
 

 

 

Успішно відбулася 4-та Міжнародна 
конференція з управління кордонами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Незважаючи на виклики, пов’язані з обмеженнями через COVID-19, технічними обмеженнями та онлайн-
інтеграцією, конференція змогла донести основний меседж до всіх учасників. 

23-24 листопада 2021 року, 4-й рік поспіль, Міжнародний центр розвитку міграційної 

політики (ICMPD) проводить Міжнародну конференцію з управління кордонами, 

завданням якої є вирішення актуальних проблем у сфері управління кордонами в усьому 

світі. Цього року вона була організована спільно з Державною прикордонною службою 

України (ДПСУ) та відбулася в м. Києві в гібридному форматі. 50 учасників були 

присутніми особисто, а понад 300 зареєстрованих гостей мали змогу долучитись до 

конференції онлайн, обравши, на свій вибір, трансляцію англійською, французькою, 

російською чи українською мовами. Майже всі доповідачі змогли виступити в прямому 

ефірі з Києва, а декілька доповідей були презентовані онлайн через обмеження 

подорожей. 

Фінансування Конференції здійснено Європейським Союзом через декілька проєктів, 

реалізованих ICMPD за підтримки ЄС, а саме: Празький процес, Підтримка ЄС у зміцненні 

інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM), Посилення спроможності 

інтегрованого управління кордонами в рамках Інтегрованого управління кордонами у 

Лівані, Програма управління кордонами у регіоні Магріб та Інтегроване управління 

кордонами в Йорданії, а також у Федеративній Республіці Німеччина через Програму 

підтримки уряду Тунісу у сфері Інтегрованого управління кордонами. 



 

 

Відкриття конференції розпочалося з основних доповідей керівництва ДПСУ, ICMPD, 

Генерального директорату з європейської політики співробітництва і переговорів про 

розширення, Представництва ЄС в Україні та КМЄС. Під час двох тематичних круглих 

столів представники високого рівня та експерти з органів управління кордонами по 

всьому світу представили свої щоденні практики, досвід, досягнення та рекомендації 

щодо впливу управління кордонами на розвиток держави, як гаранта безпеки (перший 

день), та засобу обміну інформацією в контексті управління кордонами (другий день). 

Не дивлячись на те, що управління кордонами часто представляють дуже звужено і 

навіть упереджено як одну з головних перешкод на шляху людської мобільності та 

свободи пересування, прикордонна сфера є набагато складнішою, ніж може здаватися, 

і, насправді, сповнена можливостей. Вона стає сильним драйвером у сфері розвитку, 

зокрема. Усі доповідачі погодилися з тим, що ефективне та дієве управління кордонами 

має важливе значення для подолання сучасних викликів та гібридних загроз.   

- Київ, Україна. 24.11.2021  

 

 

 
Порядок денний конференції, біографії доповідачів та концепцію конференції можна завантажити для перегляду тут. 

 

 

https://bmsicmpd2021.wordpress.com/

