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У статті визначено сукупність факторів, які визначають порядок функціонування Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду, проведено їх аналіз, систематизацію та ранжування.
Зазначене дозволяє сформувати узагальнений інформаційний потенціал для побудови моделей функціонування в умовах особливого періоду, прийняття ефективних рішень щодо застосування сил та засобів прикордонного відомства для забезпечення безпеки державного кордону.
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Вступ
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Невід'ємною функцією кожної держави є забезпечення національної безпеки, яка покликана гарантувати сприятливі умови для життя і продуктивної
діяльності громадян, державних інститутів, захищати життєво важливі інтереси людини, суспільства,
держави від зовнішніх та внутрішніх загроз [1-2].
В умовах сьогодення національні інтереси
України формуються під впливом реально існуючих
воєнних небезпек і транснаціональних загроз, у
тому числі й на державному кордоні [3-4], що зобов'язує сприймати їх адекватно рівню національної
безпеки, проводити аналіз та прогнозувати їх зміни
для прийняття виваженого рішення щодо протидії.
Тому питання, що пов'язані із забезпеченням
прикордонної безпеки як стану захищеності життєво
важливих інтересів особи, суспільства і держави в її
прикордонній сфері, вимагають розроблення й реалізації принципово нових підходів до її забезпечення, потребують перегляду існуючих стереотипів і
прийняття виважених рішень щодо порядку функціонування Державної прикордонної служби (Держприкордонслужба) в різних умовах, зокрема, в умовах особливого періоду [3-4].
Держприкордонслужба як суб'єкт Сектору безпеки і оборони (СБО) здійснює свою діяльність
відповідно до основних напрямів державної політики з питань забезпечення національної безпеки держави на державному кордоні, а порядок її функціонування в умовах особливого періоду повинен бути
адекватним загрозам, що виникають на державному
кордоні, і тенденціям розвитку збройної боротьби.
Застосування сил та засобів Держприкордонслужби в умовах особливого періоду залежить від впливу
багатьох суб’єктивних та об’єктивних факторів, тому
визначення їх сукупності і проведення аналізу є одним
з основних завдань, яке повинне вирішуватися при
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розробці методичних підходів для обґрунтування порядку функціонування Держприкордонслужби.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми та
на які опираються автори. Питанням аналізу факторів, що впливають на порядок функціонування
прикордонного відомства в умовах особливого періоду присвячено ціла низка робіт [5–9]. В них розглядались фактори, що обумовлювали застосування
Прикордонних військ України (ПВУ) при підготовці
та веденні оборонних операцій початкового періоду
війни, питання охорони державного кордону в період
загострення військово-політичної обстановки, у локальних війнах і збройних конфліктах ХХ століття.
Віддаючи належне науковим напрацюванням з
цієї проблематики, слід зауважити, що дослідження
теоретичних аспектів функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду в сучасних
збройних конфліктах («гібридних війнах»), ще не
мають скоординованого і системного характеру.
Проте ряд актуальних і практично значущих проблем у цій сфері залишаються поза детальною увагою дослідників і потребують подальшої розробки,
зокрема, визначення та аналіз факторів, які визначатимуть порядок функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду (в період загострення військово-політичної обстановки, у збройних
конфліктах і локальних війнах ХХІ століття).
Відсутність досліджень цього аспекту значно
знижує ефективність функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду, результативність її діяльності при виконанні завдань із забезпечення безпеки державного кордону. Зазначене обумовлює необхідність і актуальність даної статті, яка присвячена науковому аналізу зазначеної проблеми функціонування Держприкордонслужби України.
Мета статті полягає в визначенні, аналізі і систематизації факторів, що впливають на порядок
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Кібернетика та системний аналіз
функціонування Держприкордонслужби в умовах
особливого періоду, та проведенні їх ранжирування.

