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ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА НА ЗАХИСТІ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

З початком російської агресії на сході України перед керівництвом дер-
жави постав цілий комплекс питань, які вимагали негайного вирішення. Од-
ним із найважливіших було питання посилення оборони східних кордонів з 
метою припинення постачання зброї та боєприпасів для проросійських бойо-
виків та недопущення вторгнення на територію України військових підрозді-
лів з російської території. Зазначене напряму стосується органів та підрозді-
лів Державної прикордонної служби України (ДПСУ).  

Восени 2014 року, з визначенням лінії розмежування у межах Донецької 
та Луганської областей постала нагальна потреба у протидії незаконному пе-
реправленню на територію підконтрольну українській владі зброї, боєприпа-
сів, проникненню бойовиків, а також неконтрольованому переміщенню осіб, 
товарів та транспортних засобів в обхід визначених контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду (КПВВ) поза межами встановлених транспортних коридорів. З 
цією метою у структурі Держприкордонслужби було сформовано принци-
пово нові прикордонні підрозділи – оперативно-військові відділи. Але, для 
більш успішного виконання поставлених Державній прикордонній службі 
України завдань на загрозливих напрямках необхідно створити нові бойові 
органи (підрозділи) охорони державного кордону, і для цього необхідно збі-
льшити наявну граничну чисельність Державної прикордонної служби на 
3000 осіб. На виконання цього у трьох регіональних управліннях ДПСУ (Схі-
дному, Західному та Південному) були створені нові підрозділи – прикор-
донні комендатури швидкого реагування та оперативно-бойові прикордонні 
комендатури. 

Прикордонна комендатура швидкого реагування (ПКШР) та операти-
вно-бойова прикордонна комендатура (ОБПК) є структурними підрозділами 
прикордонного загону, призначеним для захисту та посилення охорони ви-
значеної ділянки державного кордону. Комендатура виконує покладені на неї 
завдання у взаємодії з органами та підрозділами охорони державного кор-
дону, частинами та підрозділами Збройних Сил України та інших військових 
формувань та правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльно-
сті яких визначаються законом. В охороні державного кордону комендатура 
може використовувати допомогу органів державної влади, громадських об’єд-
нань, громадян з числа місцевих жителів на добровільній основі. Завданнями 
прикордонних підрозділів швидкого реагування під час виконання функцій 
спеціального та оборонного характеру можуть бути: посилення охорони і за-
хисту визначеної ділянки відповідальності; локалізація кризових ситуацій на 
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кордоні; припинення збройних конфліктів та інших провокацій; участь у бо-
ротьбі з ДРГ; участь у межах компетенції у боротьбі з тероризмом, організо-
ваної злочинністю у взаємодії з органами СБУ та МВС; виконання завдань 
оперативно-розшукової діяльності; відбиття озброєного вторгнення військо-
вих груп та підрозділів; ведення бойових дій з передовими та розвідуваль-
ними підрозділами регулярних військ противника та ін. 

Сучасна прикордонна комендатура швидкого реагування (оперативно-
бойова прикордонна комендатура) володіє високими бойовими можливос-
тями, самостійністю, здатністю виконувати різні завдання у різних умовах, на 
головних або другорядних напрямках, у складі прикордонного загону та са-
мостійно. Це в свою чергу обумовлює необхідність визначення основних 
форм оперативно-бойової діяльності прикордонних підрозділів швидкого ре-
агування. 
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РИЗИКИ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

Проблема федералізації України є вкрай актуальною і дискусійною для 
нашого сьогодення. Це питання постійно виникає у часи загострення політи-
чних криз. Противники федералізації зазначають, що це нищівна ідея, яка ро-
звалить соборну Україну, а її прихильники твердять, що федералізація – це 
можливість уникнути розколу і є перспективою розвитку регіонів. 

Події останніх п’яти років показують, що ідея федералізації нашої дер-
жави не є сприятливою для соборності України. Слова В’ячеслава Чорновола 
є актуальними і досі: «…перехід до такого устрою зараз не на часі. Спершу 
слід збудувати міцну Українську державу». Україна має зберегти та зміцнити 
свій суверенітет, недоторканність і територіальну цілісність. Вони є принци-
повими умовами нормального функціонування українського суспільства на 
власній землі. 

Спробуємо визначити, чи може стати федералізація розв’язанням нага-
льних для України економічних і політичних питань.  




