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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна посідає стратегічне геополітичне положен-

ня в структурі міжнародної політики забезпечення без-
пеки, яке обумовлено її статусом, міжнародним авто-
ритетом та миролюбною зовнішньою політикою. Дер-
жава має один із найбільших за протяжністю держав-
них кордонів на європейському континенті, що складає
близько 7 тисяч кілометрів, з яких понад 4,5 тисяч кіло-
метрів — це новітні кордони з республіками колишньо-
го СРСР. Морська ділянка українського кордону має
протяжність 1355 кілометри, а площа виключної (морсь-
кої) економічної зони України складає 72 658 кв. км. З
країнами-членами Європейського Союзу державний
кордон має протяжність 1390,742 кілометри (20% від
загальної протяжності державного кордону). З держа-
вами-учасницями СНД — 4601,24 кілометри (65% від
загальної протяжності державного кордону). Про-
тяжність територіального моря України складає
1001 кілометри (15% від загальної протяжності держав-
ного кордону).

З набуттям державної незалежності зовнішньопо-
літичний курс України концентрує в собі національні
інтереси як країни, що не має жодних територіальних
претензій до суміжних держав та жодним чином не по-
сягає на суверенітет та територіальну цілісність будь-
якої країни світу [1]. Водночас, українська сторона
рішуче засуджує будь-яке втручання у внутрішні спра-
ви нашої держави з боку інших держав, особливо на тлі
значного загострення внутрішньополітичної ситуації в
країні.
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На превеликий жаль, необхідно зазначити, що уп-
родовж останнього часу спостерігається інтенсивна
політизація питань державно-територіального статусу
окремих регіонів України з боку деяких країн, що ма-
ють наміри порушити політичну стабільність та зовніш-
ньополітичну безпеку нашої держави.

Так, з боку деяких наших країн-сусідів лунають не-
поодинокі заклики щодо перегляду існуючих та норма-
тивно-визначених спільних ділянок державних кор-
донів, береться під сумнів статус окремих прикордон-
них територій України. Також слід констатувати, що в
умовах наявності сепаратистських настроїв, які поши-
рюються у деяких прикордонних регіонах України, збе-
рігається стійка загроза до втрати державою юридич-
ного титулу на суверенну територію. Ситуація є доволі
небезпечною для національної безпеки України, і обу-
мовлює необхідність вжиття адекватних заходів, що
спрямовані на територіальну цілісність та недотор-
каність державного кордону України.

Отже, за сучасних умов державності, одним із пріо-
ритетних напрямів державної політики національної
безпеки у сфері безпеки державного кордону є приско-
рення процесу договірно-правового оформлення дер-
жавного кордону України. Не оформлений у договір-
но-правовому відношенні державний кордон України
не дає змогу запровадити дієві механізми державного
управління щодо захисту суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності держави. Також це не доз-
воляє запровадити ефективні механізми забезпечення
режиму державного кордону, зокрема щодо порядку
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його утримання та облаштування відповідною прикор-
донною інфраструктурою, здійснення господарської та
природоохоронної діяльності, забезпечення безпеки
судноплавства у прикордонних водах, а також здійснен-
ня різноманітної промислової діяльності у континен-
тальному шельфі та виключній (морській) економічній
зоні України.

Стратегічні завдання політики національної безпе-
ки щодо врегулювання питань договірно-правового
оформлення державного кордону, закріплено у консти-
туційних нормах держави: "Територія України в межах
існуючого кордону є цілісною і недоторканою". Стат-
тею 17 Конституції України закріплено конституційну
норму: "Захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної
безпеки є найважливішими функціями держави, спра-
вою всього Українського народу" [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню процесів договірно-правового оформлен-
ня державного кордону України присвячені роботи до-
слідників: А.Л. Боднаря, А.М. Дьогтяря, М.О. Трюхана,
М.М. Литвина, М.А. Нартова, Л.В. Осовалюка, В.К. Плеш-
ка, В.С. Сіцінського, Б.Д. Трегубова та інших науковців.

Водночас, врегулювання питань договірно-правово-
го оформлення державного кордону України, обумов-
лює необхідність у проведенні подальших наукових до-
сліджень з цієї проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати сучасний стан дого-

вірно-правового оформлення державного кордону Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи сучасний стан та проблемні питання

договірно-правового оформлення державного кордону
України, необхідно, на нашу думку, розпочати з його
загальної характеристики.

Зазначимо, що наша держава як одна із колишніх
республік у складі Союзу Радянських Соціалістичних
Республік до набуття державної незалежності не мала
власного державного кордону. Відтак, за радянські часи
спільні ділянки державного кордону з Польщею, Угор-
щиною та Румунією були державним кордоном Радянсь-
кого Союзу із зазначеними вище країнами. Також СРСР
мав спільну ділянку державного кордону з Чехословаць-
кою Соціалістичною Республікою, що у подальшому
припинила своє існування та була поділена на Чеську
та Словацьку республіки.