Виклад основного матеріалу
Розвиток воєнного мистецтва Держприкордонслужби, форм і способів застосування її сил та засобів здійснюється відповідно до конкретних історичних умов, об’єктивних та суб’єктивних факторів, що
визначають порядок функціонування прикордонного відомства.
Значно впливають на порядок функціонування
Держприкордонслужби під час збройних конфліктів
і локальних, «гібридних» війн сучасності її структура, укомплектованість та оснащення новітніми зразками озброєння та військової техніки (ОВТ); мета
конфлікту (війни); особливості фізико-географічних
умов зони конфлікту (ділянки державного кордону);
реальність у оцінюванні обстановки і прийнятті
рішень; терміни виконання завдань тощо.
Разом з цим, досвід збройних конфліктів сучасності (у т. ч. на сході країни) свідчить, що на
порядок функціонування Держприкордонслужби,
крім суто військових факторів, здійснюють все більший вплив інші фактори (воєнно-політичні та
соціально-економічні), зокрема: розвиток воєннополітичної обстановки (ВПО) у регіоні, національно-етнічний склад мешканців прикордоння, політичні настрої та традиції місцевого населення, його
релігійний склад і фанатизм (запрограмованість),
відношення до прикордонників, стан економіки
країни, рівень економічного розвитку регіону, діяльність засобів масової інформації тощо.
Вищезазначене зумовлює необхідність визначення сукупності факторів, що впливатимуть на
порядок функціонування Держприкордонслужби в
умовах особливого періоду, обґрунтування їх впливу та ваги.
Як вже було зазначено, особливість сучасних воєнних конфліктів (війн) як двостороннього процесу, їх
динамічність породжує величезну кількість факторів,
вплив яких на хід і результат бойових дій часто стає
неочевидним і підвищує ступінь невизначеності їх
результату. Обстановка, що складається в процесі
сучасних воєнних конфліктів (війн) відрізняється великим різноманіттям зв'язків і відносин, а їх конкретний аналіз є найбільш важким і відповідальним моментом для прийняття рішення на використання сил та
засобів будь-якого військового формування.
Фактори, які впливають на функціонування
будь-якої складної системи, при проведенні досліджень, як правило, визначаються з використанням
логічних методів аналізу. У даній статті перелік
факторів, що визначають порядок функціонування
Держприкордонслужби в умовах особливого періоду, узагальнено, доповнено і конкретизовано відносно сучасних поглядів на забезпечення прикордонної безпеки держави.

Серед численних факторів, що впливають на
порядок функціонування Держприкордонслужби в
умовах особливого періоду, найбільш вагомими і
значущими, на наш погляд, є ті з них, які пов'язані зі
способами ведення сторонами конфлікту воєнних
дій. Адже від обраних способів залежать як кінцевий результат їх ведення, так і рівень втрат своїх
військ (сил та засобів). Сторони конфлікту можуть
застосовувати різні способи ведення воєнних дій,
однак ступінь впливу конкретного способу на кінцевий результат різний, оскільки кожен з них залежить
від конкретних умов обстановки.
До числа групи цих факторів слід віднести і характер дій сторін конфлікту. Передові частини сухопутних військ, розвідувально-диверсійні групи,
ракетні війська і артилерія, сили і засоби радіоелектронної боротьби, що залучаються для вирішення
завдань конфлікту, безсумнівно будуть впливати на
порядок функціонування Держприкордонслужби та
ефективність її дій. Крім того прогнозованим формам дій противника повинні бути протиставлені
відповідні форми дій військових формувань СБО,
зокрема Держприкордонслужби.
Спектр загроз національній безпеці на державному кордоні у різному ступені здійснює вплив на
стан воєнно-політичної обстановки в державі, регіоні, що у свою чергу викликає відповідну реакцію
військово-політичного керівництва країни щодо
використання військових формувань СБО, зокрема
сил та засобів Держприкордонслужби.
