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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За звітами Європолу, щороку у країнах Західної

Європи припиняється більше ніж 250 терактів. Щороку

зростає кількість осіб, яких затримують спецслужби цих

країн за причетність до терористичної діяльності. Низ3

ка революцій у Північній Африці, нестабільна обстанов3

ка у країнах Близького, Середнього Сходу та Півден3

но3Східної Азії щороку спричиняє великий потік

біженців та нелегальних мігрантів до країн ЄС. У 2011

році за окремими оцінками, тільки через середньозем3

номорську ділянку нелегально прибуло біля 100000

осіб. Певна кількість їх належить до екстремістських уг3

рупувань та має за мету проведення терористичних актів

у таких країнах, як Франція, Німеччина, Велика Брита3

нія, Іспанія тощо. За даними Європейського моніторин3

гового центру розповсюдженню наркотиків та нарко3

залежності, щороку зростає кількість наркотиків, що по3

трапляють до країн ЄС, та кількість осіб, що їх спожи3

вають. Причому географія країн3постачальниць охоп3

лює майже всі континенти. Саме тому вкрай актуальни3

ми питаннями для європейської спільноти є протидія те3
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рористичним проявам, транскордонній організованій

злочинності, торгівлі людьми та наркотрафіку на кор3

донах. Тому, починаючи з 503х років минулого сторіччя,

одним зі стратегічних пріоритетів для країн Європейсь3

кого Союзу є запровадження ефективних механізмів

державного управління національною безпекою у при3

кордонній сфері. Зазначені механізми спрямовуються

на створення ефективної системи державного управлі3

ння з метою протидії сучасним транскордонним викли3

кам та загрозам.

Механізми державного управління у прикордонній

сфері запроваджуються як національними урядами

країн ЄС, так і у форматі реалізації єдиної політики Євро3

пейського Союзу у сфері прикордонної безпеки. Питан3

ня набуття європейського досвіду управління прикор3

донною безпекою є актуальним для України, врахову3

ючи стратегічний курс держави на європейську інтегра3

цію [1]. У цьому контексті стратегічним завданням є зап3

ровадження національної моделі інтегрованого управ3

ління кордонами, в основу якої покладено загальноєв3

ропейський досвід.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій свід3

чить про необхідність проведення системних нау3

кових досліджень з питань запровадження в прак3

тику державного управління в Україні інноваційних

європейських стандартів у сфері прикордонної без3

пеки.

Мета статті — дослідити організаційні аспекти фор3

мування та реалізації єдиної державної політики у сфері

прикордонної безпеки країнами Європейського Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи особливості запровадження єдиної

державної політики у сфері прикордонної безпеки

європейськими країнами, зазначимо, що її формуван3

ня було започатковано ще у XVII сторіччі. Концепту3

альні основи прикордонної безпеки європейських

країн були спрямовані на захист суверенітету та тери3

торіальної цілісності, взаємної поваги та мирного роз3

в'язання конфліктних ситуацій. Саме ці основи було

закладено у положеннях "Вестфальського миру", що

був укладений 24 жовтня 1648 році у місті Мюнстері.

Документом було передбачено припинення збройно3

го протистояння та територіальних конфліктів між

європейськими країнами. Положеннями договору виз3

начався новий формат взаємовідносин між країнами

на основі взаємної поваги та дотримання принципів

територіальної цілісності. Цікавим є той факт, що саме

"Вестфальським миром" були закладені стратегічні

підвалини територіального розподілу Європи та ос3

новні принципи міжнародного права у прикордонній

сфері.

Питання консолідації зусиль європейських країн

з метою забезпечення безпеки у прикордонній сфері

набуло актуальності на початку ХХ3го сторіччя, а

його суттєвий розвиток відбувся по закінченню Дру3

гої світової війни. Саме у цей важкий період часу пи3

тання безпеки державних кордонів набули надзви3

чайної важливості для провідних європейських

країн.

Основні зусилля країн Європи були спрямовані на:

1) припинення збройного протистояння та прикор3

донних конфліктів між європейськими країнами;

2) відмови від територіальних претензій, визнання

державного суверенітету та територіальної цілісності

Європи;

3) створення ефективної системи охорони націо3

нальних кордонів та прикордонного контролю;

4) забезпечення сприятливих умов для перетинан3

ня кордонів та безпеки громадян;

5) спрощення прикордонно3митних формальностей

з метою забезпечення сталого торговельно3економіч3

ного розвитку між країнами;

6) уніфікація національних законодавств з прикор3

донних та митних питань;

7) розвиток двосторонньої та багатосторонньої

співпраці у прикордонній сфері.

