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Стаття спрямована на розроблення науково-методичного апарату планування прикордонної операції регіональним 

управлінням Державної прикордонної служби України. Зокрема, автором розроблено комплексну методику роботи 

начальника і органів військового управління регіонального управління Державної прикордонної служби України з 

планування прикордонної операції при загостренні воєнно-політичної обстановки. Комплексна методика включає в 

себе низку часткових методик: методику визначення варіанту реагування органами військового управління 

регіонального управління на зміну обстановки на державному кордоні в залежності від прогнозованого рівня її 

складності та методику побудови угрупування сил і засобів для проведення прикордонної операції на ділянці 

відповідальності регіонального управління. Проведено верифікацію та компаративний аналіз розробленого науково-

методичного апарату. 
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Постановка проблеми.  Прикордонна 

наука все більше уваги приділяє питанням 

удосконалення управління силами і засобами 

Державної прикордонної служби України (далі 

– ДПСУ) під час реалізації функцій із 

забезпечення безпеки державного кордону 

(далі – ДК) в різних формах оперативно-

службової діяльності (далі – ОСД). Це вимагає 

глибокого наукового аналізу процесу 

управління з точки зору побудови його 

структури і змісту етапів, а практика від науки 

потребує рекомендацій з оптимального 

варіанту роботи органів військового 

управління під час його здійснення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Незважаючи на очевидність та актуальність 

питання, що розглядається, воно ще не дістало 

адекватного відображення стосовно 

регіонального управління (далі – РУ) ДПСУ в 

керівних документах, дослідженнях відповідно 

до сучасних умов функціонування ДПСУ, 

поглядів на ведення збройної боротьби, і тому 

потребує детального аналізу. Крім того, досвід 

ОСД (у т. ч. під час збройного конфлікту на 

території Донецької і Луганської областей), 

результати аналізу матеріалів наукових 

конференцій з питань забезпечення безпеки 

ДК, підтверджують потребу продовження 

досліджень у цьому напрямку. 

Метою статті є розроблення науково-

методичного апарату роботи начальника і 

органів військового управління регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України з планування прикордонної операції 

при загостренні воєнно-політичної обстановки. 

Основні результати дослідження. 

Інтеграція України в НАТО як один із напрямів 

безпекової політики держави передбачає 

перехід ДПСУ і решти військових формувань і 

правоохоронних органів (далі – ВФіПО) 

Сектору безпеки і оборони (далі – СБО) на 

стандарти країн-членів Альянсу, які 

охоплюють мало не всі сторони діяльності – від 

штабних процедур до типу палива для 

озброєння і техніки.  

Зазначене вимагає перегляду питань роботи 

органів військового управління ДПСУ всіх 

рівнів управління з планування ОСД у всіх її 

формах, що забезпечить ефективне управління 

угрупуванням сил і засобів ВФіПО під час 

спільних операцій, дозволить уніфікувати зміст 

нормативних документів та привести їх у 

відповідність до положень теорії управління. 

Одним із самих складних етапів процесу 

управління силами і засобами РУ є планування 

їх ОСД, зокрема, в такій формі як прикордонна 

операція (далі – ПО). В попередніх публікаціях 

[1], автором було розглянуто класифікацію ПО, 

визначено цілі, завдання та сформульовані їх 

характерні риси на ділянці відповідальності РУ 

при загостренні ВПО.  

Якість планування і відповідно – рішення на 
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проведення ПО залежить від науково-

методичного апарату (далі – НМА), який 

використовують органи військового управління РУ. 

Він повинен включати систему різноманітних 

засобів, прийомів вивчення і узагальнення 

процесу планування операції, а також 

послідовність здійснення даного процесу. 

Під методикою планування ПО в статті 

прийнято сукупність послідовних дій 

практичного виконання процесів, їх процедур і 

операцій, при яких використовуються певні 

алгоритми діяльності начальника і органів 

військового управління РУ для аналізу 

прогнозів, обґрунтування рішень, розробки 

планів та їх взаємного узгодження.  

Методика, що пропонується, відповідає на 

запитання: «В якій спосіб організувати та 

провести планування ПО?», її основна функція 

– структуризація процесу планування операції, 

головне призначення – допомогти начальнику і 

органам військового управління РУ прийняти 

обґрунтоване рішення на її проведення. На 

підставі загальної моделі планування [2], мети, 

що була поставлена, вимог, що були висунуті, 

методика передбачає наявність в ній п’яти 

основних етапів. 

Перший етап – визначення мети (комплексу 

цілей) ПО. Мета (комплекс цілей) визначаються 

як характеристики необхідного кінцевого 

стану, бажаного результату ПО, якого прагне 

РУ. Даний етап є дуже важливим, з погляду на 

те, що на ньому визначається область пошуку 

оптимальних рішень, формуються критерії 

доцільності можливих варіантів застосування 

елементів оперативної побудови в ПО, що у 

майбутньому дозволить відкидати неприйнятні 

варіанти і зосередити увагу на більш доцільних. 

