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СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Державна прикордонна служба України (далі – ДПС України) є 
правоохоронним органом спеціального призначення. Відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» 
органи охорони державного кордону безпосередньо виконують пос-
тавлені перед ДПС України завдання щодо забезпечення недотор-
канності державного кордону України. Основною оперативно-
службовою ланкою ДПС України, на яку покладаються охорона пев-
ної ділянки державного кордону самостійно чи у взаємодії з іншими 
органами охорони державного кордону та Морською охороною, за-
безпечення дотримання режиму державного кордону і прикордон-
ного режиму, а також здійснення в установленому порядку прикор-
донного контролю і пропуску через державний кордон України та до 
тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, 
вантажів є – прикордонний загін [1]. 
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Традиційно прийнято розрізняються такі основні напрямки дія-
льності ДПС України: адміністративна, профілактична, оперативно-
розшукова, розвідувальна, кримінально процесуальна (в частині 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій), інформаційно-
аналітична та службово-бойова діяльність. Система визначених на-
прямків діяльності ДПС України формує специфічну сукупність форм 
та методів роботи для виконання поставлених завдань. 

ДПС України є одним із суб’єктів службово-бойової діяльності, як 
виду правоохоронної діяльності, що покликана забезпечувати внут-
рішню безпеку держави шляхом виконання правоохоронних завдань 
через службову діяльність (правоохоронними методами), а уразі за-
гострення обстановки (військовими методами) [2, с. 357]. Наукові 
розвідки в межах спеціальності 21.07.05 однозначно вважають ДПС 
України складовою сил охорони правопорядку [3–6]. Зазначене обу-
мовлює актуальність досліджень нормативно-правового регулюван-
ня застосування ДПС України, як суб’єкта службово-бойової діяльно-
сті сил охорони правопорядку. ДПС України є унікальним 
правоохоронним органом, у якому поєднується подвійна складова: 
військова та правоохоронна. Службово-бойова діяльність є невід’єм-
ною частиною діяльності військових формувань, в тому числі право-
охоронної спрямованості [2, с. 358]. 

Загострення оперативної обстановки в Україні, як наслідок про-
ведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та 
Луганської областей, стократне збільшення злочинів терористичної 
спрямованості тощо, негативно впливають на стан забезпечення на-
ціональної безпеки України. ДПС України на рівні з іншими військо-
вими формуваннями та правоохоронними органами виконує за-
вдання по захисту територіальної цілісності та недоторканності 
України. Виходячи із цього необхідно відмітити, що службово-бойова 
діяльність ДПС України має свою специфіку у порівнянні з діяльніс-
тю Національної гвардії України чи інших воєнізованих формувань, а 
отже потребує самостійного вивчення. Детальний аналіз функцій 
ДПС України через призму службово-бойової діяльності дає можли-
вість виокремити такі основні із них: 

– забезпечення захисту територіальної цілісності держави шля-
хом припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лі-
нії державного кордону України; 

– припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними ор-
ганами збройних конфліктів та інших провокацій на державному 
кордоні України; 

– участь у взаємодії із Збройними Силами України та іншими 
військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на те-
риторію України збройних сил іншої держави або групи держав; 
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– участь у виконанні заходів територіальної оборони, а також 
заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і 
надзвичайного стану; 

– організація запобігання кримінальним та адміністративним 
правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до 
компетенції ДПС України, їх виявлення та припинення, здійснення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно 
із законами; 

– охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавза-
собів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або ін-
шим уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохо-
ронним органам України або суду. 

Висновок. Підводячи підсумок необхідно зазначити, що службо-
во-бойова діяльність ДПС України в умовах російсько-терористичної 
агресії потребує належного вивчення та наукового обґрунтування. 
Підґрунтям для наукового пошуку можуть стати надбання у сфері 
застосування службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України та підрозділів Національної поліції. Зазначене, висуває на 
передній план необхідність удосконалення нормативно-правової 
основи застосування сил охорони правопорядку. 
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