Процес європейської інтеграції, що був активізова3

ний з прийняттям декларації від 9 травня 1950 року про

створення Європейського об'єднання вугілля та сталі,

передбачав суттєвий прорив у торгівельно3економічних

відносинах між європейськими країнами. У подальшо3

му європейські країни зробили ряд консолідованих

кроків з розширення міжнародної кооперації та спів3

праці, насамперед у торговельно3економічній сфері, а

саме:

— створення зони вільної торгівлі та єдиного мит3

ного союзу з відміною митних зборів, квот й інших об3

межень в торгівлі між країнами;

— запровадження єдиної загальноєвропейської

торгової політики у відношенні до третіх країн;

— вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і

робочої сили через кордони;

— створення єдиного економічного і валютного со3

юзу із запровадженням загальноєвропейської валюти.

Поряд з розширенням формату економічної інтег3

рації, нагальним питанням постало запровадження

єдиної політики європейських країн у прикордонній

сфері. Зазначена політика була призначена, з одного

боку, сприяти економічній та політичній інтеграції

країн, не створюючи перешкоди при перетинанні на3

ціональних кордонів, а з іншого — створити ефективні

механізми протидії транскордонним викликам та заг3

розам у прикордонній сфері. Процес передбачав фор3

мування загальноєвропейської державної політики у

сфері прикордонної безпеки. З цією метою 14 червня

1985 року було підписано Договір між Урядами Дер3

жав Бенілюксу, Федеральної Республіки Німеччини та

Французької Республіки про поступову ліквідацію кон3

тролю на їх спільних кордонах (Конвенція Шенген) [2].

Документ заклав стратегічні підвалини європейської

наднаціональної системи у сфері прикордонної безпе3

ки.

Стрімкий розвиток євроінтеграційних процесів

сприяв укладенню у 1992 році в Маастріхті (Нідер3

ланди) Договору про Європейський Союз, що виз3

начив для Європейської спільноти не тільки нову

офіційну назву — Європейський Союз, але законо3

давчо закріпив спільні інтеграційні цілі [3]. У подаль3

шому нормативно3правовими актами Європейсько3

го Союзу: Амстердамським Договором (1997 року)

та Ніццьким Договором (2000 року) були підтверд3

жені прагнення європейських країн здійснювати кон3

солідовані заходи з питань зміцнення прикордонної

безпеки.

Зазначені нормативно3правові акти визначили ос3

новні механізми формування та реалізації єдиної дер3

жавної політики з питань:

1) протидії тероризму та транскордонній злочин3

ності;

2) запровадження спільної зовнішньої та безпеко3

вої політики;

3) дотримання принципів демократії та прав люди3

ни;

4) запровадження єдиних стандартів прикордонної

безпеки;

5) розроблення спільних нормативних актів з при3

кордонних питань.

За результатами проведеного нами аналізу вста3

новлено, що необхідність удосконалення єдиної дер3

жавної політики Європейського Союзу у сфері при3

кордонної безпеки вимагала прийняття низки норма3

тивно3правових актів у цій сфері. Так, концептуальні

основи сучасної співпраці країн у сфері безпеки на

кордоні були закладені у Спільному підручнику Шен3
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ген (Common Manual), ухваленому на підставі рішен3

ня Виконавчого комітету Шенген від 28 квітня 1999

року. У цьому ж році в м. Тампере (Фінляндська Рес3

публіка) Радою Європи схвалено Стратегію, якою

визначалися пріоритетні завдання щодо прав та без3

пеки людини, свободи пересування та дотримання

норм міжнародного права.

Загроза терористичних проявів, поширення

транскордонної організованої злочинності та неза3

конної міграції зумовила прийняття країнами Євро3

пейського Союзу ряду консолідованих державно3уп3

равлінських рішень з питань забезпечення прикор3

донної безпеки у ХХІ столітті. Терористичні акти 11

вересня 2001 року в США та загроза поширення те3

роризму у європейських країнах, змусили Раду Євро3

пи у грудні 2001 року прийняти Декларацію "Май3

бутнє Європейського Союзу". Зазначений документ

визначив першочергові завдання з реформування

системи безпеки зовнішніх кордонів Європейського

Союзу та вперше означив основні завдання щодо

його інтегрованої охорони. Декларацією було вве3

дено поняття "інтегрованого прикордонного менед3

жменту" та зроблено першу спробу щодо його зап3

ровадження.

