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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розпад Радянського Союзу та руйнація усталеної сис&

теми охорони та захисту державного кордону зумовили по&

требу для кожної країни пострадянського простору до роз&

робки та запровадження власної національної системи дер&

жавного управління прикордонною безпекою.

Питання, що передбачають створення ефективної сис&

теми державного управління у прикордонній сфері, є на сьо&

годні актуальним завданням політики національної безпеки

провідних європейських країн. Нагальні питання запровад&

ження відповідальної та збалансованої прикордонної пол&

ітки, що спрямована на захист національних інтересів на

державному кордоні, забезпечення суверенітету, територі&

альної цілісності та недоторканості державних кордонів з

огляду на актуалізацію та глобалізацію світових викликів та

загроз у прикордонній сфері, займають стратегічні позиції

у державно&управлінській діяльності вищого політичного ке&

рівництва України. Адже наша держава географічно знахо&

диться у центрі Європи, має один із найбільших державних

кордонів, протяжність якого становить близько семи тисяч

кілометрів, межує із 4 країнами&членами Європейського

Союзу, водночас маючи понад 4,5 тисяч кілометрів новітніх

кордонів з республіками колишнього СРСР, що не оформ&

лені у договірно&правовому відношенні.

За роки незалежності України були запроваджені певні

державно&управлінські механізми, що були спрямовані на

створення ефективного державного управління прикордон&
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ною безпекою. Державне управління прикордонною безпе&

кою було запроваджено з метою забезпечення захисту дер&

жавного суверенітету, територіальної цілісності та недотор&

каності державного кордону на всій його протяжності,

підтримання режиму державного кордону та запобігання

незаконного перетинання його, а також протидії незаконній

міграції, контрабандній та іншій протиправній діяльності на

кордоні. Водночас, актуалізація та глобалізація сучасних

транскордонних викликів та загроз у прикордонній сфері

обумовлює нагальну потребу удосконалення державного

управління прикордонною безпекою як складової націо&

нальної безпеки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те,

що питання щодо розробки концептуальних підходів до про&

цесу забезпечення національної безпеки є предметом дос&

ліджень багатьох вітчизняних вчених. Теоретико&методо&

логічні складові державного управління у сфері національ&

ної безпеки містяться у грунтовних дослідженнях українсь&

ких науковців, зокрема: В. Білоуса, О. Бєлова, О. Бодру&

ка, О. Власюка, В. Горбуліна, О. Гончаренка, А. Ка&

чинського, В. Картавцева, Г. Костенка, Е. Лісіцина, В. Ліпка&

на, Н. Нижник, С. Пирожкова, В. Пилипчука, Г. Почепцова,

М. Панова, Г. Ситника, В. Сідака та інших науковців.

Значний внесок у дослідження актуальних проблем та

перспектив державного управління прикордонною безпе&

кою були зроблені науковцями Державної прикордонної

служби України: О. Ананьїним, М. Литвином, Б. Марченком,
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А. Махнюком, О. Мельниковим, А. Мисиком, В. Назаренком,

В. Серватюком, А. Сіцінським, О. Ставицьким, П.Шишолі&

ним та іншими.

Водночас дослідженням теоретичних проблем держав&

ного управління прикордонною безпекою як складовою

національної безпеки України у вітчизняній науці держав&

ного управління приділяється недостатньо уваги.

Мета статті розкрити сутність державного управління

прикордонною безпекою за сучасних умов державотворен&

ня в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процеси, що пов'язані з актуалізацією та глобалізацією

у XXI сторіччі транскордонних глобальних викликів та заг&

роз та їх поширення через національні державні кордони

зумовлюють суттєве удосконалення системи забезпечення

національної безпеки.

Державне управління національною безпекою є спе&

цифічним видом та невід'ємною складовою державного уп&

равління, що охоплює соціальну, економічну, гуманітарну,

військову та політичну сфери життєдіяльності суспільства,

та є цілеспрямованою діяльністю суб'єктів забезпечення

національної безпеки [1].

