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IV Міжнародна конференція з питань управління кордонами 

23-24 листопада 2021 року (10:00-13:00) 

(Змішаний формат: онлайн/ місце проведення уточнюється: Київ,  Україна 
(залежно від обмежень на поїздки та збори) 

 

Концепція 
Довідка 

З 2018 року ICMPD проводить щорічну подію - Міжнародну конференцію з питань управління 
кордонами, що надає можливість фахівцям та особам, які працюють у сфері управління кордонами в 
широкому сенсі, обмінюватися досвідом з питань, що відповідають їхнім спільним інтересам. 

 
І Міжнародна конференція з питань управління кордонами відбулася у Лівані у 2018 році за 

участю представників багатьох країн, установ та агенцій. Під час заходу було обговорено чотири 
основні теми: інтегроване управління кордонами (ІУК), сприяння торгівлі, технологічні виклики, та 
освітні ініціативи для персоналу прикордонних служб. Висока відвідуваність конференції підтвердила, 
що рішення щодо організації такого заходу було обґрунтованим. Інтерактивні, яскраві та дещо складні 
дискусії дали додатковий імпульс організаторам і відкрили можливість проведення конференцій на 
щорічній основі.  

У 2019 році, у Вірменії, було організовано ІІ Міжнародну конференцію з питань управління 
кордонами, на якій розглядалися різні теми, пов'язані з управлінням кордонами як частини більшої 
системи врядування на кордоні. Цю головну тему було обговорено та презентовано з різних сторін, 
починаючи від академічної і закінчуючи сприйняттям фахівців-практиків. Зокрема, подія 2019 року 
досліджувала як перехід від звичайного управління кордонами до масштабного врядування на 
кордоні може надати необхідні інструменти для протистояння динамічним викликам, які стоять перед 
фахівцями в сфері управління кордонами. 

Підготовка до проведення ІІІ Міжнародної конференції з питань управління кордонами була 
зупинена через спалах пандемії COVID-19 у 2020 році та відповідними обмеженнями. Тому, вперше, 
конференцію було організовано в онлайн-форматі. Під час її роботи було розглянуто виклики у сфері 
управління кордонами, які можуть з’явитися в найближчому майбутньому, а також проблеми, 
пов'язані з технологіями морфінгу. До того ж, було запропоновано різні шляхи впорядкування роботи 
прикордонних відомств за допомогою комплексних і методологічних способів. 

 Слід зазначити, що не тільки пандемія COVID-19 негативно впливає на глобальну мобільність та 
зони вільного пересування, такі як Шенген, адже є й інші фактори, що впливають на зміну 
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формату управління кордонами. Прикордонне середовище - це багатогранна “екосистема”, що 
поєднує різних суб’єктів, які мають іноді взаємодоповнюючі, а іноді й суперечливі інтереси. 
Протягом усієї людської історії кордони завжди мали велике значення для держави, оскільки 
вони є однією з найбільш помітних і фізичних демонстрацій її суверенітету, а також її системи 
управління. У цьому контексті, управління кордонами часто сприймається суто у сфері безпеки, 
як таке, що накладає обмеження, заборони, санкції, перешкоди та ускладнює безперешкодний 
перетин кордону та загальну мобільність. Воно часто презентується в дуже скороченому і, 
можна сказати, упередженому вигляді, як одна з основних перешкод мобільності людини та 
свободі пересування, в той час як ця сфера набагато складніша і сповнена більшими 
можливостями, ніж це може здатися на перший погляд. За фасадом “безпеки” є багато 
елементів, тісно пов’язаних із соціальним та економічним розвитком, таких як стимулювання 
туризму або фінансові інвестиції. Вирішення проблеми управління кордонами комплексно та на 
глобальному рівні може допомогти протистояти цим численним викликам, а також знайти нові 
можливості. Без сумніву, це сфера, де реформи, якщо їх підтримувати та керувати ними за 
допомогою адекватного багатогалузевого підходу, можуть насправді зміцнити локальну та 
регіональну стабільність, безпеку, торгівлю та економіку, а також верховенство права, захист 
основних прав, і таким чином стати активним чинником розвитку. З іншого боку, відсутність 
підтримки або недостатня підтримка цієї сфери може наражати спільноти, що мешкають у 
прикордонних районах, на ризики та навіть загрози, як у форматах транскордонної злочинності, 
радикалізації, переміщення населення, потоків біженців, так і в інших, менш помітних формах, 
оскільки «сіра» економіка несе глобальний негативний вплив на національні та регіональні рівні.  

