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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління верховного комісара ООН у справах

біженців повідомило, що число вимушено переміщених

осіб в світі цього року перевищить 60 млн осіб. Зокре+

ма Верховний комісар ООН Антоніо Гутьєррес заявив,

"…що ситуація вимагає терпіння, співчуття і солідар+

ності. Особливо, за його словами, це стосується Євро+

пи, куди кожен день прибувають тисячі біженців,

більшість з яких — сирійці".
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У статті зазначено, що сьогоднішня система забезпечення європейської безпеки у сфері за�

хисту та охорони державного кордону Європейського Союзу виявилася неготовою ефективно

протистояти великої кількості мігрантів. З'ясовано, що до кінця 2014 року, за даними ООН, число

вимушених переселенців в світі досягло 59,5 млн чоловік. Розкрито зміст теоретичних аспектів

державного управління у сфері безпеки державного кордону. Встановлено, що перед Украї�

ною стоять зовнішні і внутрішні виклики та загрози національній безпеці України у сфері неле�

гальної міграції, які безпосередньо пов'язані із військовою агресією Російської Федерації проти

України та європейською міграційною кризою. Доведено необхідність вдосконалення ме�

ханізмів державного управління у цій сфері що дозволить забезпечити ефективну реалізацію

державної міграційної політики та політики національної безпеки з питань протидії нелегальній

міграції.

The article stated that today's system of European security in the sphere of protection of state

border of the European Union was unprepared to effectively counter a large number of migrants. It

was found that by the end of 2014, according to UN data, the number of forced migrants in the world

increased to 59.5 million people. The content of the theoretical aspects of public administration in

the sphere of security of the state border. It is established that Ukraine faces external and internal

challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of illegal migration, are directly

related to the military aggression of Russian Federation against Ukraine and the European migration

crisis. It proves a necessity of perfection of mechanisms of state control in this sphere that will allow

to ensure effective implementation of the state migration policy and national security policy on

combating illegal migration.
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З'ясовано, що до кінця 2014 року, за даними ООН,

число вимушених переселенців в світі досягло 59,5 млн

чоловік.

На сьогодні приріст йде в основному за рахунок

біженців із Сирії, де за перші шість місяців 2015 року

кількість сирійських біженців виросло на 300 тисяч чо+

ловік, перевищивши 4,2 млн Однак, як підкреслюють в

ООН, навіть без урахування ситуації в Сирії біженців і

внутрішньо переміщених осіб у світі постійно зростає.
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Але найбільше біженців за перше півріччя прийняла Ту+

реччина — близько 1,84 млн чоловік, а у Європі за пер+

ше півріччя 2015 року найбільше нових звернень про

надання притулку було подано у Німеччині — 159 тисяч

[6].

Виявлено, що сьогоднішня система забезпечен+

ня європейської безпеки у сфері захисту та охорони

державного кордону Європейського Союзу виявила+

ся неготовою ефективно протистояти великої

кількості мігрантів, через неможливість згуртувати

європейську спільноту  біля цієї  проблеми,  та

здійснення скоординованих кроків і прийняття комп+

ромісних рішень лідерами ЄС щодо розміщення

мігрантів із Сирії та інших країн, у яких відбуваються

збройні конфлікти.

У зв'язку з прискореною динамікою міграціййних

потоків проблема протидії нелегальним проявам міграції

набула на найближчу перспективу особливу акту+

альність. Відзначимо, що здебільшого існуючі наукові

розробки, так чи інакше пов'язані з міграцією, відпові+

дають споконвічно заданим параметрам, розглядають

даний феномен тільки з позиції демографії та економі+

ки. Однак несприятливі тенденції її розвитку вимагають

нових теоретико+методологічних підходів до вивчення

феномена імміграції (регулювання міграційними проце+

сами), зокрема щодо протидії нелегальній міграції у

сфері державного управління.

Отже, перед Україною також стоять зовнішні і внут+

рішні виклики та загрози національній безпеці України

у сфері нелегальної міграції, які безпосередньо пов'я+

зані із військовою агресією Російської Федерації про+

ти України та європейською міграційною кризою, що

зумовлюють необхідність проведення радикальних ре+

форм системи забезпечення національної безпеки Ук+

раїни та вдосконалення механізмів державного управ+

ління у сфері протидії нелегальній міграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню процесів державного управління у сфері

забезпечення національної безпеки України присвячені

роботи дослідників: В.Ю. Богдановича, О.С. Бодрука,

В.П. Горбуліна, В.І. Гурковського, О.А. Долгого, В.О. Ко+

севцова, В.М. Телелима, І.І. Мусієнка, В.І. Почепцова,

А.А. Падеріна, Г.М. Перепелиці, В.М. Рижих, Г.П. Сит+

ника, А.І. Семенченка, А.С. Сіцінського, О.М. Суходолі,

В.О. Шамрая та ін.

