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IV Міжнародна конференція з управління кордонами 
Резюме доповідачів 

 
Основні доповідачі 

 
 
Генерал-майор Сергій Дейнеко очолює Державну прикордонну службу 
України з червня 2019 року. За довгу кар'єру в ДПСУ генерал-майор Дейнеко С. 
закінчив декілька навчальних програм з питань управління кордонами та 
військової розвідки, є кандидатом наук з державного управління. 
нагороджений численними відзнаками за військову службу, зокрема орденом 
Богдана Хмельницького III та ІІ ступенів та медаллю «За військову службу 
Україні». Учасник бойових дій на Сході України. Генерал-майор Дейнеко С. 
займається питаннями покращення управління кордонами в Україні.  
 
 
 

 
  
Мікаель Шпінделеггер має великий досвід у сфері міжнародних відносин 
завдяки своїй роботі в Федеральному уряді Австрійської Республіки. З 2008 по 
2013 рік обіймав посаду міністра закордонних справ, а з 2013 по 2014 рік – 
міністра фінансів. Крім того, він був віце-канцлером і лідером Австрійської 
народної партії (ÖVP) з 2011 по 2014 рік. У січні 2016 року призначений 
генеральним директором Міжнародного центру розвитку міграційної 
політики (ICMPD). 
 

 
 
 
 
 
 Франсіско Гастелу Месквіріс — інженер та мікроекономіст. 
Сьогодні є керівником відділу міграції Генерального 
директорату з питань європейської політики сусідства і 
переговорів з розширення. Раніше обіймав посади керівника 
відділу політики нелегальної міграції та повернення в 
Генеральному директораті з міграції та внутрішніх справ, 
керівника відділу фінансових питань, бюджету та відомств, 
помічника генерального директора Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону, заступника керівника підрозділу Близького Сходу та 
заступника голови Кабінету віце-президента з питань внутрішнього ринку, оборони та космосу.  
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Ксав’є Камю розпочав роботу на посаді керівника операційної секції, що 
відповідає за належне врядування в Представництві ЄС в Україні, у вересні 
2020 року. До цього був керівником групи підтримки в Республіці Молдова в 
Генеральному директораті Європейської Комісії з питань сусідства та 
переговорів про розширення. Розпочав роботу в Європейській комісії 
наприкінці 2007 року і працював до вересня 2020 року в її штаб-квартирі в 
Брюсселі над різними проєктами, включаючи співпрацю з Алжиром та 
спрощення процедур надання допомоги ЄС. Пан Камю має ступінь магістра 
з європейського права Центру європейських досліджень у Нансі. 
 

 
З липня 2019 року Антті Хартікайнен обіймає посаду голови 
Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM Ukraine). Раніше пан Хартікайнен 
обіймав посаду генерального директора фінської митниці, а також інші 
високі міжнародні посади в Місії ЄС зі сприяння інтегрованому управлінню 
кордонами в Лівії, Консультативній групі ЄС у Республіці Вірменія, Місії ЄС з 
прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), приділяючи значну 
увагу управлінню кордонами. Професійний шлях пана Хартикайнена також 
включає тривалу службу в фінській прикордонній охороні.  
 
 

 

Борут Ержен, керівник програми управління кордонами та безпеки в штаб-
квартирі ICMPD у Відні, брав участь у багатьох проєктах з управління 
кордонами по всьому світу, маючи майже 40-річний досвід. На оперативному 
рівні відповідав за управління поліцейськими підрозділами, які займаються 
питаннями боротьби з організованою злочинністю, громадським порядком 
та управлінням кордонами. За направленням також проходив службу у 
поліцейських місіях під керівництвом ЄС в Албанії, Косові та Македонії, де 
обіймав керівні посади та відповідав за реформи в поліції, законодавстві, а 
також в секторі безпеки та управління кордонами. У сфері інтегрованого 

управління кордоном пан Ержен є одним із співавторів Рекомендацій з інтегрованого управління 
кордоном у зовнішньому співробітництві ЄС (2009). 

 

Тематичний круглий стіл І. 
 
Арабель Бернеккер-Тіль - політолог з більш ніж 20-річним досвідом 
роботи у якості спеціаліста з питань міграції для міжнародних 
організацій (ICMPD, ІНТЕРПОЛ, МОМ, ОБСЄ та УНП ООН) у всьому світі, 
з акцентом на інтегрованому управлінні кордонами, нелегальній 
міграції та боротьбі з корупцією. Здобула ступінь доктора філософії в 
галузі політичних наук та державного управління у Віденському 
університеті, а також ступінь магістра балканських досліджень в 
Інституті Дунайського регіону та Центральної Європи (IDM). 
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Директор департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби 
України полковник Андрій Віхтюк. Понад 30 років служить в ДПСУ. Полковник 
Віхтюк є автором та ініціатором низки нормативно-правових актів про 
розвиток ДПСУ, є одним із засновників інтегрованого управління кордонами в 
Україні, а також запровадження системи аналізу ризиків у сфері безпеки 
кордону. Полковник Віхтюк брав участь у бойових діях на сході України, а також 
виконував обов’язки секретаря міжвідомчої робочої групи з координації 
інтегрованого управління кордонами. 
 