Грунтовним документом, спрямованим на запрова3

дження системи інтегрованого прикордонного мене3

джменту на кордонах держав3членів ЄС, стало прийнят3

тя 7 травня 2002 року Комюніке Європейської Комісії

"В напряму інтегрованого управління зовнішніми кор3

донами держав3членів Європейського Союзу "[4]. Ко3

мюніке запроваджувало інноваційну стратегію інтегро3

ваного прикордонного менеджменту, що складалась з

п'яти позицій:

— прикордонний контроль у пунктах пропуску на

зовнішніх кордонах Європейського Союзу;

— спільна протидія транскордонній організованій

злочинності на кордонах;

— запровадження інтегрованої системи аналізу ри3

зиків і кримінального аналізу;

— міжнародна кооперація та співпраця з прикор3

донних та міграційних питань;

— створення єдиного наднаціонального органу ко3

ординації та взаємодії між національними суб'єктами

забезпечення прикордонної безпеки країн ЄС.

Концепція інтегрованого прикордонного менедж3

менту набули свого розвитку у положеннях Гаазької

програми [5], що була прийнята у листопаді 2004 року.

Програма визначила стратегічні пріоритети Євро3

пейського Союзу з питань прикордонної безпеки, а

практичним інструментарієм їх запровадження стала

концепція інтегрованого прикордонного менеджмен3

ту.

Саме, починаючи з листопада 2004 року, стратегія

інтегрованого прикордонного менеджменту є пріоритет3

ною для більшості Європейських країн у сферах:

— безпеки кордонів;

— захисту суверенітету та територіальної цілісності;

— міжнародної координації та взаємодії з прикор3

донних та міграційних питань;

— протидій протиправній діяльності на кордонах.

Слід зазначити, що у подальшому стратегія інтег3

рованого прикордонного менеджменту була вдос3

коналена у форматі робочої наради міністрів юстиції

і внутрішніх справ Європейського Союзу (20—22 ве3

ресня 2006 року, м. Тампере, Фінляндська Республі3

ка).

На сьогодні стратегія інтегрованого прикордон3

ного менеджменту являє собою цілісну концепцію,

спрямовану на формування ефективної політики,

координацію та взаємодію країн Європейського Со3

юзу з прикордонних питань. Вона здійснюється з

метою:

1) спільного контролю та надзору за зовнішніми

кордонами ЄС;

2) запровадження єдиної системи аналізу ризиків та

кримінального аналізу;

3) міжнародної кооперації та співпраці з питань без3

пеки кордонів;

4) протидії протиправним проявам на кордонах;

5) організації оперативної співпраці та взає3

модії.

Сучасна стратегія інтегрованого прикордонного

менеджменту є ключовим пріоритетом реалізації єдиної

державної політики країнами ЄС у сфері прикордонної

безпеки. Важливою складовою процесу запроваджен3

ня стратегії інтегрованого прикордонного менеджмен3

ту стало прийняття Постанови Ради Європи від 26 жов3

тня 2004 року №2007/2004. Зазначеним документом

було передбачено створення Європейської Агенції з

питань управління оперативним співробітництвом на

зовнішніх кордонах країн3учасниць Євросоюзу ФРОН3

ТЕКС (European Agency for the Management of Ope3

rational Cooperation at the External Borders — FRONTEX

Agency). Невдовзі, у червні 2005 року Європейську

Агенцію FRONTEX було офіційно відкрито у м. Варша3

ва. На сьогодні Європейська Агенція ФРОНТЕКС є го3

ловним суб'єктом координації та взаємодії між країна3

ми Європейського Союзу з питань забезпечення безпе3

ки зовнішніх кордонів Євросоюзу.

У межах наданих повноважень Європейська Аген3

ція ФРОНТЕКС:

— забезпечує координацію та взаємодії прикордон3

них та міграційних структур ЄС у сфері охорони та кон3

тролю за зовнішніми кордонами;

— запроваджує єдину систему аналізу ризиків та

загроз протиправної діяльності на кордонах;

— надає практичну допомогу країнам ЄС у підго3

товці персоналу, призначеного для виконання завдань

у сфері безпеки кордонів;

— запроваджує сучасні високотехнологічні засоби

та розробки з метою дистанційного контролю за кор3

донами;

— надає допомогу у розв'язанні кризових ситуацій

на зовнішніх кордонах Євросоюзу;

— організує міжнародне співробітництво, у тому

числі з країнами, що не входять до Європейського Со3

юзу;

— надає сприяння з питань повернення іммігрантів

з третіх країн.