Акцентуємо увагу на тому, що зазначені вище ділян-
ки державного кордону, за радянські часи, були по-
вністю оформлені у договірно-правовому відношенні
двосторонніми міждержавними нормативно-правовими
актами, якими:

— встановлено режим державного кордону, що рег-
ламентував широке коло питань від утримання держав-
ного кордону та позначення його на місцевості прикор-
донними знаками до організації пропуску осіб та транс-
портних засобів через спільний кордон, плавання у при-
кордонних водах та провадження іншої господарської
діяльності на кордоні;

— врегульовані питання організації співробітницт-
ва та надання взаємодопомоги з прикордонних питань;

— вирішені питання щодо мирного розв'язання при-
кордонних конфліктів та інцидентів на державному кор-
доні;

— узгоджено питання щодо приймання та переда-
вання порушників державного кордону і прикордонно-
го режиму;

— налагоджено співпрацю між сторонами в рамках
протидії транскордонній організованій злочинності,
тощо.

З набуттям державної незалежності, питання дого-
вірно-правового оформлення державного кордону ста-
ло для України одним із стратегічних завдань національ-
ної безпеки держави. Так, 12 вересня 1991 року Верхов-
ною Радою УРСР було проголошено державний кордон
СРСР, що відмежовував територію України від суміж-
них держав, та кордон між Українською РСР і Білорусь-
кою РСР, РРФСР, Республікою Молдова за станом на
16 липня 1990 року державним кордоном України [3].

У відповідності до зазначеної вище постанови Вер-
ховної Ради Української Радянської Соціалістичної
Республіки, державний кордон незалежної України був
сформований з двох невід'ємних частин.

Першу невід'ємну частину новітнього українського
державного кордону із суміжними країнами склали
ділянки державного кордону з Польщею, Словаччиною,
Угорщиною і Румунією, що вже були оформлені у дого-
вірно-правовому відношенні за части Радянського Со-
юзу. Завдяки вжитим політико-дипломатичним заходам,
за сучасних умов державності зазначені вище ділянки
державного кордону повністю оформлено у договірно-
правовому відношенні, а їх загальна протяжність скла-
дає 1390,742 кілометри (20% від загальної протяжності
державного кордону України). По суті, новітня украї-
нська влада спромоглася підтвердити існуючу за ра-
дянські часи лінію державного кордону між СРСР та
Польщею, Словаччиною (що виникла після розпаду Че-
хословацької Соціалістичної Республіки), Угорщиною
і Румунією, не допустивши жодної територіальні по-
ступки на власну територію з боку цих держав. Також
слід відзначити успішні дії новітньої української дип-
ломатії, якій вдалося за незначний історичний проміжок
часу без жодних конфліктів та протистоянь забезпечи-
ти захист національних інтересів та прикордонної без-
пеки на спільних ділянках державного кордону із наве-
деними вище країнами. Таким чином, на сьогодні про-
тяжність українсько-румунського державного кордо-
ну складає — 613,8 кілометри; українсько-польського
державного кордону — 542,39 кілометри; українсько-
угорського державного кордону — 136,7 кілометри;
українсько-словацького державного кордону — 97,852
кілометри. Усі зазначені ділянки державного кордону
позначено прикордонними знаками, встановлено режим
державного кордону, узгоджено питання співробітниц-
тва та взаємодопомоги з прикордонних питань щодо
протидії злочинам у прикордонній сфері. Зазначимо, що
питання договірно-правового оформлення та дотриман-
ня його режиму регламентовано положеннями нижче-
наведених двосторонніх міждержавних нормативно-
правових актів:

1. Договором між Україною і Словацькою Респуб-
лікою про спільний державний кордон від 14 жовтня
1993 року [4].

2. Договором між Україною і Угорською Республі-
кою про режим українсько-угорського державного кор-
дону, співробітництво і взаємодопомогу з прикордон-
них питань від 15 травня 1995 року [5].

3. Договором між Україною і Республікою Польща
про правовий режим українсько-польського державно-
го кордону, співробітництво і взаємодопомогу з прикор-
донних питань від 12 січня 1993 року [6].

4. Договором між Україною і Румунією про режим
українсько-румунського державного кордону, співро-
бітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань
від 17 червня 2003 року [7].

З метою здійснення контролю за проходженням
лінії державного кордону та дотримання його режиму,
стану прикордонних знаків та прикордонної інфра-
структури започатковано на постійній основі роботу
спільних (змішаних) прикордонних комісій з Польщею,
Угорщиною, Словаччиною та Румунією з перевірки
(огляду) проходження лінії державного кордону.