Важливим фактором, що робить домінуючий
вплив на порядок функціонування Держприкордонслужби, є кількісно-якісний склад ОВТ угруповань
військ (сил) сторін конфлікту. Озброєння і військова
техніка збільшують ударну і вогневу міць військ
(сил) сторін, маневрені можливості, забезпечують
гармонійне поєднання основних елементів бойових
дій: вогню, удару і маневру, дають можливість досягати мети конфлікту (війни) в короткі терміни.
Можливості щодо розроблення, виробництва
(закупівлі) нових зразків ОВТ дозволяє Держприкордонслужбі ефективно протидіяти противнику. При
цьому застосування новітнього ОВТ дозволяє скорегувати потрібний склад сил та засобів, призводить
до змінювання форм і способів ведення дій. У сучасних умовах, по відомим причинам, на оснащення
Держприкордонслужби ОВТ, суттєво будуть впливати і можливості щодо модернізації та продовження термінів її експлуатації.
Одним з факторів, що вплине на порядок функціонування Держприкордонслужби, є рівень матеріально-технічного забезпечення, який може зробити істотний вплив на організований і своєчасний
вступ у конфлікт (війну) військ (сил) сторін і подальше виконання ними поставлених завдань. Ступінь
впливу кожного виду забезпечення різна і буде залежати від обстановки. Якщо, наприклад, умови
обстановки дозволяють забезпечувати стабільне і
43

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, 2017, 1(50)
безперебійне постачання силам та засобам Держприкордонслужби матеріально-технічних засобів,
продовольства, то вплив цього фактора є стабільним. Ускладнення обстановки може викликати труднощі в забезпеченні і, як наслідок, привести до
зниження ефективності діяльності відомства.
При оцінці рівня матеріально-технічного забезпечення необхідно враховувати також стан і розвиток економіки країни й економічний стан регіону
конфлікту з точки зору можливостей щодо використання місцевих ресурсів для забезпечення формувань, залучення транспорту, ремонтних, лікувальних
та інших установ.
Узгоджене застосування в конфлікті військових
формувань СБО можливо тільки за умови єдності в
розумінні цілей, завдань і порядку їх виконання у
просторі та часі. Ця єдність досягається вмілою
організацією управління та взаємодії. Досвід минулих років і особливо останніх конфліктів (війн) дає
чимало прикладів, коли сторона, що мала перевагу в
засобах збройної боротьби, зазнавала поразки через
слабку організацію управління військами. В сучасних умовах вимоги до управління стали ще більш
жорсткими. Вони стали таким же вирішальним фактором, як кількість і якість зброї, а співвідношення
рівнів управління не менш важливим, ніж співвідношення засобів збройної боротьби.
Тому важливе місце серед факторів, що досліджуються, займають організаційна структура Держприкордонслужби, зокрема її відповідність спектру
загроз національній безпеці на державному кордоні,
стан укомплектованості особовим складом (в т. ч.
органів управління), рівень її мобілізаційної готовності, порядок комплектування (доукомплектування) та мобілізаційні можливості.
Серед факторів, що впливає на порядок функціонування Держприкордонслужби важливе місце займає
людський фактор, що включає наступні елементи:
патріотизм, рівень мотивації, моральну стійкість особового складу і населення, національно-етнічний склад
населення прикордоння (району конфлікту); професійні знання і навички особового складу, його вишкіл і
відповідність вимогам сучасної війни.
Особливо велике значення мають знання, досвід,
творчі та організаторські здібності командних (управлінських) кадрів. Рівень оперативної підготовки органів управління безпосередньо впливає на правильність
визначення порядку функціонування Держприкордонслужби. Слід відзначити, що крім виконання завдань
щодо планування, вироблення замислу майбутніх дій,
управління силами та засобами у ході бойових дій,
органи управління повинні бути здатними визначати
потрібний для виконання завдань склад сил та засобів,
їх всебічне забезпечення, використовуючи необхідний
математичний апарат.