У контексті проблем аналізу державної політики на&

ціональної безпеки України, актуальним питанням зали&

шається створення дієвих механізмів державного управ&

ління національною безпекою у прикордонній сфері, вра&

ховуючи той стан, що безпосередніми зовнішніми викли&

ками національній безпеці на державному кордоні є: "не&

вирішеність питання щодо розмежування лінією держав&

ного кордону акваторії Чорного і Азовського морів, Кер&

ченської протоки, відсутність демаркації державного кор&

дону України з Російською Федерацією, Республікою

Білорусь та Республікою Молдова, що стримує врегулю&

вання правових засад забезпечення його режиму облаш&

тування, ускладнює протидію транскордонним загрозам"

[2].

Теоретико&методологічні основи забезпечення прикор&

донної безпеки як складової національної безпеки України

було запроваджено науковою школою Державної прикор&

донної служби України.

Сутність поняття "прикордонна безпека" найбільш кон&

цептуально розкрито Головою Державної прикордонної

служби України М.М. Литвином, що визначає її як: "…захи&

щеність життєво важливих інтересів особи, суспільства і

держави в її прикордонному просторі, при якому суспіль&

ству, державі та особі не завдається шкода, а навпаки, ство&

рюються умови для реалізації їх інтересів, пов'язаних із сво&

бодою пересування через державний кордон, оперативно

виявляються та припиняються правопорушення, здійснюєть&

ся протидія загрозам національній безпеці на кордоні та

планомірна діяльність з усунення причин їх виникнення " [3,

с. 145].

О.Г. Мельников наголошує, що "…прикордонна безпе&

ка — це сукупність політичних, економічних, військових та

правоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення су&

веренітету, недоторканності і територіальної цілісності дер&

жави, які реалізуються шляхом здійснення прикордонної

політики держави" [4].

О.В. Ананьїн стверджує: "прикордонна безпека має

розглядатись як складова національної безпеки. Вона до&

сягається через політичні, організаційно&правові, еко&

номічні, військові, розвідувальні, оперативно&технічні, еко&

логічні, санітарні, гарантійні та інші заходи, що здійснюються

шляхом реалізації державної політики у сфері прикордон&

ної безпеки" [5].

Проведений аналіз наукових праць з питань прикордон&

ної безпеки дав змогу встановити її певні характерні особ&

ливості.

По&перше, прикордонна безпека є невід'ємною скла&

довою національної безпеки України та спрямована на

формування сприятливих умов для забезпечення націо&

нальних інтересів держави на кордоні, забезпечення

його недоторканості та територіальної цілісності держа&

ви.

По&друге, головною метою прикордонної безпеки є

створення ефективної системи захисту національних інте&

ресів у прикордонній сфері, спрямованою як на мініміза&

цію, так і на нейтралізацію транскордонних глобальних вик&

ликів та загроз на держаному кордоні.

По&третє, об'єктами прикордонної безпеки є права й

свободи людини, конституційний лад, суверенітет, терито&

ріальна цілісність, економічні, політичні та військові інтере&

си держави. Суб'єктами прикордонної безпеки є органи дер&

жавної влади, органи місцевого самоврядування, громадські

організації і громадяни України.

З метою створення забезпечення прикордонної безпе&

ки запровадити ефективне державне управління прикордон&

ною безпекою. На нашу думку, державне управління при&

кордонною безпекою є невід'ємною складовою державно&

го управління національною безпекою України та передба&

чає скоординовану діяльність компетентних державних

органів із забезпечення безпеки і відкритості державного

кордону, та спрямована на захист національних інтересів

держави, суспільства і людини, забезпечення її сувереніте&

ту, територіальної цілісності та недоторканості державного

кордону.

Об'єктом державного управління прикордонною безпе&

кою є суверенітет та територіальна цілісність держави. Су&

б'єктами прикордонної безпеки є органи влади, до компе&

тенції яких віднесено питання забезпечення прикордонної

безпеки.