Для оцінки дієвості цілей, на думку автора, 

доцільно будувати «дерево цілей операції» та 

вводити термін «SMART-цілі», який включає 

певні  вимоги до їх постановки [2].  

Другий етап – аналіз зовнішнього 

середовища та можливостей РУ. Даний етап 

методики включає збір, обробку й аналіз 

інформації про стан елементів зовнішнього 

середовища, елементів оперативної побудови 

ПО, їх можливостей, сильних і слабких сторін. 

Проведення причинно-наслідкового аналізу 

вимагає досвіду, знань і застосування 

особливих прийомів організації системної 

діяльності органів військового управління РУ.  

З метою забезпечення органів військового 

управління РУ методичним апаратом для 

оцінювання складності обстановки на ДК, 

вироблення прогнозних висновків щодо 

динаміки її розвитку в умовах загострення ВПО 

та відповідних варіантів реагування в 

залежності від рівня її складності проведено 

удосконалення відомого НМА [3, 4] та його 

адаптацію до умов забезпечення безпеки ДК. 

Удосконалена методика визначення 

варіанту реагування органами військового 

управління РУ на зміну обстановки на ДК в 

залежності від прогнозованого рівня її 

складності складається з шістнадцяти етапів. 

Сутність методики полягає у проведенні 

порівняння ситуації на ДК, що виникла на 

поточний час (часовий зріз), з найбільш 

конфліктною (еталонною), яка в минулому 

призвела до прийняття  начальником РУ 

рішення на проведення ПО.  

Для прогнозування складності обстановки 

на ДК було обрано лінійну модель Брауна, яка 

дає можливість отримувати оцінки, що 

характеризують не середній рівень процесу, а 

тенденцію, яка склалася на момент останнього 

спостереження. Вона також надає можливість 

відображати розвиток процесу, який не має 

сталих тенденцій. Крім того, обрана модель є 

адаптивною і швидко пристосовує свої 

параметри до змін у часових рядах. 

На відміну від існуючих методика включає в 

себе блоки визначення типу ПО, та варіанти 

реагування на зміни обстановки на ДК в 

залежності від рівня її складності. Це дозволяє 

проводити оцінювання складності обстановки 

на ДК, робити прогнозні висновки щодо 

динаміки її розвитку в умовах загострення ВПО 

та приймати відповідні управлінські рішення 

на здійснення (корегування) ОСД, з метою 

адекватного впливу на загрози, що виникли на ДК. 

Третій етап – підготовка та прийняття 

рішення на проведення ПО. Кризові ситуації, 

що виникають на ДК при загостренні ВПО, 

зумовлюють необхідність передбачення 

декілька приблизних сценаріїв їх розвитку та 

залучення для їх локалізації сил і засобів майже 

всіх ВФіПО держави.  

Під час реагування на кризові ситуації, що 

можуть виникнути на ДК, органи військового 

управління РУ зазвичай діють в умовах 

гострого дефіциту часу, обмеженої точності і 

достовірності інформації. Це може призвести 
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до прийняття нераціональних, і навіть 

помилкових рішень, які можуть спричинити 

негативні наслідки. До цієї категорії рішень 

відноситься рішення на створення угрупування 

різнорідних сил і засобів для проведення ПО.  

Існуючий НМА пропонує загальний спосіб 

залучення сил і засобів для створення елементів 

оперативної побудови ПО та виконання її 

завдань. Проте він не дає відповіді, яким саме 

чином визначається склад сил та засобів. Тому 

автором, розроблено методику визначення 

необхідної кількості сил і засобів, що необхідні 

для проведення ПО на ділянці відповідальності 

РУ в основу якої покладено спосіб формування 

складу сил і засобів оперативної побудови ПО 

на основі використання сценарного підходу. 

Структура та зміст методики складається з 

тринадцяти основних кроків. Окремі процеси, 

операції методики ґрунтується на відомих та 

розроблених методиках оперативно-тактичних 

розрахунків і розроблених моделях дій сил і 

засобів на етапах проведення ПО.  

Отже, пропонована методика може бути 

застосована в органах військового управління 

РУ на етапі підготовки пропозицій для 

прийняття рішення на створення угрупування 

сил і засобів для проведення ПО. Новизна 

методики полягає в тому, що вона, на відміну 

від існуючих, включає спосіб формування 

складу сил та засобів оперативної побудови ПО 

на основі використання сценарного підходу та 

методику ранжирування районів проведення 

операції. Зазначене дозволяє створити 

угрупування сил і засобів для проведення ПО з 

різнорідних формувань, раціонально 

розподілити сили і засоби враховуючи 

прогнозний сценарій розвитку кризової 

ситуації та, у випадку одночасного їх 

виникнення на різних ділянках ДК, провести 

ранжування районів її проведення. 

