
 
 
 

Доповідь  
«Розвиток обміну інформацією між суб’єктами інтегрованого управління 

кордонами в Україні» 
 

Шановні присутні! Доповідає помічник Голови Державної прикордонної 
служби України полковник Андрій Простаков.  

 
Активізація міжнародного тероризму, контрабанди, засобів терору та 

наркотиків, загроза незаконного розповсюдження зброї масової ураження і 
екологічно небезпечних речовин, нелегальної міграції викликає необхідність 
вдосконалення системи забезпечення безпеки на державному кордоні України. 

Разом з тим, значна віддаленість органів і підрозділів Державної 
прикордонної служби, їх маневреність, комплексне використання різнорідних 
сил і засобів,  побудова охорони кордону по декількох рубежах із залученням 
місцевого населення, різка зміна обстановки висувають високі вимоги до 
оперативності управління. 

Зважаючи на ці чинники необхідна розвинена, гнучка і високоефективна 
система управління, яка повинна збирати різнопланову і значну за об'ємом 
інформацію, швидко її обробляти, готувати рішення і в короткі терміни 
доводити їх до підлеглих органів (підрозділів).  

Тому, розвиток телекомунікаційних мереж і інформаційних систем в 
Державній прикордонній службі України сьогодні є об’єктивною потребою і 
здійснюється з урахуванням світових тенденцій побудови і інтеграції мереж, 
засобів і послуг зв'язку, що вимагає запровадження в органах та підрозділах 
охорони державного кордону обладнання і технологій, які відповідають 
сучасним міжнародним стандартам і рекомендаціям. 

Впровадження інтегрованої системи управління кордоном вимагає створення 
в Адміністрації Державної прикордонної служби України центрального 
сховища даних, розгортання в органах і підрозділах кордону автоматизованих 
інформаційних систем і комплексів різного призначення, забезпечення обміну 
інформацією між ними і центральним сховищем даних, віддаленого доступу до 
нього посадовців органів, підрозділів охорони кордону і особового складу 
прикордонних нарядів, впровадження сучасних засобів перевірки (у тому числі 
і біометричної) осіб і паспортних документів, визначення ”ризиків”, аналізу 
міграційних потоків, дієвої взаємодії між різнорідними силами і засобами 
охорони кордону, іншими правоохоронними органами і забезпечення єдиного 
інформаційного простору Державної прикордонної служби України. 

 
З цією метою у Державній прикордонній службі впроваджено Інтегровану 

інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю „Гарт-1”, 
яка відповідає сучасним принципам побудови автоматизованих інформаційних 
систем такого класу і забезпечує можливість при зменшенні людських і 
матеріальних ресурсів значно підвищувати ефективність охорони кордону. 
Структура та можливості ІІТС "Гарт-1" зображено на слайді. 

На сьогодні зазначена система розгорнута і забезпечує автоматизацію 
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прикордонного контролю, формування потрібних звітних даних, обмін 
інформацією між органами і підрозділами охорони кордону та Центральним 
сховищем даних Адміністрації. 

Основою ІТС „Гарт-1” є програмно-технічний комплекс автоматизації 
прикордонного контролю „Гарт-1/П”, версії якого розроблено і 
використовуються для всіх типів пунктів пропуску. 

Досвід застосування комплексу в службовій діяльності показав його 
високу надійність і функціональну багатосторонність, що забезпечує значне 
підвищення ефективності і якості прикордонного контролю. На даний час до 
комплексу інтегровано систему біометричного контролю, розпізнавання 
обличчя та проводяться заходи щодо інтеграції з іншими інформаційно-
телекомунікаційними системами з урахуванням принципів їх відкритості до 
розширення функціональних можливостей, проводяться дослідження 
програмних продуктів і обладнання, яке планується для використання.  

 
Реалізація державної політики у сфері інтегрованого управління 

кордонами, боротьби з організованою злочинністю, протидії незаконній 
міграції і контролю за міграційними процесами на державному кордоні вимагає 
забезпечити відповідну інформаційну взаємодію правоохоронних органів та 
інших органів виконавчої влади під час здійснення контролю осіб, 
транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон.  

З цією метою створено і забезпечено функціонування інтегрованої 
міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю 
осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон 
(система „Аркан”). Вона сприяє посиленню ефективності в боротьбі з 
організованою злочинністю, протидії незаконної міграції і контролю за 
міграційними процесами шляхом підвищення рівня інформаційно-аналітичного 
забезпечення центральних органів державної влади, які в межах своєї 
компетенції здійснюють заходи в цій сфері.  