Принципами державного управління у сфері прикордон&

ної безпеки є:

1)  принцип забезпечення територіальної цілісності;

2) принцип непорушності (недоторканності) державних

кордонів;

3)  принцип мирного врегулювання прикордонних

інцидентів та конфліктних ситуацій на державному кор&

доні;

4)  принцип забезпечення дотримання прав та свобод

громадян при перетинанні державного кордону.

На сьогодні у державі запроваджено відповідну систе&

му державного управління у сфері прикордонної безпеки,

що спрямована на:

1) захист суверенітету, територіальну цілісність та не&

залежності України;

2) врегулювання питань договірно&правового оформ&

лення державного кордону та протидію намаганням суміж&

них держав переглянути проходження лінії державного кор&

дону на свою користь;

3) захист національних інтересів України у її виключній

(морській) економічній зоні;

4)  удосконалення нормативно&правового забезпе&

чення питань дотримання режиму державного кордону та

прикордонного режиму, функціонування пунктів пропус&

ку та прикордонної інфраструктури, забезпечення свобо&

ди спілкування місцевого населення у прикордонних рай&

онах;

5) запровадження ефективної системи національної

безпеки у прикордонній сфері, що спрямована на протидію

транскордонним глобальним викликам та загрозам на кор&

доні, запобіганню тероризму, незаконній міграції, торгівлі

людьми, контрабанді зброї та наркотичних засобів, транс&

кордонної злочинності тощо;

6) створення сучасних прикордонних та митних струк&

тур європейського зразку, їх всебічне ресурсне, матеріаль&

не та технічне забезпечення;
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7) розвиток міжнародної співпраці у сфері безпеки дер&

жавних кордонів, імплементації спільних міжнародних про&

ектів та програм;

8) створення національної наукової школи і нового на&

укового напряму "прикордонології".

На сьогодні в Україні створено грунтовну нормативно&

правову базу, що спрямована на правове забезпечення про&

цесу державного управління прикордонною безпекою. Про&

ведений аналіз національних нормативно&правових актів дає

підстави стверджувати, що запровадження ефективної сис&

теми державного управління у прикордонній сфері з набут&

тям незалежності України було визначено одним із стратег&

ічних завдань національної безпеки країни. Ключовими нор&

мативно&правовими актами у сфері законодавчого забезпе&

чення державного управління прикордонною безпекою за

сучасних умов державотворення є:

1) Закон України "Про державний кордон України від

4 листопада 1991 року, що визначає поняття державного

кордону України, як "…лінію і вертикальну поверхню, що

проходить по цій лінії, які визначають межі території Ук&

раїни — суші, вод, надр та повітря нового простору" [6, с.

1];

2) Конституція України від 28 червня 1996 року, якою

закріплено конституційну норму: "Захист суверенітету і те&

риторіальної цілісності України, забезпечення її економіч&

ної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями

держави, справою всього Українського народу" [7, с. 17].

3) Закон України від 19.06.2003 року "Про Державну

прикордонну службу України", яким створено Державну

прикордонну службу України — правоохоронний орган зі

спеціальним статусом, що є основним суб'єктом забезпечен&

ня прикордонної безпеки, — "реалізує державну політику у

сфері захисту державного кордону України, бере участь у

розробленні та реалізації загальних принципів правового

оформлення і забезпечення недоторканності державного

кордону та охорони суверенних прав України в її виключній

(морській) економічній зоні" [8, с. 7].

4) Концепція розвитку Державної прикордонної служ&

би України на період до 2015 року, що була схвалена Ука&

зом Президента України від 19.06.2006 № 546/2006. Доку&

мент спрямований на "…створення сучасної прикордонної

служби європейського типу, яка гарантовано забезпечува&

тиме захист національних інтересів на державному кордоні"

[9].

5) Державна цільова програма "Облаштування та ре&

конструкція державного кордону " на період до 2015 року,

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від

13.06.2007 № 831 [10], що визначає низку організаційних

та практичних заходів з удосконалення державного управ&

ління прикордонною безпекою та координацію дій компе&

тентних органів влади з цього питання.

