
 

 

УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ ТА БЕЗПЕКА 

СПРИЯННЯ ВІДКРИТИМ, АЛЕ БЕЗПЕЧНИМ КОРДОНАМ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРОГРАМИ 
 

Програма Міжнародного центру з розвитку міграційної 

політики ( (ICMPD) з питань управління кордонами та безпеки 

(BMS) переважно підтримує прикордонні та міграційні 

відомства в інституційному розвитку та нарощуванні 

потенціалу. Ми створюємо індивідуальні рішення для 

оптимального управління кордонами та посиленої безпеки, а 

також сприяємо розробці політики шляхом забезпечення 

можливостей зовнішньої співпраці в рамках концепції 

Інтегрованого управління кордонами (ІУК) для зовнішньої 

співпраці Європейської Комісії. 

Майже два десятиліття команда BMS бере участь у 

багатонаціональних, двосторонніх проєктах та проєктах на рівні 

ЄС, демонструючи успіхи у всьому світі, зокрема, у самому ЄС, 

на Західних Балканах, у Туреччині, Південно-Східній Європі, на 

Південному Кавказі, у Середній Азії та Північній Африці, а також 

розширюємо діяльність та нашу присутність на Близькому 

Сході, у Західній Африці, Південній Америці та Південно-Східній 

Азії. Наші ініціативи зосереджені на таких сферах: 

 Співпраця з прикордонниками та прикордонною поліцією, 

митними органами та іншими державними службами 

 Розробка національних стратегій та планів дій з ІУК 

 Оцінка законів, підзаконних актів, угод тощо для постійного 

вдосконалення та оновлення 

 Розробка стандартних робочих процедур для пунктів 

пропуску через державний кордон (ППР), сухопутних, 

морських чи повітряних 

 Запровадження антикорупційних заходів та підвищення 

рівня обізнаності щодо протидії корупції, 

 заходів з виявлення шахрайства та інших заходів для 

підвищення якості прикордонних перевірок у ППР 

 Розробка систем підвищення кваліфікації, у тому числі 

розробка навчальних програм, посібників, засобів Інтернет-

навчання та підготовки інструкторів та персоналу з 

довгостроковим результатом та стабільністю 

 Популяризація принципів ІУК та належної практики ЄС 

 Розробка чітких, спеціально розроблених стратегій щодо 

забезпечення захисту документів, систем оцінки, 

профілювання та раннього виявлення ризиків 

 Покращення міжвідомчого діалогу для обміну інформацією 

на всіх рівнях управління шляхом розвитку ІТ-систем та 

систем зв’язку в режимі реального часу 

 Управління проєктами на операційному, стратегічному та 

фінансовому рівнях 

Інтегроване управління кордонами 

Концепція ІУК є наріжним каменем міграційної 

політики ЄС і лежить в основі діяльності BMS. 

Розроблена для посилення безпеки на кордоні та 

запобігання нелегальній міграції та 

транскордонній злочинності, ІУК також прагне 

забезпечити безперебійний перетин кордону для 

осіб, що подорожують на законних підставах. У 

більш комплексному підході центр уваги ІУК було 

розширено до спрощення торгівлі. Діяльність BMS 

також включає розробку програмних документів, 

таких як спеціальні навчальні посібники для різних 

зацікавлених сторін, які використовуються при 

розробці політики не тільки в межах ЄС, а й у третіх 

країнах у ході міжнародного діалогу щодо 

управління кордонами. 

Загальна мета «відкритих, але безпечних 

кордонів» досягається шляхом спільної 

координації та співпраці: 

       внутрішньовідомча співпраця у межах 

прикордонних служб; 

       міжвідомче співробітництво між 

відповідними відомствами або 

міністерствами; 

       міжнародне співробітництво на 

двосторонньому або багатосторонньому 

рівні. 

 

Координація між суб’єктами господарювання 

зменшує витрати та дає уряду краще уявлення про 

управління національними кордонами, сприяючи 

цілісному підходу до управління кордонами та 

безпеки. 

 

Програма BMS розширила географічний спектр 

своєї діяльності за останні кілька років, і особливо 

свою присутність на місцях. Було відкрито офіси на 

місцях в п’яти країнах Центральної Азії в Туреччині, 

Тунісі, Вірменії й значно розширено в Лівані, тоді 

як у країнах Східного партнерства успішно й 

постійно реалізуються кілька проєктів. 



 

ЩО МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО  
 

Стратегічну та політичну підтримку 

Програма BMS має стратегічний досвід для консультування високопосадовців 
та осіб, які відповідають за приймання рішень (з відповідних міністерств, таких 
як Міністерства Внутрішніх Справ, Міністерства Фінансів, Міністерства 
Оборони, місцевих адміністрацій тощо), з різних аспектів управління 
кордонами, політики мобільності, сприяння торгівлі та управління міграцією. 
Крім того, ключовим елементом нашої роботи є підтримка розробки 
національних керівних принципів ІУК та стратегій управління кордонами для 
держав, які цього потребують. 
 
 

Нарощування потенціалу й навчання 
Програма BMS підтримує уряди у наданні технічної допомоги та розробці 
навчальних програм з широкого кола питань, пов'язаних з управлінням 
кордонами, таких як стратегічне планування, спільне патрулювання, 
забезпечення безпеки документів, огляд транспорту тощо, які ми також 
робимо доступними дистанційно шляхом розробки повноцінних платформ 
електронного навчання. Підтримка розрахована на різноманітну аудиторію, 
від найвищого рівня стратегічного планування, до оперативних службовців 
місцевого рівня та агентів технічних операцій. 
 
 

Надання обладнання/проведення торгів 
Ще одним основним акцентом у нашій роботі є забезпечення обладнанням 
прикордонних відомств шляхом закупівель та публічних торгів. Програма BMS 
закупила широкий спектр обладнання, послуг та робіт для країн-отримувачів, 
від модернізації навчальних центрів до оснащення диспетчерських приміщень 
ІТ-обладнанням (апаратним та програмним забезпеченням), розробки 
програмного забезпечення для спостереження за морським простором, 
мобільного застосунку для митниці та навіть забезпечення собаками-
детекторами К9. ICMPD акредитований Європейським Союзом для 
проведення закупівель від його імені. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактні дані 
 

Управління кордонами та безпекою 

Міжнародний центр з розвитку міграційної політики (ICMPD),  

вул. Гонзагагассе, 1, 5-й пов., 

м. Відень, 1010 Австрія 
 

 
Тел.: +43 1504 46 77 2357 

Факс: +43 1504 46 77 2375 

Електронна пошта: Borut.Erzen@icmpd.org 
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