Фізико-географічні умови також є одним з істотних факторів, що впливає на порядок функціонування Держприкордонслужби, форм і способів ви44
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конання завдань. Серед факторів навколишнього
середовища особливо слід виділити вплив характеру
місцевості, кліматичних умов, часу доби тощо. Врахування умов місцевості передбачених районів дій,
пори року дозволяє підготувати органи і підрозділи
до дій у конкретних умовах обстановки, правильно
забезпечити збалансований склад угруповання.
В сучасних воєнних конфліктах (війнах), першочергове значення має і часовий фактор. Військова
історія має чимало прикладів, коли для реалізації
замислу дій потрібно було за всяку ціну затримати
на певний час головні угруповання військ (сил)
противника, щоб виграти час з метою перегрупування і нанесення контрудару. Разом з тим зростання тривалості ведення активних бойових дій може
негативно вплинути на їх ефективність, так як це
призводить до зростання матеріально-технічних,
фінансових витрат, а головне, до людських втрат.
Часові та просторові фактори, особливо у ході
майбутніх дій, є взаємопов’язаними. Очевидно, що
віддалення пунктів постійної дислокації військових
частин Збройних Сил України від районів бойових
дій також буде чинити суттєвий вплив на порядок
функціонування Держприкордонслужби.
Важливий вплив на порядок функціонування
Держприкордонслужби має рівень опрацювання
законодавчої бази. Воєнна Доктрина України визначає базові концепції забезпечення національної безпеки держави у воєнній сфері, зокрема:
воєнно-політичного партнерства, що передбачає зниження загрози національній безпеці України у воєнній сфері з використанням політичних,
економічних та інших засобів;
запобігання можливій збройній агресії воєнносиловим стримуванням, зокрема створенням загрози
заподіяння потенційному агресору шкоди, не адекватній очікуваній, у разі застосування воєнної сили
проти України;
відсічі збройній агресії, яка передбачає використання всіх необхідних форм і способів збройної
боротьби для припинення агресії на початковій стадії, завдання агресору поразки та примушення його
до припинення воєнних дій.
Від рівня опрацювання законодавчої бази взаємодії військових формувань СБО в особливий період, залежить комплексне використання бойової
потужності різних формувань СБО, інтеграція їх
бойових потенціалів тощо.
Таким чином проведений аналіз дозволив з
усього різноманіття перелічених факторів за результатами узагальнення і систематизації об’єднати їх у
7 великих груп (табл. 1): воєнно-політичні; воєнноекономічні; матеріально-технічні; організаційноуправлінські; людські; фізико-географічні, просторові (часові); нормативно-правові.
Для визначення сукупності факторів, оцінювання
впливу груп факторів і факторів у середині їх груп на
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порядок функціонування Держприкордонслужби в
умовах особливого періоду використовувався метод
експертного оцінювання (метод номінальної групи), до
якого залучалось 10 експертів-фахівців із галузі оперативно-стратегічного рівня управління Держприкордонслужби та науково-педагогічного складу кафедр
оперативного мистецтва і управління Національної
академії Держприкордонслужби України.
Ранжирування факторів (визначення значущості їх впливу) здійснювалось у два етапи. На першому етапі проводилось ранжирування груп факторів,
на другому – факторів у середині груп.
Результати експертного оцінювання (рис. 1) пока-

зали, що найбільший вплив на визначення порядку
функціонування Держприкордонслужби в умовах
особливого періоду здійснюють групи 1 (воєннополітичні), 4 (організаційно-управлінські), 2 (воєнноекономічні). Менший вплив здійснюють групи 3 (матеріально-технічні), 7 (нормативно-правові), 5 (людські), 6 (фізико-географічні, просторові (часові)).
Результати ранжирування факторів у середині
груп наведені в табл. 2.
За результатами досліджень коефіцієнт конкордації знаходився у межах 0,75–0,86, що підтверджує вірогідність експертного оцінювання.
