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Забезпечення режиму державного кордону
в сучасних умовах

Для успішного розвитку міждер-
жавних відносин важливе значення
має встановлення цивілізованого
порядку пропуску осіб через держав-
ний кордон. Від цього деякою мірою
залежатимуть розмір залучення
іноземних інвестицій, умови для робо-
ти іноземних підприємців, іноземних
фахівців, журналістів та ін. Недостат-
ня правова урегульованість або неяс-
ність процедури перетинання держав-
ного кордону може мати негативні
наслідки, зокрема для розвитку еко-
номіки України.

З метою вірного визначення ролі
державних кордонів у регулюванні
міграційних потоків передовсім не-
обхідно з’ясувати саму природу такого
явища, як державний кордон України.
Що ми розуміємо під цим поняттям?
Відповідь на це питання можна знай-
ти в Законі України «Про державний
кордон України». У цьому норматив-
но-правовому акті даються поняття дер-
жавного кордону, його ознаки, порядок
позначення, порядок перетинання.

Так, згідно з положеннями зазна-
ченого Закону, державним кордоном
України є лінія і вертикальна поверх-
ня, що проходить по цій лінії, які ви-

значають межі території України –
суходолу, вод, надр, повітряного просто-
ру. Державний кордон України визна-
чається рішеннями Верховної Ради
України, а також міжнародними дого-
ворами України. Кабінет Міністрів
України у межах своїх повноважень
вживає заходів щодо забезпечення охо-
рони та захисту державного кордону 
і території України [2].

Сутність нелегальної міграції по-
лягає в тому, що мігранти перетинають
державний кордон у невстановленому
місці або з порушенням порядку пере-
тинання державного кордону чи пере-
бування на території України. Стосов-
но нелегального перетинання держав-
ного кордону варто зазначити, що
найбільш загрозлива ситуація існує на
ділянках з Росією, Білоруссю та при-
кордонними західними країнами. За
даними наукових досліджень сутності
нелегальної міграції [3], провідники
супроводжують мігрантів під час
переправлення з країни до країни,
проїзду через країни транзиту і через
Україну до країн призначення. Роль
провідників полягає в тому, щоби спо-
стерігати за районом і системою охо-
рони кордону, пояснювати нелегаль-
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ним мігрантам, коли та як слід перетну-
ти кордон, хто є особою для контактів
по той бік кордону, як поводитись у
випадку арешту. Після прибуття в
Україну ці, часто багатонаціональні,
групи прямують до місць, де очікують
продовження переправлення. Кожний
п’ятий мігрант, затриманий прикор-
донниками, намагався перейти кордон
у пункті перетину, маючи фальшиві
документи. Працівники Державної
прикордонної служби виявили, що
1319 паспортів, 400 віз і 560 інших до-
кументів, необхідних для перетину
кордону, були фальшивими [4].

Не менш важливим є питання і про
визначення режиму державного кор-
дону України. Нелегальна міграція за
своєю суттю порушує встановлений
законодавством режим і цим створює
загрозу державному суверенітету і
національній безпеці України. Саме
тому на більш детальне і повне врегу-
лювання порядку перетинання дер-
жавного кордону України направлено
прийняття низки нормативно-право-
вих актів.

Режим державного кордону Украї-
ни – це порядок перетинання держав-
ного кордону України, плавання і
перебування українських та іноземних
невійськових суден і військових кораб-
лів у територіальному морі та внут-
рішніх водах України, заходження
іноземних невійськових суден і війсь-
кових кораблів у внутрішні води і порти
України та перебування в них, утри-
мання державного кордону України,
провадження різних робіт, промисло-
вої та іншої діяльності на державному
кордоні України. Саме завдяки добре
виваженому і повному нормативно-
правовому регулюванню режиму дер-
жавного кордону Україна має змогу
впливати на рівень міграційних про-
цесів, а також не допускати незакон-
ного проникнення нелегальних мігран-
тів на її територію [2].

Тож можна сказати, що прикор-
донний режим – це система режим-
них заходів у прикордонній смузі та

контрольованому прикордонному ра-
йоні, які регламентують відповід-
но до законодавства правила в’їзду,
тимчасового перебування, проживан-
ня, пересування громадян України 
та інших осіб, провадження робіт,
обліку і тримання на пристанях, при-
чалах і в пунктах базування самохід-
них і несамохідних суден, їх плаван-
ня та пересування у внутрішніх водах
України [5].

Основну роль у забезпеченні при-
кордонного режиму відіграє Держав-
на прикордонна служба. На Державну
прикордонну службу України покладаю-
ться завдання щодо забезпечення не-
доторканності державного кордону та
охорони суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні.