 
 

 
Лукаш Вілім, Чеська Республіка, закінчив магістерську програму з права в галузі 
безпеки в Поліцейській академії Чеської Республіки, отримав ступінь доктора 
філософії в галузі управління безпекою та кримінології у 2013 році. З 2015 по 
2017 рік працював директором Департаменту оборони та безпеки в Офісі 
уряду Чеської Республіки. Зараз працює науково-педагогічним співробітником 
на кафедрі державного та європейського права Університету фінансів та 
управління в Празі, є учасником дослідницького проєкту з питань безпеки 
Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. 
 

 
 
 
Майор Сальваторе ДІГЕСУ - інструктор НАТО з питань цивільно-
військового співробітництва (CIMIC). Народився в м. Альтамура, Італія, 
вступив у Військову академію ЗС Італії в Модені, а в 2006 році розпочав 
службу в інженерних військах. У 2009 році у званні першого лейтенанта був 
призначений до полку багатонаціональної групи CIMIC. Майор ДІГЕСУ став 
оперативним співробітником цивільно-військового співробітництва 
(CIMIC) і у цій якості брав участь у багатьох навчаннях НАТО. З 2010 року 
брав участь у закордонних оперативних поїздках в Афганістан, Сомалі та 
Ліван, має численні нагороди та медалі за свою службу.  
 

Моніка Лаурінавічюте – керівник координаційного управління відділу 
міжнародного та європейського співробітництва Frontex, де здійснює 
нагляд за стратегічним плануванням, політичними консультаціями та 
функціями горизонтальної координації. Після початку роботи у Frontex у 
2017 році пані Лаурінавічюте зробила свій внесок у виконання розширеного 
міжнародного мандату Frontex та розвиток самого Відділу. До роботи у 
Frontex пані Лаурінавічюте набула досвід в галузі юстиції та внутрішніх 
справ ЄС. Працювала у різних проєктах із зацікавленими сторонами та у 

зовнішньому співробітництві в Агентстві Європейського Союзу з фундаментальних прав (FRA), а 
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потім у Європейському інституті гендерної рівності (EIGE). До цього була політичним аналітиком, 
займалася оцінкою впливів та оцінкою різних програм та інструментів фінансування ЄС. Має 
ступінь магістра міжнародних відносин Віденської дипломатичної академії. 
 
Мартійн Плуїм - директор підрозділу з питань міграційних переговорів та 
співпраці в ICMPD. На цій посаді він відповідає за глобальні операції ICMPD, які 
охоплюють усі тематичні сфери міграції. Він також координує 
Секретаріати неформальних міжурядових міграційних переговорів за 
підтримки ICMPD, до яких належать Празький процес, Будапештський 
процес, Хартумський процес та Рабатський процес. Пан Плуїм розпочав свою 
кар'єру в ICMPD у 1999 році. Після роботи над різноманітними проєктами, 
пов'язаними з міграцією в межах організації, він залишив її у 2005 році і почав 
працювати в Європейській комісії. Там він працював над проблемами міграції, 
надання притулку та управління кордонами в Управлінні підтримки якості операцій. У 2007 році 
повернувся до ICMPD.  

 
 Моніка Вебер - старший радник з управління кордонами та безпеки в ICMPD, 
експерт з ІУК, безпеки документів та навчання тренерів у країнах Східного 
партнерства, Центральної Азії, Шовкового шляху та Західних Балкан, а також 
у країнах на південь від Сахари та Західної Африки. Має ступінь доктора з 
кримінального права з 25-річним досвідом роботи в сфері імміграції, поліції та 
прикордонного контролю.  Перші 12 років її кар'єри пройшли в імміграційній та 
прикордонній поліції Чеської Республіки, а останні 12 років на різних посадах у 
ICMPD. В її портфоліо різні види діяльності: від управління кордонами, питань 
імміграції та безпеки документів до надання притулку та боротьби з 

торгівлею людьми. Також виконує обов'язки тренера з кримінального права, імміграції та безпеки 
документів, займається розробкою спеціальних навчальних посібників/навчальних програм та 
електронних інструментів для дистанційного навчання.   
 
 

Тематичний круглий стіл ІІ: 
 
Бригадний генерал Юсеф С. Хаддад – голова Ліванського комітету з 
прикордонного контролю Збройних сил Лівану. Після трагічного вибуху в 
порту Бейрута в серпні 2020 року призначений тимчасовим членом 
Національного кризового відділу реагування на надзвичайні ситуації для 
забезпечення швидкого та скоординованого реагування на кризу. Відповідає 
за координування допомоги, яку надають країни ЄС, інші країни та Об'єднане 
Королівство. На початку кар'єри обіймав декілька керівних посад, наприклад, 
начальника Управління зв'язку з Командувачем французьких сил резерву у 
Тимчасових силах ООН у Південному Лівані (UNIFIL), командувача першого 
сухопутного прикордонного полку і загального командувача прикордонних 
військ у Північному Лівані. Має ступінь магістра з ділового адміністрування Університету Нотр-
Дам в Лівані.  
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З літа 2021 року Головний комісар Росіан Васілой очолює Головну інспекцію 
прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова та є 
депутатом парламенту. Раніше пан Васілой працював консультантом у 
парламенті, був головою Головної інспекції прикордонної поліції, займав багато 
інших значимих посад упродовж 26-річної кар'єри в управлінні кордонами. Має 
досвід роботи з численними міжнародними проєктами із запобігання 
розповсюдженню зброї масового знищення, безпеки документів та охорони 
здоров'я, а також пройшов значну підготовку як прикордонник та в галузі 

національної безпеки та оборони. 
 