Таблиця 1

Сукупність факторів, що впливають на порядок
функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду
Номер і найменування
Номер і найменування
групи факторів
фактору групи
1. Воєнно-політичні
1.1. Спектр загроз національній безпеці на державному кордоні
1.2. Мета воєнного конфлікту
1.3. Форма воєнного конфлікту
1.4. Кількісно-якісний склад противника, його можливості
1.5. Можливі способи дій противника
1.6. Можливі способи дій військових формувань СБО
2. Воєнно-економічні 2.1. Стан і розвиток економіки країни
2.2. Відповідність видатків державного бюджету потребам Держприкордонслужби
2.3. Можливість корегування видатків державного бюджету
для Держприкордонслужби
3. Матеріально3.1. Укомплектованість Держприкордонслужби ОВТ і матеріально-технічними
технічні
засобами
3.2. Можливості ОПК держави щодо розроблення і виробництва певних видів
озброєння і техніки
3.3. Можливості щодо закупівлі іноземних зразків ОВТ
3.4. Відповідність якості ОВТ сучасному рівню розвитку
4. Організаційно4.1. Організаційна структура (у т. ч. структура управління) Держприкордонслужби
управлінські
4.2. Стан укомплектованості Держприкордонслужби особовим складом
4.3. Стан укомплектованості органів управління Держприкордонслужби
4.4. Мобілізаційні можливості держави щодо доукомплектування
Держприкордонслужби
4.5. Порядок доукомплектування Держприкордонслужби
4.6. Рівень оперативної підготовки органів управління
5. Людські (морально- 5.1. Морально-психологічний стан (рівень мотивації) особового складу
психологічні, релігійні) Держприкордонслужби
5.2. Рівень підготовки особового складу Держприкордонслужби
5.3. Національно-етнічний склад населення прикордоння (району воєнного конфлікту)
5.4. Релігійно-конфесійний склад населення прикордоння (району воєнного
конфлікту)
5.5. Рівень підтримки населення прикордоння (району воєнного конфлікту)
політики держави
6. Фізико-географічні, 6.1. Прогнозований розмах воєнного конфлікту (бойових дій)
просторові (часові)
6.2. Час розгортання з’єднань, частин Збройних Сил України в районі воєнного
конфлікту (бойових дій)
6.3. Умови місцевості, пора року в районі воєнного конфлікту (бойових дій)
7. Нормативно-правові 7.1. Законодавчі акти щодо забезпечення національної безпеки держави, положення
Воєнної доктрини
7.2. Місія (функції, завдання) Держприкордонслужби
7.3. Законодавча база щодо розвитку (реформування) Держприкордонслужби,
утримання, фінансування, чисельності, комплектування, мобілізаційної підготовки
і мобілізації тощо
7.4. Законодавча база щодо взаємодії військових формувань СБО в особливий період
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Таблиця 2

Результати ранжування факторів у середині груп, що впливають
на порядок функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду
Номер і найменування групи факторів (фактору групи)
1. Воєнно-політичні
1.1. Спектр загроз національній безпеці на державному кордоні
1.2. Мета воєнного конфлікту
1.3. Форма воєнного конфлікту
1.4. Кількісно-якісний склад противника, його можливості
1.5. Можливі способи дій противника
1.6. Можливі способи дій військових формувань СБО України
2. Воєнно-економічні
2.1. Стан і розвиток економіки країни
2.2. Відповідність видатків державного бюджету потребам Держприкордонслужби
2.3. Можливість корегування видатків державного бюджету для Держприкордонслужби
3. Матеріально-технічні
3.1. Укомплектованість Держприкордонслужби ОВТ і матеріально-технічними засобами
3.2. Можливості ОПК держави щодо розроблення і виробництва певних видів озброєння
і техніки
3.3. Можливості щодо закупівлі іноземних зразків ОВТ
3.4. Відповідність якості ОВТ сучасному рівню розвитку
4. Організаційно-управлінські
4.1. Організаційна структура (у т. ч. структура управління) Держприкордонслужби
4.2. Стан укомплектованості Держприкордонслужби особовим складом
4.3. Стан укомплектованості органів управління Держприкордонслужби
4.4. Порядок комплектування (доукомплектування) Держприкордонслужби
4.5. Мобілізаційні можливості держави щодо доукомплектування Держприкордонслужби