Аналізу теоретичних і прикладних аспектів форму+

вання та реалізації державної політики у сфері прикор+

донної безпеки присвячені дослідження О.В. Ананьїна,

Д.В. Іщенка, І.С. Катеренчука, М.М. Литвина, Б.М. Мар+

ченка, А.В. Махнюка, О.Г. Мельникова, В.Ю. Миша+

ковського, В.О. Назаренка, Б.М. Олексієнка, В.К. Плеш+

ка, В.М. Серватюка, П.А. Шишоліна та ін.

Більш комплексно теоретико+методологічні засади

міграційних процесів розглянули у своїх працях Ю. Бу+

зицький, І. Березовський, А. Бабенко, С. Бритченко, О. Вой+

цехівський, В. Іващенко, В. Коваленко, В. Кривенко, О. Кузь+

менко, В. Куц, О.Джужа, Ю. Кравченко, О. Малиновсь+

ка, А. Мозоль, О. Надьон, А. Черняк, С. Чехович, Т. На+

зарова, В. Новік, С. Пирожков, О. Піскун, І. Прибитко+

ва, С. Ратушний, Ю. Римаренко, В. Трощинський, В. Ша+

повал В. Шакун, М.О. Шульга та ін.

Водночас дослідження, у яких із позицій систем+

ного підходу розглядаються механізми державного

управління у сфері протидії нелегальній міграції як

комплексної проблеми забезпечення національної

безпеки в умовах європейської міграційної кризи,

практично відсутні, що обумовлює необхідність у про+

веденні подальших наукових досліджень з цієї про+

блематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати теоретичні підходи до

визначення поняття механізми державного управління

у сфері протидії нелегальній міграції в умовах євро+

пейської міграційної кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах складної міграційної ситуації, зокрема

вимушеного внутрішнього переселення населення Ук+

раїни із тимчасово окупованих територій та зони про+

ведення антитерористичної операції вимагають доко+

рінного перегляду підходів до державного управління

міграційними процесами та розробки ефективних

інструментів його реалізації, зокрема необхідно проана+

лізувати теоретичні підходи до визначення поняття ме+

ханізми державного управління, а також запропонува+

ти нові механізми державного управління у сфері про+

тидії нелегальній міграції з урахуванням європейського

досвіду.

Аналіз теоретичних підходів щодо визначення по+

няття "механізми державного управління" дає підстави

стверджувати, що не зважаючи на відсутність у науці

державного управління загальноприйнятої дефініції

цього поняття, більшість вітчизняних науковців консо+

лідовані у тому, що поняття "механізми державного

управління" має комплексний характер і є певною си+

стемою, що призначена для практичного здійснення

цілей державного управління.

Встановлено, що механізми державного управлін+

ня являють собою комплекс організаційних та практич+

них засобів, а також важелів і стимулів, за допомогою

яких органами державної влади здійснюється управ+

ління всім спектром суспільно+політичного життя у дер+

жаві. Зокрема, механізми державного управління роз+

глядаються науковцями як певна система, що призна+

чена для практичного здійснення державного управлі+

ння та досягнення поставлених цілей. Ця система має

визначену структуру, для неї є характерними певні

інструменти, методи, важелі впливу на об'єкт управлін+

ня, а також система має відповідне правове, норматив+

не та інформаційне забезпечення.

Отже, ефективність системи державного управ+

ління залежить від наявності успішно функціонуючих

механізмів, які дають можливість забезпечити: ско+

ординоване, цілеспрямоване та дієве керівництво сус+

пільними процесами держави; належний організацій+

но+управлінський вплив на суспільний розвиток дер+

жави; реалізацію цілей та завдань державного управ+

ління як загальних, так і персоніфікованих, які необ+

хідно вирішувати в конкретних сферах суспільного

життя" [1].
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Зазначимо, що вагоме місце у вітчизняній науці дер+

жавного управління посідає дослідження міграційних

процесів, та по мірі виконання завдань щодо протидії

нелегальній міграції тісно пов'язані із теоретичними і

прикладними розробками наукового поняття "механіз+

ми державного управління у сфері безпеки державно+

го кордону".

