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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З моменту набуття Україною незалежності однією

з найголовніших постала проблема забезпечення націо-
нальної безпеки, охорона державного кордону та гро-
мадського порядку, боротьба з контрабандою, незакон-
ною міграцією та іншими проявами злочинності на кор-
доні та у прикордонні. У зв'язку зі складною обстанов-
кою в прикордонній сфері виявилося, що Державній
прикордонній службі України (ДПСУ) впоратися з цим
завданням самотужки досить складно. Стало зрозумі-
лим, що лише в умовах тісної співпраці прикордонників
з іншими структурами та органами сектору безпеки і
оборони при здійсненні своїх повноважень, проведен-
ня спільних заходів контролю тощо можливе забезпе-
чення прикордонної безпеки, виявлення ознак злочин-
ної діяльності, кримінальних та адміністративних пра-
вопорушень на державному кордоні. Аналіз цього про-
цесу дозволить визначити основні орієнтири подальшо-
го розвитку та вдосконалення державної політики в
сфері забезпечення прикордонної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань взаємодії Державної прикор-
донної служби України з іншими відповідальними орга-
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нами та службами на державному кордоні присвячено
роботи Р.А. Гуменюка, який висвітлив основні пробле-
ми взаємодії ДПСУ та Державної митної служби Украї-
ни (ДМСУ) [1], М.М. Литвина, котрий дослідив теоре-
тичні та організаційні засади взаємодії ДПСУ з іншими
відомствами воєнної організації держави (зараз — сек-
тору безпеки і оборони) при спільному вирішенні зав-
дань охорони державного кордону України [2], у
співпраці з Ю.В. Аллеровим та І.О. Кириченком розгля-
нув сутність, закономірності та принципи взаємодії
військ (сил) [3], а також напрями взаємодії ДПСУ зі
Службою безпеки України (СБУ) [4], та інших вітчизня-
них фахівців.

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Однак сьогодні під час відкритої військо-
вої агресії на державному кордоні України, частко-
вої анексії її території, загроз тероризму, проявів се-
паратизму, коли обстановка ускладнюється неста-
більністю у прикордонні й ненадійним тилом, пробле-
ма взаємодії ДПСУ з іншими відповідальними струк-
турами під час виконання нею службово-оперативних
та службово-бойових завдань набуває ще більшого
значення та актуальності. Зростання її значимості
потребує подальшого дослідження цього надважли-
вого питання.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз процесу взаємодії Дер-

жавної прикордонної служби України з іншими відпо-
відальними органами та службами в сфері забезпечен-
ня прикордонної безпеки в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законом України "Про Державну прикордонну

службу України" від 3 квітня 2003 р. № 661-IV на ДПСУ
покладаються такі два основні завдання, як забезпечен-
ня недоторканності державного кордону України та
охорона її суверенних прав у виключній (морській) еко-
номічній зоні. Як відомо, Державна прикордонна служ-
ба має виконувати свої обов'язки з охорони та захисту
кордону, дотримання правил прикордонного режиму,
охорони громадського порядку поблизу кордону у
тісній взаємодії з правоохоронними та іншими держав-
ними органами України, серед яких: ДМСУ, Міністер-
ство внутрішніх справ (МВС), СБУ, Міністерство оборо-
ни (МО), Збройні сили (ЗС), Національна гвардія (НГ).
Задля вирішення окремих питань ДПСУ взаємодіє з
іншими державними органами та службами: Міністер-
ством закордонних справ (МЗС), Державною службою
з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Міністерством транс-
порту (МТ), Військами Протиповітряної оборони
(ВППО), Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства (МАПП), Міністерством охорони здоров'я (МОЗ),
Міністерством екології та природних ресурсів (МЕПР),
Міністерством культури (МК), іншими міністерствами та
відомствами України, а також різноманітними громадсь-
кими об'єднаннями та організаціями.

Основні положення про взаємодію ДПСУ з право-
охоронними й іншими державними органами України
на державному кордоні та у прикордонних районах ви-
значаються різними нормативно-правовими актами,
проте, дотепер не існує єдиного законодавчого доку-
менту, який би чітко регламентував зазначені аспекти.
Частково процес взаємодії цих структур регламенту-
ються, зокрема, Законом "Про Державну прикордон-
ну службу України". Серед основних принципів діяль-
ності ДПСУ, визначених у Законі — "взаємодія з орга-
нами державної влади, органами місцевого самовря-
дування та громадськими організаціями при здійсненні
покладених на Державну прикордонну службу Украї-
ни завдань" [5].