6) Закон України "Про основи національної безпеки",

який визначає, що: "національна безпека — захищеність

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспіль&

ства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток сус&

пільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація

реальних та потенційних загроз національним інтересам у

сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією,

прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики"

[11].

7) Указ Президента України від 08.06.2012 року №

390/2012 про рішення Ради національної безпеки і оборо&

ни України від 8 червня 2012 року "Про нову редакцію Воє&

нної доктрини України", що визначає основні загрози на&

ціональній безпеці України у прикордонній сфері: "…неза&

вершеність договірно&правового оформлення державного

кордону України, внаслідок чого зберігається ймовірність

висунення територіальних претензій до України та виник&

нення суперечок між державами" [12].

Розглядаючи європейську складову забезпечення при&

кордонної безпеки, зазначимо, що сучасні транскордонні

виклики та загрози у прикордонній сфері зумовлюють по&

требу провідних країн Європейського Союзу до пошуку кон&

солідованих рішень, що спрямовані на забезпечення євро&

пейської прикордонної безпеки. На сьогодні зазначені за&

ходи здійснюються у форматі  запровадження системи інтег&

рованого прикордонного менеджменту, ключовою складо&

вою численних проектів, пов'язаних з реформами у галузі

прикордонної безпеки провідних європейських країн. Стра&

тегічні напрями інтегрованого прикордонного менеджмен&

ту визначено 7 травня 2002 року у Комюніке Європейської

Комісії: "У напрямку інтегрованого управління зовнішніми

кордонами держав&членів Європейського Союзу" [13]. У Ко&

мюніке було запропоновано п'ятиступеневу модель інтегро&

ваного прикордонного менеджменту:

— прикордонний контроль у прикордонних переходах,

пунктах пропуску для авіаційного та морського сполучен&

ня;

— протидія кримінальним злочинам;

— аналіз ризиків і кримінальний аналіз;

— міжнародне співробітництво з країнами&сусідами;

— координація діяльності прикордонних відомств дер&

жав ЄС.

Питання запровадження європейської моделі інтегро&

ваного прикордонного менеджменту є актуальними і для

України у контексті реалізації стратегічного курсу на євро&

пейську інтеграцію. Це обумовило прийняття у 2010 році

Україною власної Концепції інтегрованого прикордонного

менеджменту, що передбачає:

1) координацію діяльності компетентних державних

органів із забезпечення безпеки і відкритості державного

кордону;

2) забезпечення охорони державного кордону, пропус&

ку в установленому порядку через державний кордон осіб,

транспортних засобів і товарів, провадження інформацій&

ної та оперативно&розшукової діяльності, проведення ана&

лізу ризиків та здійснення запобіжних заходів;

3) провадження суб'єктами інтегрованого управління

кордонами діяльності із запобігання, виявлення, розкриття

(розслідування) транскордонних злочинів;

4) створення чотирирівневої системи контролю за

в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без гро&

мадянства;

5) забезпечення міжнародного, прикордонного та

міжвідомчого співробітництва [14].

Загалом, проведений аналіз дає підстави стверджува&

ти, що стратегічні завдання державного управління прикор&

донною безпекою, на нашу думку, доцільно спрямувати на

реалізацію трьох стратегічних рівнів: міжнародного, міждер&

жавного та національного.

На міжнародному рівні державне управління прикор&

донною безпекою доцільно спрямувати на вирішення таких

завдань:

— активізація політико&дипломатичних зусиль, спрямо&

ваних на забезпечення гідної участі України у міжнародних

та регіональних безпекових структурах;

— формування сприятливих умов для реалізації зовні&

шньополітичних аспектів національної безпеки на міжна&

родній арені, проведення збалансованого та відповідально&

го зовнішньополітичного курсу України;

— участь у запровадженні ефективних міжнародних

нормативно&правових механізмів у сфері охорони та захис&

ту державного кордону;

— адаптація законодавства України з прикордонних

питань до законодавства Європейського Союзу, запровад&

ження положень Кодексу Шенгенських кордонів;

— проведення спільних прикордонних операції та опе&

ративно&профілактичних заходів, у тому числі у рамках
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співробітництва з Європейською Агенцією управління опе&

ративним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн&

членів ЄС (FRONTEX) та Місією ЄС з питань прикордонної

допомоги Україні і Молдові (EUBAM);

— імплементація спільних міжнародних проектів і про&

грам.