Важливість наукових розробок зумовлена тим, що

питання забезпечення національної безпеки України у

сфері захисту та охорони державного кордону є одним

із стратегічних пріоритетів реалізації політики забезпе+

чення національної безпеки держави, що спрямована на

вдосконалення механізмів державного управління у

сфері протидії нелегальній міграції та запобігання її

негативних впливів.

Екс+голова Державної прикордонної служби Ук+

раїни М.М. Литвин, стверджує, що механізми держав+

ного управління у сфері безпеки державного кордону

спрямовані на "…захищеність життєво важливих інте+

ресів особи, суспільства і держави в її прикордонному

просторі, при якому суспільству, державі та особі не

завдається шкода, а навпаки, створюються умови для

реалізації їх інтересів, пов'язаних із свободою пере+

сування через державний кордон, оперативно виявля+

ються та припиняються правопорушення, здійснюєть+

ся протидія загрозам національній безпеці на кордоні

та планомірна діяльність з усунення причин їх виник+

нення" [2].

О.Г. Мельников зазначає, що механізми держав+

ного управління у сфері безпеки державного кордону

являють собою "…сукупність політичних, економічних,

військових та правоохоронних заходів, спрямованих

на забезпечення суверенітету, недоторканності і

територіальної цілісності держави, які реалізуються

шляхом здійснення прикордонної політики держави"

[3].

В.К. Плешко, розглядає механізми державного уп+

равління у сфері прикордонної безпеки як "…сукупність

політичних, нормативно+правових, безпекових, органі+

заційних, військових, правоохоронних, мотиваційних, та

інших заходів держави, спрямованих на реалізацію зав+

дань прикордонної безпеки щодо забезпечення держав+

ного суверенітету, територіальної цілісності та незалеж+

ності України" [4].

В.С. Сіцінський відзначив, що "…механізми дер+

жавного управління у сфері прикордонної безпеки

спрямовані на створення системи державного управ+

ління, що передбачає реалізацію комплексу політико+

дипломатичних, економічних та військово+правоохо+

ронних заходів з метою забезпечення державного су+

веренітету, недоторканності і територіальної цілісності

України" [5].

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що

поняття "механізми державного управління у сфері

безпеки державного кордону" має комплексний харак+

тер і являє собою комплекс організаційних, політич+

них, правових, військових, безпекових та інших за+

ходів, що спрямовані на захист суверенітету, територі+

альної цілісності та недоторканості державного кор+

дону України.

Вищезазначені дослідники консолідовані у тому, що

процес вдосконалення механізмів державного управлі+

ння у сфері безпеки державного кордону спрямований

тільки на реалізацію стратегічних завдань, зокрема про+

тидії спробам суміжних держав реалізувати наміри

щодо територіального розмежування спільного держав+

ного кордону на власну користь; врегулюванні проблем+

них питань договірно+правового оформлення спільних

ділянок державного кордону із суміжними з Україною

державами; забезпеченні ритмічного функціонування

пунктів пропуску через державний кордон і прикордон+

ної інфраструктури; вдосконаленні системи протидії

контрабандній діяльності, незаконному переміщенню

наркотичних засобів та іншій протиправній діяльності

на державному кордоні; розвиток дружніх взаємних

відносин із суміжними країнами виходячи з усталених

принципів та норм міжнародного права; створенні на+

лежних умов для соціально+економічного розвитку при+

кордонних територій, а також збалансованого викори+

стання природних ресурсів; мінімізації прикордонних

інцидентів та конфліктних ситуацій на спільних ділян+

ках державного кордону між Україною і суміжними

країнами та ін.

Однак вище зазначені дослідники не приділяють

значної уваги формування та реалізації державної мігра+

ційної політики щодо питань забезпечення національ+

ної безпеки держави, що спрямована на вдосконален+

ня механізмів державного управління у сфері протидії

нелегальній міграції.

З'ясовано, що зростаючі маштаби нелегальної

міграції в Україні в умовах відсутності ефективної сис+

теми державного управління протидії та механізмів за+

побігання становлять пряму загрозу національній без+

пеці країни, створюють додаткове навантаження на

бюджет, сприяють зростанню криміналізації, тінізації

економіки, тощо.

