, яка з кожним роком стає все 
більш відчутною для України. Так, тільки у 2017 р. чи-
сельність населення України зменшилася на 198,1 тис. 

осіб, у тому числі міського – на 111,3 тис., сільського –  
на 86,8 тис. Зменшення чисельності населення Украї-
ни відбулося внаслідок його природного скорочення. 
В Україні сформувалася структура населення, для якої 
характерна висока питома вага осіб старшого віку і 
низька – молодшого. Сумарний коефіцієнт народжу-
ваності в Україні у 2017 р. становить 1,3741 дитини на 
1 жінку репродуктивного віку (у 2016 р. – 1,4661). При 
такій інтенсивності народжуваності не відбувається 
навіть простого відтворення населення [2]. 

Таким чином, негативний вплив на стан робочої 
сили в Україні серед інших чинників здійснює 
й інтенсифікація процесів євроінтеграції, зо-

крема впровадження безвізового режиму, при цьому 
важливе місце займає проблема «відтоку мізків» [5]. 
З одного боку, це призводить до втрати національ-
ною економікою висококваліфікованих працівників  
і посилення трудового потенціалу країн – імпортерів 
робочої сили та збільшення доходів їх виробників – 
конкурентів українських товарів і послуг, а з іншого –  
до більш ефективного використання трудових ре-
сурсів у світі. Крім того, якщо розглянути структуру 
українських трудових мігрантів (рис. 1), можна поба-
чити в ній й деякі позитивні моменти.

Як наочно проілюстровано на рис. 1, у загальній 
структурі переважають короткострокові трудові мі-
гранти, що займають 49%, трохи меншу частку (43%) 
займають трудові мігранти, які повернулися до Украї-
ни, і на останньому місці (їх частка становить лише 
8%) знаходяться працівники-емігранти.

Трудова еміграція несе для економіки України  
і позитивні наслідки, серед яких сприяння: зменшен-
ню рівня безробіття в Україні, зростанню рівня заро-
бітної плати, а також збільшенню обсягів грошових 
переказів, сума яких з 6177 млн дол. США у 2008 р. 
збільшилася до 11 111 млн дол. США у 2018 р., що 
зай має суттєву частку у ВВП країни (рис. 2).
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Таблиця 2

Економічна активність населення працездатного віку в Україні*

Рік

Показник

Економічно  
активне  

населення 
праце здатного 

віку, тис. осіб

Зайняте населення працездатного віку
Безробітне населення  

(за методологією МОП)  
працездатного віку

тис. осіб
у % до всього 

населення від-
повідного віку

у % до економічно 
активного насе-

лення відповідного 
віку

тис. 
осіб

у % до економічно 
активного насе-

лення відповідного 
віку

2014 19035,2 17188,1 64,5 90,3 1847,1 9,7

2015 17396,0 15742,0 64,7 90,5 1654,0 9,5

2016 17303,6 15626,1 64,2 90,3 1677,5 9,7

2017 17193,2 15495,9 64,5 90,1 1697,3 9,9

Примітка: * – дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності за 
2014 р. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2015 та 2016 рр. – також без частини зони проведен-
ня антитерористичної операції.
Джерело: складено за [7].

8%

49%
43%

Трудові мігранти, 
які повернулися 
до України

Короткострокові
трудові мігранти

Працівники-
емігранти

Рис. 1. Трудові мігранти за категоріями у 2015–2017 рр.
Джерело: побудовано за даними [4].

Як наочно видно з рис. 2, обсяги приватних гро-
шових переказів в Україну у % до ВВП від емігрантів 
за період з 2008 по 2018 рр. щорічно зростають.
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Рис. 2. Динаміка обсягів приватних грошових переказів в Україну, % до ВВП
Джерело: побудовано за даними [11].

Впровадження безвізового режиму для Украї-
ни, крім розглянутих наслідків, несе чимало 
перспектив. Для підприємницького сектора це 

створює можливості обміну діловим досвідом, нала-
годження міжнародного співробітництва та стиму-
лювання розвитку міжнародної діяльності для наці-
ональних фірм, що дає можливість отримання таких 
конкурентних переваг, як розширення ємності ринку 
збуту для власної продукції, більш вигідна закупівля 
ресурсів та диверсифікація джерел їх придбання. При 
цьому, налагодження співробітництва із країнами-
партнерами дає можливість здійснювати міжнарод-
ний бізнес у таких формах: 
 міжнародна торгівля товарами та послугами;
 іноземне інвестування, у тому числі створен-

ня міжнародних корпорацій;



12

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІЧ

Н
А 

ТЕ
О

РІ
Я

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2019
www.business-inform.net

 міжнародне науково-технічне співробітни-
цтво.

Міжнародна торгівля товарами та послугами 
передбачає переміщення товарів і послуг між краї-
нами світу завдяки експортно-імпортним потокам. 
Дана форма міжнародного бізнесу дозволяє фірмі 
здійснити вихід або зміцнити свої позиції та збіль-
шити частку на зовнішніх ринках як постачальника 
товарів/послуг, а також більш вигідну купівлю ресур-
сів. При впровадженні безвізового режиму України з 
країнами ЄС особливого розвитку набувають турис-
тичні послуги.