Система „Аркан” створена з метою своєчасного, достовірного та 
функціонально повного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
суб’єктів системи стосовно здійснення ними заходів із запобігання і 
недопущення в’їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із 
законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або яких тимчасово обмежено в 
праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних 
органів, розшуку в пунктах пропуску через державний кордон осіб, які 
переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття 
кримінальних покарань, припинення протиправної діяльності фізичних і 
юридичних осіб, які незаконно переправляють мігрантів в Україну або 
транзитом переміщують їх через територію України, посилення контролю за 
додержанням правил в’їзду, виїзду, перебування в Україні іноземців та осіб без 
громадянства, а також виконання інших завдань у правоохоронній сфері згідно 
із законодавством.  

  
 
Порядок функціонування системи „Аркан” визначено Положенням, яке 

затверджено спільним наказом суб’єктів системи та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України.  
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Принцип роботи системи показано на слайді. На сьогоднішній день до 
складу ІТС „Аркан” входять 24 органи виконавчої влади. 

Основною функцією системи є забезпечення обміну інформацією між 
суб’єктами системи „Аркан” за визначеними інформаційними ресурсами, 
перелік яких зазначено на слайді.  

Обмін такою інформацією створює умови для: 
підвищення ефективності виконання заходів щодо боротьби з 

міжнародним тероризмом, контрабандою засобів терору і наркотиків, 
незаконним розповсюдженням зброї масового ураження і екологічно 
небезпечних речовин, нелегальною міграцією; 

удосконалення системи забезпечення безпеки на державній кордону 
України; 

забезпечення розвиненої, гнучкої і високоефективної системи управління 
кордонами. 

створення цілісної системи інформаційної взаємодії органів державної 
влади – суб'єктів національної системи боротьби з організованою злочинністю і 
незаконною міграцією на державній кордону, єдиної міжвідомчої електронної 
системи обліку осіб, транспортних засобів і вантажів, що перетинають 
державний кордон. 

Крім того, інформаційна взаємодія між суб’єктами інтегрованого 
управління кордонами здійснюється в рамках функціонування 3 віртуальних 
контактних аналітичних центрів, зокрема з питань: 

обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами 
інтегрованого управління кордонами; 

протидії нелегальній міграції; 
протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних 

речовин, зброї та боєприпасів; 
Основними завданнями діяльності віртуальних контактних аналітичних 

центрів є: 
розроблення нових підходів до інтегрованого управління кордонами; 
опрацювання пропозицій щодо удосконалення механізмів співпраці між 

суб’єктами інтегрованого управління кордонами; 
обмін відкритою статистичною та аналітичною інформацією у сфері 

безпеки державного кордону. 
В ході роботи аналітичних центрів:  
проводяться спільні аналітичні дослідження з оцінки загроз і ризиків у 

сфері безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого управління 
кордонами,  

опрацьовуються пропозиції для налагодження міжвідомчого обміну 
інформацією між суб’єктами інтегрованого управління кордонами; 

В умовах сьогодення існує нагальна потребу в інтенсифікації  
інформаційної взаємодії суб’єктів інтегрованого управління кордонами, як на 
центральному так і регіональному рівнях. 

Вирішення зазначеного питання можливо шляхом налагодження чітких 
механізмів співпраці основних суб’єктів інтегрованого управління кордонами, 
які реалізують політику управління кордонами – Держприкордонслужба, 
Держмитслужба, Національна поліція, Державна міграційна служба та Служба 
безпеки України.   
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Для реалізації цього завдання працюємо над моделлю створення 

Національного інформаційно-аналітичного центру суб’єктів інтегрованого 
управління кордонами. 

Створення центру дасть змогу: 
налагодити чітку комунікацію і створити зв’язки між суб’єктами 

інтегрованого управління кордонами; 
запровадити ефективний механізм міжвідомчої взаємодії та обміну 

інформацією (24/7); 
проводити щоквартальні спільні аналітичні дослідження у сфері безпеки 

державного кордону; 
здійснювати щомісячну оцінку ризиків та загроз, пов'язаних із 

транскордонною злочинністю на регіональному рівні; 
забезпечити впровадження прийнятих рішень і міжнародного передового 

досвіду; 
підвищити рівень ситуаційної обізнаності, здатності реагування на зміни 

обстановки, надзвичайні ситуації та планування спільних дій. 
 
 
Дякую за увагу. 
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