Четвертий етап – документування 

(оформлення плану ПО). План проведення ПО 

дозволяє начальнику і органам військового 

управління РУ оцінити наскільки реально 

досягнути поставлених цілей, що допомагає, а 

що заважає їх досягти. Конкретний зміст плану 

залежить від характеру поставленого завдання, 

але при будь-якому конкретному змісті він 

повинен мати такі основні компоненти: 

визначена мета операції; визначені всі етапи 

досягнення мети; визначені результати 

кожного етапу; розрахований час для кожного 

етапу; проведено аналіз всіх паралельних та 

послідовних заходів; складено перелік всіх 

необхідних ресурсів; визначено де взяти 

невистачаючі ресурси; визначено всі елементи 

оперативної побудови, які беруть участь у 

реалізації рішення; проведено аналіз всіх 

потенційних перешкод на шляху реалізації 

рішення та шляхи їх усунення; передбачені 

альтернативні варіанти для найбільш 

проблемних питань рішення. 

П’ятий етап – координація та затвердження 

планів. Всі плани, що стосуються проведення 

ПО, – це не просто сукупність, набір 

документів, а їх взаємопов'язана та узгоджена 

система. Тому сутність координації планів 

полягає в тому, що кожна з підсистем 

планування діє, виходячи із загальної мети 

операції, а плани елементів оперативної 

побудови – це частина плану ПО в цілому. Саме 

деталізація прийнятого рішення, завершення 

розробки планувальних (розпорядчих) 

документів і їх погодження є заключним 

етапом планування ПО.  

На підставі пропонованої методики 

розроблено алгоритм роботи начальника і 

органів військового управління РУ щодо 

виконання основних заходів з планування ПО. 

Для кожної конкретної ситуації, що 

складається під час планування, схема 

методики може уточнюватися і деталізуватися 

відповідно до системи переваг начальника і 

органів військового управління РУ, для 

отримання значень всіх заявлених показників і 

критеріїв ефективності тих процесів, що 

досліджуються в ході планування операції. 

Верифікацію та компаративний аналіз 

розробленого НМА автором  проведено за 

методикою, викладеною в роботі [5]. 

Результати верифікації та компаративного 

аналізу дозволяють стверджувати, що 

розроблений НМА задовольняє визначеним 

вимогам у повній мірі. Рівень його  наближення 

до  «ідеального» варіанту становить 89 %, що 

на 36…56% переважає існуючі НМА. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

запропонований НМА планування ПО, на 

відміну від існуючих, включає низку часткових 

методик, що дозволяє проводити детальне 

вивчення впливу на результати ПО 

зовнішнього й внутрішнього середовища, 

сформувати узагальнений інформаційний 

потенціал для прийняття ефективних рішень на 
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проведення ПО. Крім того, запропонований 

алгоритм роботи органів військового 

управління РУ з планування ПО дозволяє 

уніфікувати зміст заходів, привести їх у 

відповідність до роботи органів військового 

управління (оперативних штабів) військових 

формувань країн-членів Альянсу. 
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Курников В. В., 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ ОПЕРАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Статья направлена на разработку научно-методического аппарата планирования пограничной операции 

региональным управлением Государственной пограничной службы Украины. В частности, автором разработана 

комплексная методика работы начальника и органов военного управления регионального управления 

Государственной пограничной службы Украины по планированию пограничной операции при обострении военно-

политической обстановки. Комплексная методика включает в себя ряд частных методик: методика определения 

варианта реагирования органами военного управления регионального управления на изменение обстановки на 

государственной границе в зависимости от прогнозируемого уровня её сложности и методику построения 

группировки сил и средств для проведения пограничной операции на участке ответственности регионального 

управления. Проведено верификацию и компаративный анализ разработанного научно-методического аппарата. 

Ключевые слова: безопасность государственной границы, региональное управление, обострение военно-

политической обстановки, пограничная операция, планирование, научно-методический аппарат. 

 

Kournnikov V., 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPARATUS OF PLANNING OF BORDER OPERATION OF 

REGIONAL MANAGEMENT AFTER CROSSING MILITARY POLITICAL SITUATION 

The article is aimed at the development of a scientific and methodical apparatus for planning the border operation by the 

regional department of the State Border Guard Service of Ukraine. In particular, the author developed a comprehensive 

methodology for the work of the chief and bodies of military management of the regional administration of the State Border 

Guard Service of Ukraine for the planning of the border operation in the exacerbation of the military-political situation. The 

comprehensive methodology includes a number of partial methodologies: the methodology for determining the variant of the 

response by the authorities of the military management of the regional administration to change the situation at the state border, 

depending on the predicted level of its complexity and the methodology for building a grouping of forces and means for 

conducting a border operation in the area of responsibility of the regional administration. Verification and comparative 

analysis of the developed scientific-methodical apparatus was carried out. 

Key words: state border security, regional administration, exacerbation of military-political situation, border operation, 

planning, scientific and methodical apparatus. 

 

 

 

 

 