Підвищення частоти ділових контактів закла-
дає підвалини для створення більш тісних ділових 
зв’язків й у сфері іноземного інвестування. З одного 
боку, національні компанії розширюють свої можли-
вості по залученню іноземних інвестицій. З іншого 
боку, вони мають можливість для більш повного й 
ретельного дослідження іноземних об’єктів для влас-
ного інвестування. При цьому іноземне інвестування 
може відбуватися у формі як портфельних, так і пря-
мих інвестицій. Таким чином, створюються сприят-
ливі умови в тому числі й для розвитку міжнародних 
корпорацій.

Міжнародне науково-технічне співробітництво 
сприяє впровадженню світових новітніх розробок у 
національну підприємницьку діяльність, оновленню 
національного виробництва на новій науково-техно-
логічній основі. Воно може здійснюватися шляхом 
проведення науково-технічних конференцій, симпо-
зіумів, спільних науково-технічних досліджень, ста-
жування, інжинірингу, обміну досвідом; за допомо-
гою науково-технічних документів, патентів, ліцен-
зування, співробітництва в підготовці наукових та 
інженерно-технічних кадрів, створення міжнародних 
науково-дослідних інститутів, організацій тощо.

ВИСНОВКИ
Посилення інтеграційних процесів, і насампе-

ред упровадження безвізового режиму між Україною 
та ЄС, несе в собі як виклики, так і перспективи для 
національної економіки України.

Перш за все, дані зміни активізують міграційні 
процеси. Розширення міграційних можливостей для 
громадян України призводить до відтоку робочої 
сили до країн – членів ЄС, що, з одного боку, поси-
лює проблему «відтоку мізків», зменшення загальної 
кількості робочої сили, що чинить негативний вплив 
на трудовий потенціал, обсяг виробництва та наці-
онального доходу, податкових надходжень до держ-
бюджету. З іншого боку, трудова еміграція несе для 
економіки України і позитивні наслідки, серед яких 
сприяння зменшенню рівня безробіття, зростанню 
рівня заробітної плати й обсягів грошових переказів.

На загальнодержавному рівні безвізові подоро-
жі сприяють збільшенню експорту з України до ЄС, 
що підтверджується статистичними даними. Впро-

вадження безвізового режиму для України, крім роз-
глянутих наслідків, несе багато перспектив. Так, для 
підприємницького сектора це створює можливості 
обміну діловим досвідом, налагодження міжнародно-
го співробітництва та стимулювання розвитку між-
народної діяльності для національних фірм.               
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Мостепанюк А. В. Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності  
в сучасній ринковій економіці

Метою статті є теоретичне узагальнення наукових підходів до визначення сутності, основних принципів та методів реалізації корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) у сучасній ринковій економіці. Проведено аналіз 26 авторських підходів до трактування сутності КСВ, що охо-
плюють період з 1953 р. до 2019 р., і виокремлено два етапи розвитку наукових підходів до її визначення, а саме: традиційний (ХХ ст.) і сучасний 
(ХХІ ст.). У результаті системного аналізу варіативності підходів до визначення сутності КСВ запропоновано уніфіковане її трактування в ши-
рокому розумінні – як «ведення комерційної діяльності з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін (працівників, споживачів, постачальників, 
партнерів та довкілля) та в межах норм чинного законодавства»; та у вузькому розумінні – як «участь бізнесу у проектах, спрямованих на ви-
рішення нагальних соціальних (екологічних) проблем та підвищення рівня добробуту місцевих громад і суспільства в цілому». Також у статті до-
сліджено класифікацію принципів КСВ, що дозволило виокремити універсальні з них, а саме: забезпечення та захист прав усіх зацікавлених сторін; 
етичність; відкритість; підзвітність ведення бізнесу в межах законодавчих норм; урахування інтересів та очікувань усіх зацікавлених осіб у про-
цесі прийняття бізнес-рішень; екологізація комерційної діяльності. Систематизовано основні методи реалізації КСВ залежно від організаційної 
форми та суб’єктів, що безпосередньо беруть участь у вирішенні соціальних проблем. 
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, бізнес, соціальні проекти, принципи корпоративної соціальної відповідальності, мето-
ди реалізації корпоративної соціальної відповідальності.
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корпоративной социальной ответственности в современной 

рыночной экономике.
Целью статьи является теоретическое обобщение научных подходов 
к определению сущности, основных принципов и методов реализации 
корпоративной социальной ответственности (КСО) в современной 
рыночной экономике. Проведен анализ 26 авторских подходов к трак-
товке сущности КСО, охватывающих период с 1953 г. до 2019 г., и 
выделены два этапа развития научных подходов к её определению, а 
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The article is aimed at theoretical generalizing scientific approaches to the 
definition of the essence, basic principles and methods of implementing cor-
porate social responsibility (CSR) in the modern market economy. An analysis 
of 26 author’s approaches to the interpretation of essence of CSR, covering 
the period from 1953 to 2019, is carried out, and two stages of the develop-
ment of scientific approaches to the definition of CSR are allocated: tradi-


