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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  



МЕТА, ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  



СХЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ  

Прикордонна 
політика 

Прикордонна 
діяльність 

Інтегроване 
управління 
кордонами 

Прикордонна 
безпека 



МІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПРИКОРДОННОЇ 
ДОПОМОГИ МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ   

EUBAM допомагає Молдові та Україні виконувати зобов’язання за 

Угодами про Глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ), 

підписаними обома країнами разом з Угодами про Асоціацію з ЄС 

Присутність та спостереження за 
проведенням прикордонного та 

митного контролю 

Консультативна діяльність під час 
вивчення документів , необхідних 

для перетину кордону  

Вимагати здійснення повторної 
перевірки й оцінки будь-якого 

оформленого вантажу  

Відвідування без попередження будь-
яких пунктів пропуску на українсько-
молдовському кордоні, підрозділів 

прикордонної та митної служби  

Повноваження 
Місії EUBAM 



ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ  

Інтегроване управління кордонами  
(Integrated Border Management, IBM) 

комплекс заходів в ЄС 
із контролю за зовнішніми кордонами 

механізм державного управління прикордонною безпекою, який 
охоплює систему політичних, правових, економічних, організаційних і 

соціальних засобів цілеспрямованого впливу уповноважених суб’єктів на 
об’єкти управління прикордонною безпекою 

Реалізація шляхом: 

•Посилення контролю за в’їздом і перебуванням іноземних громадян 
на території України 

•Запровадження нових форм і методів охорони державного кордону 

•Розширення сфери міжнародної співпраці 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО 
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ 

ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ: 

Концепція інтегрованого управління кордонами 
(схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
28.10. 2015 р. N 1149-р) 

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби 
України до 2020 року (схвалено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1189-р) 

Концепція Державної цільової правоохоронної програми 
“Облаштування та реконструкція державного кордону” на 
період до 2020 року (схвалено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1179-р) 



ЗАХОДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ  
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Провести адаптацію законодавства України у сфері прикордонної безпеки до законодавства 
Європейського Союзу 

Врегулювання питань договірно-правового оформлення кордону та забезпечення подальшого 
розвитку прикордонної інфраструктури 

Впорядкування статусу самої Держприкордонслужби щодо підпорядкованості, компетенції, 
законодавчої ініціативи та кадрового складу 

Провести реформування системи підготовки й набору кадрів до Держприкордонслужби, 
організаційно-штатного укладу структурних компонентів відомства: «інтелектуальний кордон» 
та «силова підтримка» 

Перегляд завдань та функцій Морської охорони Держприкордонслужби та Військово-
Морських Сил, з огляду на адекватну оцінку стану та придатності до виконання завдань всього 
корабельно-катерного складу 

Відновлення та модернізація існуючої та впровадження на решті ділянок державного 
кордону системи оптико-електронного спостереження із подальшим інтегруванням її з 
радіолокаційним та тепловізійним спостереженням 

Активно й широко залучати європейських експертів, активізувати взаємодію з 
міжнародними організаціями, в тому числі проведення спільних операцій на кордоні з протидії 
протиправній діяльності 
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