Слід констатувати, що всі проблемні питання, які
виникають під час охорони державного кордону та за-
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безпечення прикордонної безпеки на зазначених
спільних ділянках державного кордону вирішуються
безконфліктним мирним шляхом, із суворим дотриман-
ням усталених принципів норм міжнародного права.

Другу невід'ємну частину новітнього українського
державного кордону із суміжними країнами склали
ділянки державного кордону, необхідність встановлен-
ня яких виникла внаслідок розпаду Радянського Союзу.
Зазначимо, що за радянських часів були чітко визначені
межі адміністративно-територіального кордону між
всіма радянськими республіками. З руйнацією Радянсь-
кого Союзу та виникненням на пострадянському про-
сторі новоствореної наддержавної структури —
Співдружності Незалежних Держав виникло нагальне
питання щодо розмежування території бувших радянсь-
ких республік лінією державних кордонів.

Зазначене питання набуло актуальності і для неза-
лежної України, що отримала за радянські часи спільні
ділянки державного кордону із колишніми радянськи-
ми республіками загальною протяжністю 4601,24 кіло-
метри, які складають на сьогодні 65% від загальної про-
тяжності державного кордону України, а саме:

— з Російською Федерацією протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 2295,04 кіломет-
ри, із них сухопутна ділянка має протяжність 1974,04
кілометри;

— з Республікою Молдова протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 1222 кілометри;

— з Республікою Білорусь протяжність спільної
ділянки державного кордону складає 1084,2 кілометри.

Акцентуємо увагу на тому, що з початку набуття Ук-
раїною незалежності, державою визначено що стратегі-
чним пріоритетом зовнішньополітичної діяльності Украї-
ни щодо забезпечення національної безпеки держави є
питання завершення договірно-правового оформлення
новітніх ділянок державного кордону, що не були офор-
млені у відповідності до норм міжнародного права. Це
пріоритетне завдання було обумовлено необхідністю:

— захисту національних інтересів на державному
кордоні;

— попередження та припинення злочинів у прикор-
донній сфері;

— забезпечення суверенітету та територіальної
цілісності, а також встановлення єдиного правового
статусу державного кордону України на всій його про-
тяжності;

— забезпечення режиму державного кордону та
прикордонного режиму;

— створення необхідних умов для раціонального
господарювання та розвитку прикордонних територій.

З метою реалізації пріоритетного завдання політи-
ки національної безпеки, українською стороною запо-
чатковано переговорний процес, що мав за мету врегу-
лювати питання договірно-правового оформлення
спільних ділянок державного кордону з колишніми рес-
публіками СРСР, а нині суверенними державами: Ро-
сійською Федерацією, Республікою Білорусь та Респуб-
лікою Молдова. Зазначений переговорний процес спря-
мований на реалізацію таких стратегічних завдань:

1) проведення делімітації спільних ділянок держав-
ного кордону України із Росією, Білоруссю та Молдо-
вою. Це завдання було спрямоване на договірне визна-
чення лінії спільних ділянок державного кордону на
відповідних топографічних картах з детальним карто-
графічним відображенням рельєфу місцевості, гід-
рографії та населених пунктів;

2) укладення за результатами делімітації міждер-
жавних договорів про державний кордон. Зазначені
міждержавні нормативно-правові акти у своїх положен-
нях мають закріпити встановлену сторонами за ре-
зультатами делімітації лінію державного кордону, а та-
кож дають змогу започаткувати другий послідовний
процес договірно-правового оформлення державного
кордону — демаркацію;

3) створення спільних демаркаційних комісій та про-
ведення практичних робіт з демаркації кордону. Це зав-
дання було спрямоване на створення між Україною і
суміжними країнами спільних демаркаційних комісій,
які у форматі своєї діяльності забезпечують встановлен-
ня на місцевості лінії спільного державного кордону,
позначення його прикордонними знаками на основі дію-
чих документів про делімітацію кордону;

4) укладення міждержавних договорів про режим
державного кордону, співробітництво та взаємодопо-
могу з прикордонних питань. За сталою міжнародною
практикою міждержавні договори про режим держав-
ного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з
прикордонних питань укладаються за підсумками завер-
шення демаркації державного кордону, матеріалами
якої є демаркаційна карта, протокол — опис проход-
ження лінії державного кордону на місцевості та про-
токоли прикордонних знаків. Предметом зазначених
міждержавних договорів є утримання позначеної на
місцевості лінії державного кордону, узгодження по-
рядку користування об'єктами, розташованими на кор-
доні, ведення господарської та природоохоронної
діяльності, діяльність прикордонних комісій та створен-
ня інституту Прикордонних Уповноважених.

Аналіз стану переговорного процесу дає підстави
стверджувати, що завдяки активним та послідовним зу-
силлям української сторони більшість завдань договір-
но-правового оформлення спільних ділянок державно-
го кордону України з Російською Федерацією, Респуб-
лікою Білорусь та Республікою Молдова на сьогодні
вирішено, або знаходиться у процесі врегулювання.