Основними функціями Державної
прикордонної служби України є:

• охорона державного кордону
України на суходолі, морі, річках,
озерах та інших водоймах з метою
недопущення незаконної зміни прохо-
дження його лінії;

• забезпечення дотримання режиму
державного кордону та прикордонно-
го режиму;

• здійснення в установленому по-
рядку прикордонного контролю і про-
пуску через державний кордон Украї-
ни осіб, транспортних засобів, вантажів
та іншого майна, а також виявлення 
і припинення випадків незаконного їх
переміщення;

• охорона суверенних прав Украї-
ни в її виключній (морській) еконо-
мічній зоні та контроль за реаліза-
цією прав і виконанням зобов’язань у
цій зоні інших держав, українських та
іноземних юридичних і фізичних осіб,
міжнародних організацій;

• ведення розвідувальної, інфор-
маційно-аналітичної та оперативно-роз-
шукової діяльності, в інтересах забез-
печення захисту державного кордону
України згідно із законами України 
«Про розвідувальні органи України»
та «Про оперативно-розшукову діяль-
ність»;
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• участь у боротьбі з організованою
злочинністю та протидія незаконній
міграції на державному кордоні Украї-
ни і в межах контрольованих прикор-
донних районів;

• участь у здійсненні державної охо-
рони місць постійного і тимчасового пе-
ребування Президента України та поса-
дових осіб, визначених у Законі України
«Про державну охорону органів держав-
ної влади України та посадових осіб»;

• охорона закордонних диплома-
тичних установ України; координація
діяльності військових формувань і
відповідних правоохоронних органів,
пов’язаної із захистом державного
кордону України, а також діяльності
державних органів, що здійснюють
різні види контролю під час перетинан-
ня державного кордону України чи
беруть участь у забезпеченні режиму
державного кордону, прикордонного
режиму і режиму в пунктах пропуску
через державний кордон України.

Чинне законодавство України за-
значає, що з метою дотримання демо-
кратичних устоїв держави, а також
визначення пріоритетів людини в роз-
будові незалежної Української держави,
виконання завдань Державної прикор-
донної служби повинно базуватися на
таких принципах :

• законність;
• повага та дотримання прав і сво-

бод людини і громадянина;
• позапартійність;
• безперервність;
• поєднання гласних, негласних та

конспіративних форм і методів діяль-
ності;

• єдиноначальність;
• колегіальність у розробленні важ-

ливих рішень;
• взаємодія з органами державної

влади, органами місцевого самовряду-
вання та громадськими організаціями
при здійсненні покладених на Державну
прикордонну службу України завдань;

• відкритість для демократичного
цивільного контролю.

Діяльність Державної прикордон-
ної служби України провадиться на

основі дотримання прав і свобод лю-
дини і громадянина. Органи, військово-
службовці та працівники Державної
прикордонної служби України зобо-
в’язані поважати гідність людини, ви-
являти до неї гуманне ставлення.

На Державну прикордонну служ-
бу України відповідно до визначених
законом завдань покладаються:

1) припинення будь-яких спроб
незаконної зміни проходження лінії
державного кордону України;

2) припинення у взаємодії з відпо-
відними правоохоронними органами
збройних конфліктів та інших провока-
цій на державному кордоні України;

3) участь у взаємодії зі Збройними
Силами України та іншими військовими
формуваннями у відбитті вторгнення
або нападу на територію України зброй-
них сил іншої держави або групи держав;

4) участь у виконанні заходів тери-
торіальної оборони, а також заходів,
спрямованих на додержання правового
режиму воєнного і надзвичайного стану;

5) організація запобігання злочи-
нам та адміністративним правопору-
шенням, протидію яким законодав-
ством віднесено до компетенції Дер-
жавної прикордонної служби України,
їх виявлення, припинення, проведення
дізнання, здійснення провадження у
справах про адміністративні правопо-
рушення згідно з законами;

6) здійснення прикордонного кон-
тролю і пропуску в установленому
порядку осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна в разі наяв-
ності належно оформлених докумен-
тів після проходження ними митного
та за потреби інших видів контролю,
а також реєстрація іноземців та осіб
без громадянства, які в установлено-
му порядку прибувають в Україну, та
їхніх паспортних документів у пунктах
пропуску через державний кордон;

7) участь в укладанні міжнародних
договорів України з прикордонних пи-
тань і з питань взаємних поїздок грома-
дян, а також забезпечення їх виконання;

8) запобігання й недопущення 
в’їзду в Україну або виїзду з України
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осіб, яким згідно із законодавством не
дозволяється в’їзд в Україну або яких
тимчасово обмежено у праві виїзду з
України, зокрема згідно з доручен-
нями правоохоронних органів; роз-
шук у пунктах пропуску через держав-
ний кордон осіб, які переховуються
від органів дізнання, слідства та суду,
ухиляються від відбуття криміналь-
них покарань; виконання в установле-
ному порядку інших доручень право-
охоронних органів;