Останнім часом втратили чинність деякі досить дієві
відомчі інструкції, зокрема: "Про взаємодію правоохо-
ронних та інших державних органів України у боротьбі
із злочинністю" від 10 серпня 1994 р., яка визначала
основні напрями та форми взаємодії ДПСУ, МВС, СБУ,
ДМСУ, Національної гвардії, МО, Міністерства юстиції
України; "Про взаємодію та розмежування функцій
щодо здійснення контролю на державному кордоні" від
29 березня 1994 р., яка призначалася для удосконален-
ня взаємодії та координації зусиль ДПСУ, ДМСУ, МВС,
СБУ, НГ, Міністерства транспорту, МЗС, МОЗ та ін.
Відміненим інструкціям на заміну не було прийнято
відповідних документів.

Сьогодні все частіше звучать небезпідставні вислов-
лювання з приводу дещо поспішного реформування
силових структур України. Процес реформування суто
військової структури — Прикордонних військ у право-

Таблиця 1. Взаємодія ДПСУ
з іншими державними органами України

Державний 

орган 
Напрям взаємодії 

ДМСУ Забезпечення митного контролю, організація діяльності, реконструкції та будівництва пунктів 

пропуску для автомобільного сполучення тощо 

МВС Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки автомобільного руху в прикордонних 

районах, на дорогах і в місцях, які прилягають до пунктів пропуску, профілактика і боротьба зі 

злочинністю; вирішення питань паспортизації громадян України та перебування іноземних 

громадян в Україні тощо 

СБУ Проведення спеціальних операцій на державному кордоні та у прикордонні, профілактика 

можливих провокацій та конфліктних ситуацій, боротьба з тероризмом, протидія контрабанді, 

спробам використання нелегальних каналів для закидання на територію України зброї, 

боєприпасів, наркотичних речовин тощо 

МО, ЗС, 

НГ 

Відбиття вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави чи групи 

держав, виконання заходів територіальної оборони, додержання правового режиму воєнного і 

надзвичайного стану, забезпечення охорони громадського порядку в прикордонні, припинення 

провокацій, локалізація конфліктів в пунктах пропуску, допомога у затриманні порушників 

державного кордону тощо 

ВППО Охорона державного кордону у повітряному просторі тощо 

МЗС Правове оформлення кордонів, укладання й реалізація міжнародних договорів з прикордонних 

питань, переговорний процес із суміжними державами і міжнародними організаціями, 

встановлення візового та міграційного режиму тощо 

ДСНС Запобігання виникненню, локалізація та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на державному кордоні та в прикордонних районах, оперативний обмін 
достовірною інформацією про їх виникнення та організація спільних дій під час реагування на 

надзвичайні ситуації тощо 

МТ Організація транспортного сполучення через державний кордон, реконструкція та будівництво 

пунктів пропуску для залізничного, водного і повітряного сполучення, вирішення питань 

шляхобудівництва у прикордонних районах тощо 

МАПП Забезпечення ветеринарного і фітосанітарного контролю у пунктах пропуску, запровадження 

карантинного режиму тощо 

МОЗ Забезпечення санітарно-карантинного контролю, санітарного нагляду за об'єктами у пунктах 

пропуску та невідкладного медичного обслуговування громадян, тимчасове обмеження чи 

припинення сполучення через кордон тощо 

МЕПР Забезпечення екологічного контролю у пунктах пропуску, запобігання незаконному вивезенню 

рідкісних об'єктів рослинного та тваринного світу тощо 

МК Здійснення у пунктах пропуску контролю за вивезенням з України культурних цінностей тощо 
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охоронний орган спеціального призначення — Держав-
ну прикордонну службу, Збройних Сил України,
внутрішніх військ, інших силових структур, пов'язані з
цим скорочення озброєнь, кількісні та якісні зміни в їх
складі, а також різке порушення балансу сил на міжна-
родній арені, анексія Криму, пряма військова загроза
українським кордонам на сході, зумовили необхідність
пошуку нових напрямів та найбільш раціональних шляхів
підвищення ефективності функціонування воєнної
організації держави, взаємодії її складових на всіх
рівнях [2].