На міждержавному рівні із суміжними країнами держав&

не управління прикордонною безпекою доцільно спрямува&

ти на вирішення таких завдань:

— врегулювання питань договірно&правового оформ&

лення державного кордону та дотримання його режиму із

суміжними державами;

— організацію комплексної взаємодії із суміжними краї&

нами з питань протидії протиправній діяльності на спільних

ділянках державного кордону;

— опрацювання концептуальних засад та впроваджен&

ня у практику інтегрованого прикордонного менеджменту;

— проведення спільних оперативно&профілактичних

заходів з протидій протиправній діяльності на спільному

кордоні;

— удосконалення прикордонно&представницької діяль&

ності з метою мінімізації та локалізації можливих прикор&

донних інцидентів та конфліктних ситуацій на державному

кордоні;

— розвиток та поглиблення взаємодії прикордонних та

митних підрозділів з питань обміну інформацією про обста&

новку на державному кордоні, результати оперативно&служ&

бової діяльності, співпраці у оперативній сфері тощо;

— запровадження спільного прикордонно&митного кон&

тролю в пунктах пропуску;

— організація спільного патрулювання окремих діля&

нок кордону;

— розвиток мережі консультаційних (контактних)

пунктів.

На національному рівні державне управління прикордон&

ною безпекою доцільно спрямувати на вирішення таких завдань:

— нарощування внутрішніх можливостей щодо захис&

ту суверенітету, територіальної цілісності, незалежності та

непорушності кордонів;

— розвиток кадрового, інтелектуального та ресурсного

потенціалу суб'єктів забезпечення прикордонної безпеки;

— розробка та впровадження ефективної державної

політики у сфері забезпечення надійної охорони та захисту

державного кордону;

— удосконалення системи моніторингу стану національ&

ної безпеки у прикордонній сфері;

— створення ефективної системи державного управлі&

ння національною безпекою у прикордонній сфері шляхом

забезпечення єдиної координації та взаємодії компетентних

органів державної влади України та усунення суперечнос&

тей між суб'єктами забезпечення прикордонної безпеки;

— удосконалення правового регулювання та реформу&

вання прикордонних та митних органів у відповідності до

стандартів високорозвинених країн;

— створення ефективних політико&правових механізмів

з протидії протиправній діяльності на державному кордоні;

— розвиток прикордонної інфраструктури, відповідно

до вимог транзитного потенціалу України;

— розвиток інтегрованої системи охорони кордону

шляхом імплементації стратегії інтегрованого прикордон&

ного менеджменту.

Зазначені заходи дозволять значно підвищити ефек&

тивність державного управління прикордонною безпекою,

що безумовно, надасть позитивного імпульсу процесам ре&

алізації політики національної безпеки держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що за роки

незалежності, було створено певну систему державного

управління прикордонною безпекою, що дала змогу забез&

печити територіальну цілісність та недоторканість держав&

них кордонів, створити сучасні прикордонні та митні орга&

ни, зробити значний внесок у забезпечення прикордонної

безпеки у європейському регіоні.

Нагальні питання вдосконалення системи державного

управління прикордонною безпекою є ключовою стратегіч&

ною складовою політики національної безпеки України

щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності, неза&

лежності держави, а також створення ефективної системи

протидії транскордонним глобальним викликам та загрозам

у прикордонній сфері.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати&

ки є, на наш погляд, розробка концептуальних засад дер&

жавного управління національною безпекою у прикордонній

сфері.
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