9) виявлення  причин  та  умов, що
призводять до порушень законодав-
ства про державний кордон України,
вжиття в межах  своєї компетенції за-
ходів щодо їх усунення;

10) провадження розвідувальної, ін-
формаційно-аналітичної та оператив-
но-розшукової діяльності, а також
здійснення контррозвідувальних захо-
дів в інтересах забезпечення захисту
державного кордону України;

11) контроль за дотриманням при-
кордонного режиму;

12) організація відповідно до законо-
давства прийняття заяв про надання ста-
тусу біженця від осіб, які мають намір
його набути та змушені були незаконно
перетнути державний кордон України;

13) встановлення за погодженням
із Державною митною службою Украї-
ни та Міністерством транспорту Укра-
їни режиму в пунктах пропуску через
державний кордон України, контроль
за його додержанням;

14) контроль за дотриманням не-
військовими суднами та військовими
кораблями встановленого порядку пла-
вання і перебування в територіально-
му морі та внутрішніх водах України;

15) прийняття у взаємодії з органа-
ми внутрішніх справ і органами Служ-
би безпеки України рішень про видво-
рення за межі України іноземців та
осіб без громадянства, яких затримано
в межах контрольованих прикордон-
них районів під час спроби або після не-
законного перетинання державного кор-
дону в Україну, видворення цих осіб;

16) здійснення самостійно або у
взаємодії з органами внутрішніх справ

і органами Служби безпеки України в
межах контрольованих прикордонних
районів контролю за дотриманням іно-
земцями та особами без громадянства,
а також біженцями та особами, яким
надано притулок в Україні, встановле-
них правил перебування на її території;

17) охорона, конвоювання і три-
мання затриманих осіб і плавзасобів
до моменту їх передання органам при-
кордонної охорони або іншим уповно-
важеним органам суміжної держави,
іншим правоохоронним органам Ук-
раїни або суду;

18) виконання відповідно до зако-
нодавства системи особливих заходів
щодо захисту військовослужбовців і
працівників Державної прикордонної
служби України від зазіхань на життя,
здоров’я, честь, майно у зв’язку з їхньою
службовою діяльністю, а також їхніх
близьких родичів;

19) протидія і запобігання коруп-
ційним діянням і злочинам у сфері
службової діяльності особового скла-
ду Державної прикордонної служби
України;

20) участь у межах своєї компе-
тенції у взаємодії з органами Служби
безпеки України, органами внутріш-
ніх справ та іншими правоохоронни-
ми органами у боротьбі з тероризмом
і виконанні інших покладених на них
завдань;

21) прикордонно-представницька
робота і участь прикордонних пред-
ставників у роботі спільних міжнарод-
них комісій з розгляду прикордонних
спорів, інцидентів, конфліктів;

22) здійснення самостійно або ра-
зом із спеціально уповноваженими на
те органами виконавчої влади і поса-
довими особами контролю в районах
несення служби за збереженням при-
родних ресурсів, додержанням правил
промислової та іншої діяльності, охо-
роною довкілля;

23) інформування відповідних дер-
жавних органів і громадян про ава-
рії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо
та інші надзвичайні події на державному
кордоні України, у прикордонній смузі
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та в контрольованих прикордонних
районах;

24) охорона закордонних диплома-
тичних установ України;

25) участь у межах своєї компетен-
ції у забезпеченні державної охорони
місць постійного і тимчасового пере-
бування Президента України та посадо-
вих осіб, визначених у Законі України
«Про державну охорону органів держав-
ної влади України та посадових осіб»;

26) взаємодія під час охорони дер-
жавного кордону України з відповід-
ними органами інших держав у поряд-

ку, який установлюється міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою
України.

Отже, виходячи з викладеного,
можна стверджувати, що в нашій дер-
жаві існує спеціально уповноважений
орган державної влади, на який по-
кладені завдання із забезпечення при-
кордонного режиму – це Державна
прикордонна служба. Крім того, на всі
правоохоронні органи покладено до-
даткові завдання з надання допомоги
із забезпечення прикордонного режиму.
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Стрільченко Є. В. Забезпечення режиму державного кордону в сучасних умовах
Статтю присвячено дослідженню діяльності державних організацій із

забезпечення недоторканності державного кордону та прикордонного режиму в
умовах прагнення України до євроінтеграції.
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Статья посвящена исследованию деятельности государственных организаций
по обеспечению неприкосновенности государственной границы и пограничного
режима в условиях стремления Украины к евроинтеграции.
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The article is devoted to researching the activity of state organizations as for state
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