Жодним чином не применшуючи вклад теоретиків

та практиків, зазнчимо, що більшість розробок поняття

"механізми державного управління у сфері безпеки дер+

жавного кордону" проводились в умовах стабільної і

прогнозованої суспільно+політичної та військової обста+

новки на всій протяжності державного кордону Украї+

ни. Усі вищезазначені механізми у цій сфері було адап+

товано тільки до захисту та охорони державного кор+

дону в умовах відсутності потенційної військової агресії

з боку суміжної держави проти України, яка вплинула

на внутрішнє переселення населення України із тимча+

сово окупованих територій та зони проведення антите+

рористичної операції.

На теперішній час перед Україною стоять безпосе+

редні зовнішні виклики та загрози національній безпеці

у сфері нелегальної міграції, що пов'язані із військовою

агресією Російської Федерації проти України. Таким

чином, перед Україною постала потенційна загроза

збільшення чисельності нелегальної міграції що може

призвести до зростання криміналізації, зокрема сепа+

ратизму та тероризму, поширення небезпечних захво+

рювань, розвитку підпільного ринку праці, виникнення

напруженості у відносинах з країнами Європейського

Союзу.

Отже, аналіз сучасної суспільно+політичної ситуації

в Україні дає підстави стверджувати, що стратегічно

важливим завданням забезпечення національної безпе+

ки України у сфері міграції є вдосконалення механізмів
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державного управління у сфері протидії нелегальній

міграції. Необхідність вдосконалення механізмів дер+

жавного управління у цій сфері зумовлена потребою

забезпечити ефективну реалізацію державної міграцій+

ної політики та політики національної безпеки з питань

протидії нелегальній міграції.

Таким чином, проведений аналіз наукових праць

вітчизняних дослідників щодо механізмів державного

управління у сфері безпеки державного кордону та

аналіз сучасної суспільно+політичної ситуації, яка відбу+

вається в Україні та Європейському Союзі через мігра+

ційну кризу, дозволив нам розвинути понятійно+катего+

ріальну базу науки державного управління щодо розу+

міння поняття "механізми державного управління у

сфері протидії нелегальній міграції".

Зокрема запропоновано визначення поняття "меха+

нізми державного управління у сфері протидії неле+

гальній міграції" як сукупність інструментів і методів, по+

літичних, економічних, правових, соціальних, організа+

ційних, безпекових та інших засобів держави, які зас+

тосовуються в процесі реалізації державно+управлінсь+

кого впливу і за допомогою яких послідовно розв'язу+

ються проблеми державного управління у сфері протидії

нелегальній міграції щодо зменшення кількості неле+

гальних мігрантів, зокрема запобігання нелегальній

міграції; боротьбу зі злочинністю, пов'язаною з неле+

гальною міграцією; сприяння добровільному або ви+

дворення нелегальних мігрантів до місця їх постійного

проживання або до країн, звідки вони прибули; збере+

ження життя і здоров'я нелегальних мігрантів під час

знаходження їх в місцях тимчасового перебування; по+

силення міжнародного співробітництва України з міжна+

родними та громадськими організаціями, що працюють

у сфері міграції.

Зазначено, що вдосконалення державно+управлі+

нських механізмів у сфері протидії нелегальній міграції

дасть змогу змінити негативну тенденцію поширення

нелегальних міграційних потоків, скоротити кількість

нелегальних мігрантів, зменшити соціальні й економічні

збитки від цього негативного явища, підвищити рівень

громадської безпеки та покращити інвестиційний клімат

і довіру міжнародної спільноти до України як демокра+

тичної, правової, соціальної держави.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що в умо+

вах складної міграційної ситуації, зокрема вимушено+

го внутрішнього переселення населення України із тим+

часово окупованих територій та зони проведення ан+

титерористичної операції та міграційної кризи в

Європейському Союзі вдосконалення механізмів дер+

жавного управління у сфері протидії нелегальній

міграції дозволить забезпечити реалізацію завдань

державної міграційної політики та політики забезпе+

чення національної безпеки України щодо протидії не+

легальній міграції, спрямованих на запобігання неле+

гальній міграції; боротьбу зі злочинністю, пов'язаною

з нелегальною міграцією; сприяння добровільному або

видворення нелегальних мігрантів до місця їх постійно+

го проживання або до країн, звідки вони прибули; збе+

реження життя і здоров'я нелегальних мігрантів під час

перебування їх в місцях тимчасового утримання; поси+

лення міжнародного співробітництва України з міжна+

родними та громадськими організаціями, що працю+

ють у сфері міграції.

Перспективою подальших розвідок даної пробле+

матики є, на наш погляд, дослідження державно+управ+

лінських аспектів щодо протидії нелегальній міграції в

умовах міграційної кризи в Європейському Союзі.
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