По-перше, з усіма вище наведеними країнами про-
ведено делімітацію спільних ділянок державного кор-
дону та укладено міждержавні договори про держав-
ний кордон, а саме:

— Договір між Україною та Республікою Білорусь
про державний кордон, від 12 травня 1997 року [8];

— Договір між Україною і Республікою Молдова
про державний кордон, від 18 серпня 1999 року [9];

— Договір між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон від 28
січня 2003 року [10].

По-друге, сьогодні створено та організовано
діяльність спільних демаркаційних комісій у форматі
яких тривають планові заходи з демаркації спільних
ділянок українсько-російського, українсько-білорусь-
кого та українсько-молдовського державного кордону.
Водночас слід констатувати, що найбільшого успіху з
питань демаркації кордону досягнуто між Україною і
Республікою Молдова, де практичні роботи з позначен-
ня спільної ділянки кордону тривають з 2002 року і на
сьогоднішній день винесено на місцевість більш ніж 90%
лінії державного кордону. Що стосується демаркації
спільних ділянок державного кордону з Російською
Федерацією та Республікою Білорусь зазначимо, що
російська і білоруська сторона упродовж тривалого
часу зволікала із остаточним врегулюванням питань
правового оформлення спільного з Україною держав-
ного кордону. Така деструктивна позиція зазначених
суміжних держав використовувалась з метою здійснен-
ня політичного тиску на нашу державу, що мав за мету
перегляд існуючої за радянські часи лінії адміністратив-
ного розподілу між республіками колишнього СРСР для
реалізації намірів щодо територіального розмежуван-
ня на свою користь. Слід відмітити чітку та послідовну
позицію української сторони з врегулювання проблем-
них питань договірно-правового оформлення держав-
ного кордону, що дозволила змінити попередні позиції
російської та білоруської сторони і започаткувати прак-
тичні заходи з демаркації спільних ділянок кордону у
2010 та 2013 році відповідно.

По-третє, найбільш проблемним питанням договір-
но-правового оформлення є відсутність делімітації
морської ділянки українсько-російського державного
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кордону, а також відсутність розмежування континен-
тального шельфу та виключних (морських) економічних
зон України у Чорному морі. Зазначимо, що переговор-
ний процес з врегулювання цього питання триває ще з
1996 року, проведено 36 раундів переговорів між сто-
ронами, однак питання і досі залишається не врегульо-
ваним і не має політичної перспективи. Основною при-
чиною низької ефективності переговорного процесу є
безкомпромісна позиція російської сторони щодо пра-
вового статусу Керченської протоки, в основі якої ле-
жить очевидний політичний інтерес східного сусіда.
Суть питання полягає у тому, що Російська Федерація
намагається забезпечити свої військові та економічні
інтереси в Азово-Керченській акваторії таким чином,
щоб глибоководні транспортні артерії у акваторії ві-
дійшли Росії. Дана позиція є цілком не прийнятною для
України та суттєво загрожує її національній безпеці у
регіоні. Таким чином, Росія залишилась єдиною сусід-
ньою державою України, з якою на теперішній час не
укладено двосторонні міждержавні нормативно-правові
акти, котрі б повністю врегулювали питання про делі-
мітацію спільного державного кордону.

Отже, стан договірно-правого оформлення держав-
ного кордону дає підстави стверджувати, що не офор-
млені у правовому відношенні ділянки державного кор-
дону представляють серйозну загрозу національній без-
пеці України у сфері безпеки державного кордону.
Відсутність договірно-правового оформлення більшості
державного кордону України становить потенційну за-
грозу соборності українських земель, здійсненню юрис-
дикції України у зазначених регіонах, забезпеченню
суверенітету, територіальної цілісності держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що з набут-

тям Україною державної незалежності питання дого-
вірно-правового оформлення державного кордону було
визначено одним із пріоритетних напрямів політики з
питань національної безпеки у сфері безпеки держав-
ного кордону. Доведено, що невирішені проблемні пи-
тання договірно-правового оформлення державного
кордону мають ключове та стратегічне значення у по-
літико-дипломатичних відносинах між країнами-сусіда-
ми, а відсутність територіальних спорів між суміжними
державами, є ключовою передумовою для вступу краї-
ни до Європейського Союзу.

Отже, нагальною потребою сьогодення є інтенси-
фікація переговорного процесу з метою завершення дого-
вірно-правового оформлення державного кордону Украї-
ни на всій його протяжності, що є запорукою суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності держави.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є, на наш погляд дослідження теоретичних і при-
кладних аспектів щодо врегулювання питань договірно-
правового оформлення державного кордону України в
контексті розмежування континентального шельфу та
виключних (морських) економічних зон України та Ро-
сійської Федерації у Чорному морі.
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