Перш за все необхідно навести визначення основ-
них понять стосовно питання взаємодії, що дозволить
окреслити їх сутність, а також виділити найбільш важ-
ливі аспекти.

Взаємодія визначається як завчасно узгоджені дії,
що ведуться кожним із її суб'єктів задля виконання пев-
них завдань з урахуванням діяльності усіх сторін та ви-
тратою частки їх власних ресурсів для інших суб'єктів
взаємодії та досягнення загальної мети, а також взаєм-
ний вплив їх спільних дій на її досягнення.

Взаємодопомога — це незалежні дії суб'єктів взає-
модії задля виконання кожним певного завдання з ви-
користанням частини власних сил і ресурсів для інших
суб'єктів взаємодії.

Спільні дії — завчасно узгоджені заходи суб'єктів
взаємодії з метою виконання певного загального зав-
дання.

Узгоджені дії — завчасно скоординовані заходи
суб'єктів взаємодії, що виконуються кожним із них з
метою виконання певного завдання з урахуванням
діяльності інших її суб'єктів.

Слід зазначити, що взаємодія за визначенням не може
бути односторонньою [3], вона здійснюється при повній
поінформованості сторін про власні наміри і плани.

Незалежно від обставин вирішення питань охорони
державного кордону відбувається у тісній взаємодії
ДПСУ та Державної митної служби України.

Зокрема в статті 19 Закону "Про Державну прикор-
донну службу України" зазначено, що одним з обо-
в'язків ДПСУ є "здійснення прикордонного контролю і
пропуску в установленому порядку осіб, транспортних
засобів, вантажів в разі наявності належно оформле-
них документів після проходження ними митного та за
потреби інших видів контролю" [5], також до основних
обов'язків прикордонників віднесене встановлення за
погодженням з ДМСУ режиму у пунктах пропуску, кон-
троль за його додержанням. Згідно зі статтею 20 ДПСУ
має право "самостійно, а в разі перебування транспорт-
них засобів, товарів та інших предметів, що переміщу-
ються через державний кордон України, під митним
контролем — разом з органами доходів і зборів прово-
дити відповідно до законодавства огляд, у разі потре-
би — і супроводження зазначених транспортних за-
собів, товарів та предметів" [5], а також надавати за зго-
дою органів ДМСУ та компетентних органів суміжних
держав дозвіл на перетинання кордону поза пунктами
пропуску за наявності невідкладних обставин, пов'яза-
них з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру й їх наслідків, загрози людсь-
кому життю за відсутності загрози національній безпеці
України.

За погодженням з ДМСУ, Міністерством транспор-
ту та Міністерством оборони України прикордонники
мають право "надавати дозвіл щодо вильоту і посадки
повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких
відсутні пункти пропуску через державний кордон Ук-
раїни" [5], у взаємодії з митними й іншими державними
органами "здійснювати заходи щодо недопущення не-
законного переміщення через державний кордон Украї-
ни вантажів, стосовно яких законодавством встановле-
но заборони і обмеження, вилучати такі вантажі в разі
здійснення спроби переміщення їх через державний
кордон України або самостійно в ході проведення опе-
ративно-розшукових заходів та передавати їх за при-
значенням у встановленому порядку" [5].

Таким чином, можна зробити висновок, що і при-
кордонний, і митний контроль є обов'язковими захода-
ми з виявлення та недопущення злочинів на державно-
му кордоні. У кримінально-процесуальному кодексі
України передбачено, що органи ДПСУ й ДМСУ мають
право проводити дізнання з окремих видів злочинів. При
цьому питання їх взаємодії стає ще більш важливим.

Основними пунктами взаємодії з органами МВС ви-
значено: забезпечення громадського порядку на держав-
ному кордоні та у прикордонні, боротьбу із злочинні-
стю, запобігання та недопущення перетину кордону осо-
бами, яким згідно із законодавством це не дозволено,
у тому числі за дорученням правоохоронних органів, що
регламентується відповідним Порядком дій посадових
осіб ДПСУ № 412 від 9 червня 2011 р.