 
 
Підполковник Абдалла Мохаммад Аль Шіяб - директор розвідки 
цивільного аеропорту Аммана (імміграція). Працював помічником 
директора в управлінні розвідки міжнародного аеропорту королеви Алії. 
Має досвід роботи у різних сферах у Департаменті загальної розвідки на 
посаді офіцера зв'язку та управління кризовими осередками в 
Національному центрі безпеки та кризового регулювання (NCSCM). 
Працює в партнерстві з різними агенціями щодо управлінні кордонами, 
керування операційними залами та активізації стратегій, які створені 
урядом для пом'якшення заходів та полегшення руху подорожуючих, 
торгівлі та товарів і подолання наслідків пандемії коронавіруса.            
 
 
 
 
 

 
З пристрасною відданістю реформам державного сектору шляхом 
дигіталізації, Сайєд Афтаб Хайдер, генеральний директор, має понад 21 
рік досвіду роботи на державній службі, займається, головним чином, 
митними реформами, спрощенням торгівлі та управлінням кордонами у 
Пакистані та в інших країнах. Головний виконавчий директор 
Пакистанської компанії «Єдине вікно», яка відповідає за розробку, 
впровадження, експлуатацію та обслуговування системи «Пакистанське 
національне єдине вікно», розробкою та впровадженням якої він керував у 
Пакистані з 2017 року. Крім того, має досвід співпраці з міжнародними 
партнерами над митними реформами та модернізацією в Афганістані, 
Сомалі та Ліберії. Пан Хайдер є магістром державного управління Школи 

державного управління імені Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.  
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Вероніка Блікст, глобальний менеджер з безпеки та правоохоронних 
органів у митній службі KGH, має великий досвід у процесах управління 
кордонами, особливо в питаннях митниці та спрощенні торгівлі. 
Займається сприянням гармонізації між стратегією та операціями, 
багато працювала над створенням політики, встановленням 
стандартів та визначенням операційних процедур. Пані Блікст має 26-
річний досвід роботи в митниці Швеції, і з тих пір надає підтримку та 
навчання для модернізації управління кордонами в Європі, Африці, 
Центральній та Південно-Східній Азії. Пані Блікст також була 
технічним радником низки проєктів з управління кордонами, зокрема в 
Об’єднаних Арабських Еміратах та Монголії.  
 
 
 

 
З 2019 року полковник Андрій Простаков є помічником Голови Державної 
прикордонної служби України. З початку своєї трудової діяльності у 1998 році 
після закінчення Київського військового інституту управління і зв'язку 
проходив службу на посадах командира взводу навчального батальйону 
Державної прикордонної служби України, начальника різних центрів і 
підрозділів. Полковник Простаков А. також служив у Головному центрі 
обробки спеціальної інформації. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капітан Вассім Каді останні три роки служив у Національній гвардії Тунісу 
при Головному управлінні прикордонної охорони Міністерства внутрішніх 
справ. Свою військову освіту розпочав у 2014 році у Військовій академії, 
продовжив у Національній школі Національної гвардії в Тунісі, закінчив Школу 
офіцерів національної жандармерії в Парижі. Капітан Кадхі проходить 
службу на тунісько-алжирському кордоні і бере участь у щоденній боротьбі 
з тероризмом, контрабандою та торгівлею людьми, займається 
питаннями безпеки та спільного управління кордонами Республіки Туніс з 
сусідніми державами.  
 
 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

                              

Тоні Міхайтоая працює в ICMPD в якості старшого спеціаліста/радника з 
управління кордонами з 2018 року, надаючи стратегічну підтримку та 
експертизу. Після того, як йому виповнилось 21 рік, пан Міхайтоая 
працював офіцером прикордонної поліції на різних посадах, від здійснення 
прикордонного контролю в ППр до координації діяльності 
територіальних підрозділів прикордонної поліції, які залучені до процесу 
охорони кордону, шляхом розробки загальнодержавних 
процедур/інструкцій/ національних стратегій/планів дій у ролі 
представника штабу. У 2013 році закінчив базовий курс Шенгенських 
спеціалістів з аналізу та провів кілька шенгенських оцінок на зовнішньому 
кордоні ЄС. Був обраний Європейською комісією для участі в робочих групах 

з розробки нових систем на зовнішньому кордоні ЄС, таких як нова система в'їзду/виїзду, Система 
авторизації в'їзду в Європу (ETIAS). 
 