 Активне залучення всіх суб’єктів прикордонної сфери, а також ефективна співпраця та 
координація між ними є ключовими складовими більш ефективного, злагодженого та 
всебічного управління, яке є найбільш прийнятною відповіддю на головні виклики, з якими 
доведеться зіткнутися будь-якій державі. 

 Всі вищезгадані теми є надзвичайно актуальними, але комплексне управління кордонами також 
має постійно адаптуватися до надзвичайно динамічного політичного, безпекового, економічного 
та санітарного середовища, в якому ми живемо. Останні два роки особливо продемонстрували 
цю потребу адаптації, оскільки пандемія COVID-19 безпосередньо поставила під сумнів нашу 
мобільність, роботу та повсякденне життя. 

Робота IV Міжнародної конференції з управління кордонами об’єднає прикордонників, 
поліцію та митні органи,  а також багатьох інших суб’єктів з державної та приватної сфер, в рамках 
єдиної платформи, де пріоритетом номер один є безпечний та впорядкований рух людей та товарів 
через кордон. Таке об’єднання є особливо важливим після пандемії, коли більшість країн та націй 
прагнуть оговтатися від недавнього шоку. 

Під час обговорень за круглим столом доповідачі матимуть можливість презентувати свою 
щоденну практику, досвід та досягнення по двом основним темам: подвійний внесок (інтегрованого) 
управління кордонами в розвиток держави водночас з продовженням виконання функцій  
гарантування безпеки та обміну інформацією в контексті управління кордонами.  Тематичні круглі 
столи дадуть можливість обміну думками та обговорення потенційного розвитку в сфері управління 
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кордонами з метою протистояння сучасним глобальним викликам, в тому числі на рівні безпеки чи 
економіки. 

Конференція об’єднає експертів із практичним та технічним досвідом, у тому числі вчених, 
політиків та осіб, які приймають рішення і є представниками різних державних установ або приватного 
сектора, організацій громадянського суспільства, які працюють у сфері управління кордонами. 

Цілі конференції 

Основною метою конференції є обмін, презентація та обговорення практичного досвіду і 
рекомендацій щодо ролі управління кордонами у розвитку та обміну інформацією в контексті 
управління кордонами. Обмін міжнародним досвідом допоможе запропонувати різні шляхи 
комплексного та методологічного вдосконалення роботи прикордонних органів. Конференція 
передбачає проведення двох тематичних круглих столів, що слугуватимуть платформами для 
відкритих дискусій з метою пошуку дієвих рішень: 

1. Управління кордонами як чинник активації розвитку та гарантії безпеки 

2. Інформаційні потоки в контексті управління кордонами:  необхідність посилити та 
впорядкувати інформаційні потоки між суб’єктами управління кордонами. 

 
Формат конференції 

Конференція проходитиме у змішаному форматі. Учасники зможуть приєднатися  дистанційно із 
застосуванням платформи WebEx, або відвідати захід в Києві.  
Робочою мовою конференції буде англійська; для учасників буде забезпечений синхронний переклад 
українською, французькою та  російською мовами. Тільки зареєстровані учасники матимуть доступ до 
конференції. Після закінчення, учасники отримають запис конференції. 
 
Контактна інформація 

Пан Борут Ержен 

Керівник програми 

 Управління кордонами та безпекою  

Міжнародний центр з розвитку міграційної політики (ICMPD) 

BMConference@icmpd.org 
 

Реєстрація  

https://www.eventbrite.ca/e/4th-annual-border-management-conference-registration-151498408819 

 