4.6. Рівень оперативної підготовки органів управління
5. Людські (морально-психологічні, релігійні)
5.1. Морально-психологічний стан (рівень мотивації) особового складу Держприкордонслужби
5.2. Рівень підготовки особового складу Держприкордонслужби
5.3. Національно-етнічний склад населення прикордоння (району воєнного конфлікту)
5.4. Релігійно-конфесійний склад населення прикордоння (району воєнного конфлікту)
5.5. Рівень підтримки населення прикордоння (району воєнного конфлікту) політики держави
6. Фізико-географічні, просторові (часові)
6.1. Прогнозований розмах воєнного конфлікту (бойових дій)
6.2. Час розгортання з’єднань, частин Збройних Сил України в районі воєнного конфлікту
(бойових дій)
6.3. Умови місцевості, пора року в районі воєнного конфлікту (бойових дій)
7. Нормативно-правові
7.1. Законодавчі акти щодо забезпечення національної безпеки держави, положення Воєнної
доктрини
7.2. Місія (функції, завдання) Держприкордонслужби
7.3. Законодавча база щодо розвитку (реформування) Держприкордонслужби, утримання,
фінансування, чисельності, комплектування, мобілізаційної підготовки і мобілізації тощо
7.4. Законодавча база щодо взаємодії військових формувань СБО в особливий період
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групи
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0,25
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Рис. 1. Результати експертного оцінювання
коефіцієнтів значущості впливу груп факторів
на порядок функціонування Держприкордонслужби
в умовах особливого періоду

Висновки
Таким чином визначення сукупності факторів,
що впливатимуть на визначення порядку функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду, результати їх ранжирування дозволяє
сформувати узагальнений інформаційний потенціал
для побудови моделей функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду, прийняття ефективних рішень щодо застосування сил та
засобів прикордонного відомства для забезпечення
безпеки державного кордону.
Однак при прийнятті рішення на порядок функціонування Держприкордонслужби не слід обмежуватися аналізом тільки факторів, що здійснюють
основний вплив. Необхідно враховувати і другорядні фактори, оскільки на певному етапі функціонування прикордонного відомства їх значення може
змінитися в залежності від умов, що склалися. Тому
необхідно вивчати і враховувати фактори в їх сукупності і взаємозв'язку.
Перспективами подальших досліджень вважаємо розробку методичного апарату для обґрунтування моделей функціонування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду та рекомендацій
щодо використання сил та засобів прикордонного
відомства.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО ПЕРИОДА
Ю.Б. Ивашков, В.В. Залож
В статье определена совокупность факторов, определяющих порядок функционирования Государственной пограничной службы Украины в условиях особого периода, проведена их систематизация, анализ и ранжирование. Отмеченное позволяет сформировать обобщенный информационный потенциал для построения моделей функционирования в
условиях особого периода, принятия эффективных решений по применению сил и средств пограничного ведомства для
обеспечения безопасности государственной границы.
Ключевые слова: особый период, Государственная пограничная служба, порядок функционирования, анализ факторов.
ANALYSIS OF FACTORS OF IDENTIFICATION PROCEDURES OF THE FUNCTIONING
OF THE STATE BORDER OFFICE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE SPECIAL PERIOD
Yu. Ivashkov, V. Zalozh
Outlining the group of factors which affect functioning of the State Border Guard Service during the special period and the
results of their rankings enable creation of generalized information capacity in order to build the models of the State Border
Guard Service’s functioning during the special period, making effective decisions regarding the use of forces and means of the
border agency for providing border security.
Keywords: special period, the State Border Guard Service, operating procedure, analysis of factors.
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