Слід зазначити ефективну діяльність Європейської

Агенції ФРОНТЕКС з питань проведення спільних при3

кордонних операцій, у тому числі із залученням до них

України, та інших країн, що не є членами Європейсько3

го Союзу.
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Так, починаючи з 2007 року, реалізується проект у

галузі охорони морських кордонів, де започатковано

Європейську патрульну мережу, як постійно діючого

міжнародного органу з питань безпеки кордонів та ство3

рено групи швидкого реагування на кордонах.

Важливою складовою процесу забезпечення при3

кордонної безпеки стало:

1) створення Національних координаційних центрів

з питань прикордонної безпеки;

2) запровадження єдиної системи аналізу ризиків та

кримінального аналізу;

3) співпраця в оперативно3розвідувальній сфері;

4) обмін інформацією про протиправну діяльність на

кордоні у форматі роботи єдиного Центру збору даних

обстановки оперативного та розвідувального характе3

ру.

На сьогодні здійснюються активні заходи щодо

організації діяльності Європейської системи контро3

лю за кордонами (European Border Surveillance

System, EUROSUR), що передбачає запровадження

країнами ЄС технічних інновацій дистанційного конт3

ролю за кордонами. Слід зазначити, що Державна

прикордонна служба України, починаючи з 2007 року,

активно залучається до співпраці з Європейською

Агенцією ФРОНТЕКС. За ці роки персонал прикор3

донного відомства України мав змогу брати участь у

чисельних заходах, що проводились Агенцією. Ук3

раїнські прикордонники брали участь у спільних при3

кордонних операціях з протидії незаконній міграції

на суходолі та морських кордонах, заходах прикор3

донного контролю, тренінгах з питань підготовки пер3

соналу та обміну досвідом, налагодженні співпраці з

питань обміну інформацією про протиправну

діяльність на кордонах, запровадженні європейської

системи аналізу ризиків та кримінального аналізу та

інших заходах.

Розглядаючи процес формування єдиної держав3

ної політики країнами ЄС у сфері прикордонної безпе3

ки, зазначимо, що суттєвим механізмом державного

управління стало прийняття 15 березня 2006 року

Розпорядження № 562/2006 Європейського Парла3

менту і Ради ЄС Шенгенського кодексу про кордони

(Schengen Borders Code) [6]. Документом скасовуєть3

ся прикордонний контроль на внутрішніх кордонах між

країнами3членами ЄС та встановлюються нові прави3

ла для осіб, які перетинають зовнішні кордони Євро3

союзу.

Шенгенським кодексом про кордони:

— запроваджено спільну політику ЄС щодо конт3

ролю за перетинанням кордонів;

— введено єдині процедури щодо здійснення конт3

рольних формальностей на кордонах ЄС;

— створено наднаціональні прикордонні структури

для здійснення прикордонного контролю на зовнішніх

кордонах та запровадження інтегрованого прикордон3

ного менеджменту;

— розроблено міждержавні механізми протидії не3

законній міграції, торгівлі людьми та іншій протиправній

діяльності на кордонах ЄС;

— створено умови для безперешкодного еконо3

мічного, культурного розвитку та торгівлі між краї3

нами;

— запроваджено єдині стандарти у сфері техноло3

гічних інновацій контролю за кордоном;

— визначено, що управління та координацію опе3

ративною співпрацею в питаннях прикордонного конт3

ролю між країнами3членами ЄС забезпечує Європейсь3

ка агенція управління оперативною співпрацею на

зовнішніх кордонах країн3членів ЄС.

Таким чином, Шенгенський кодекс про кордо3

ни запровадив сучасну систему управління у сфері

прикордонної безпеки в країнах Європейського

Союзу.

ВИСНОВКИ
З огляду на вищезазначене можна вважати, що пи3

тання формування та реалізації єдиної державної по3

літики країнами ЄС у сфері прикордонної безпеки є ак3

туальним завданням національної безпеки для

більшості європейських країн. Заходи щодо забезпе3

чення безпеки кордонів проводяться як на національ3

ному, так і на міжнародному рівнях. На сьогодні краї3

нами Європейського Союзу створено ефективні меха3

нізми координації та взаємодії з питань безпеки кор3

донів, що здійснюються у форматі роботи єдиного ко3

ординаційного центру — Європейської агенції з питань

управління оперативною співпрацею на зовнішніх кор3

донах країн3членів ЄС

Перспективою розвідок даної проблематики, є

на наш погляд розвиток та удосконалення національ3

ної системи державного управління прикордонною

безпекою з врахуванням кращих європейських прак3

тик.
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