Основними принципами взаємодії у боротьбі із зло-
чинністю визначаються: суворе дотримання законності;
оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що
потребують спільного вирішення та забезпечення їх ви-
конання у межах визначеної компетенції; комплексне
використання у разі необхідності сил і засобів, що зна-
ходяться у розпорядженні взаємодіючих сторін.

Сьогодні на державному кордоні України склалася
вкрай важка й напружена обстановка. Постійно відбу-
ваються бойові зіткнення з диверсійно-розвідувальни-
ми групами терористів, фіксуються реактивні та арти-
лерійсько-мінометні обстріли з території Росії, заход-
ження в Україну військової техніки, ведення повітряної
розвідки з використанням безпілотних літальних апа-
ратів. Прикордонники продовжують здійснювати захист
державного кордону та діяти відповідно до загального
плану антитерористичної операції (АТО) [6].

За таких обставин найбільш актуальним стає питан-
ня припинення у взаємодії з відповідними правоохорон-
ними органами збройних конфліктів та інших провокацій
на державному кордоні, участь у взаємодії зі Збройни-
ми силами та іншими військовими формуваннями у
відбитті вторгнення або нападу на територію України
збройних сил іншої держави, виконанні заходів тери-
торіальної оборони, а також додержання правового
режиму воєнного і надзвичайного стану [5].

У таких умовах величезного значення набуває ко-
ординація діяльності військових формувань, держав-
них та відповідних правоохоронних органів, пов'яза-
ної із захистом державного кордону, дотримання при-
кордонного режиму та пропуску до тимчасово окупо-
ваної території й з неї в контрольних пунктах в'їзду-
виїзду.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Одним із основних напрямів співпраці є обмін опе-
ративною, повною і своєчасною інформацією. Її обсяг,
розподіл відповідно до вирішуваних завдань має ви-
значатися під час відпрацювання планів взаємодії.

В умовах надскладної обстановки, що склалася сьо-
годні, взаємодіючі структурні підрозділи та органи ма-
ють негайно інформувати один одного по лінії опера-
тивно-чергової служби або через відповідальних осіб
про: оперативну обстановку на державному кордоні
України; стан криміногенної обстановки в прикордон-
них районах та навколо пунктів пропуску; спроби та оз-
наки підготовки до порушення кордону, затриманих
порушників, осіб, які намагалися протиправно перевез-
ти через кордон зброю, товарно-матеріальні цінності
тощо; виявлені засоби диверсій, терору, екологічно не-
безпечні речовини; допущені провокаційні дії та
конфліктні ситуації на кордоні та у пунктах пропуску;
виявлені дані про організаторів, пособників, місця зо-
середження, маршрути прямування терористів; наміри
переміщення через кордон розшукуваних злочинців, у
тому числі з міжнародних угруповань; спроби злочин-
них угруповань втягнути представників контрольних
служб у протиправні дії. Взаємообмін інформацією
може здійснюватися і з інших питань, що уточнюються
під час відпрацювання плану взаємодії.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Протягом останніх місяців суттєво змінився харак-
тер загроз на державному кордоні України — на його
східних ділянках вони набули переважно військового
характеру. Тому сьогодні спостерігається недостатність
і неадекватність можливостей органів охорони держав-
ного кордону характеру та ступеню загроз, що виника-
ють. В умовах ускладнення оперативної обстановки для
боротьби із зовнішньою загрозою на державному кор-
доні при виконанні службово-оперативних та службо-
во-бойових завдань необхідне посилення взаємодії між
ДПСУ та всіма відповідальними правоохоронними орга-
нами, встановлення оперативного обміну інформацією
стосовно спільної діяльності на кордоні з дотриманням
умов конспірації та захисту відомостей, що передають-
ся.

Найважливішими напрямами цього процесу при за-
безпеченні захисту державного суверенітету, конститу-
ційного ладу і територіальної цілісності України є: при-
пинення у взаємодії з відповідними правоохоронними
органами збройних конфліктів та інших провокацій на
державному кордоні; участь у взаємодії із Збройними
силами та іншими військовими формуваннями у відбитті
вторгнення на територію України терористичних груп;
участь у виконанні заходів територіальної оборони,
підвищення щільності охорони кордону на загрозливих
напрямах.
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