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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Морські простори навколо держав-членів Європейського Союзу (ЄС) є місцем проведення 
активної промислової, торгівельної, туристичної діяльності, а також осередком транскордонної злочинності і нелега-
льної міграції. У зв’язку із цим забезпечення дотримання права ЄС субсидіарно покладається на компетентні агенції 
Союзу, важливе місце серед яких займає FRONTEX. Але у праві ЄС відсутній чіткий перелік функцій берегової охо-
рони та обсяг повноважень FRONTEX під час оперативної діяльності на морі. Метою статті є проведення аналізу та 
встановлення взаємозв’язків між функціями берегової охорони, які закріплені у Регламенті 2019/1896; виокремлення 
функцій, які безпосередньо виконує FRONTEX під час проведення операцій на морі, а також функцій у реалізації 
яких Агенція відіграє допоміжну роль. Методи. Для досягнення мети дослідження використано комплекс загальнона-
укових і спеціальних методів дослідження. Історико-правовий метод дозволив з’ясувати окремі аспекти еволюції ви-
конання функцій берегової охорони FRONTEX та закріплення їх у нормативній базі ЄС. За допомогою аналізу прове-
дено дослідження кожної з функцій берегової охорони та встановлення взаємозв’язку між ними, а формально-

юридичний метод допоміг у проведенні класифікації функцій на групи. Результати. Встановлено, що FRONTEX бере 
участь у виконанні таких функцій берегової охорони: морська охорона, морська безпека, пошук і рятування, прикор-
донний контроль, контроль за рибальством, митний контроль, загальна правоохоронна діяльність, охорона навко-
лишнього середовища. Із метою надання ефективної підтримки компетентним національним органам влади 
FRONTEX взаємодіє з іншими агенціями ЄС (EFCA та EMSA) на підставі норм установчого документа, тристоронньої 
робочої домовленості та інших актів м’якого права. При цьому найбільш оптимальною оперативною формою вико-
нання функцій з берегової охорони є проведення багатоцільових спільних операцій під час яких можливо поєднати 
досягнення різних цілей (запобігання нелегальній міграції, боротьба із транскордонною злочинністю, врятування міг-
рантів на морі тощо). Висновок. Усі функції берегової охорони, у реалізації яких бере участь FRONTEX можна поді-
лити на 2 групи: основні та допоміжні. До першої з них варто віднести функцію прикордонного контролю, пошуку і ря-
тування, а також здійснення загальної правоохоронної діяльності. Інші функції берегової охорони є допоміжними 
тому, що вони безпосередньо не охоплюються мандатом FRONTEX, а лише передбачають надання підтримки ком-
петентним національним органам влади та агенціям ЄС. 

Ключові слова: Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони; функції берегової охорони; 
прикордонний контроль; пошук і врятування мігрантів; багатоцільові операції на морі 

*** 

Problem statement. The maritime areas around the member states of the European Union (EU) are a place of active 
industrial, trade, tourism activities, as well as a center of cross-border crime and illegal migration. In this regard, compliance 
with EU law is supplementary entrusted to the competent EU agencies, the central one of which is FRONTEX. However, EU 
law lacks a clear list of coast guard functions and the the scope of FRONTEX's powers during operational activities at sea. 
The purpose of the article is to analyze and establish the relationship between the functions of coast guard, which are 
enshrined in the Regulation 2019/1896; highlighting the functions that FRONTEX directly performs during operations at sea, 
as well as the functions in the implementation of which the Agency plays a supporting role. Methods. To achieve the 
purpose of the research, a set of general scientific and special research methods was used. The historical-legal method has 
made it possible to find out certain aspects of the evolution of the FRONTEX coast guard functions and to enshrine them in 
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the EU regulatory framework. The analysis was used to research each of the functions of the coast guard and to establish 
the relationship between them, and the formal-legal method helped to classify the functions. Results. It is established that 
FRONTEX participates in the following coast guard functions: maritime safety, maritime security, search and rescue, border 
control, fisheries control, customs control, general law enforcement, environmental protection. To order to provide effective 
support to the competent national authorities, FRONTEX cooperates with other EU agencies (EFCA and EMSA) based on 
the founding document, the tripartite working arrangement and other soft law instruments. At the same time, the most 

optimal operational form of coast guard functions is to conduct multi-purpose joint operations, during which it is possible to 
combine the achievement of different goals (prevention of illegal migration, combating cross-border crime, the saving of lives 

at sea, etc.). Conclusion. All coast guard functions in the implementation of which FRONTEX participates can be divided 
into 2 groups: main and subsidiary. The first of them should include the function of border control, search and rescue, as 
well as the implementation of general law enforcement activities. Other coast guard functions are subsidiary because they 
are not directly covered by the FRONTEX mandate, but only provide support to the competent national authorities and EU 
agencies. 

Key words: European border and coast guard agency; coast guard functions; border control; search and 
rescue of migrants; multipurpose operations at sea 

 

Постановка проблеми 

Європейська агенція з прикордонної та бере-
гової охорони (далі – Агенція або FRONTEX) є 
головним органом в інституційному механізмі 
Європейського Союзу (далі – ЄС), на який пок-
ладено обов’язок забезпечити інтегроване уп-
равління зовнішніми кордонами. Для цього Аге-
нція наділяється широким комплексом функцій 
та повноважень, особливої уваги серед яких 
потребують функції берегової охорони. Це по-
яснюється наступними обставинами. 

По-перше, функції берегової охорони 
FRONTEX спрямовані на те, щоб зменшити кі-
лькість випадків незаконного перетину зовнішніх 
морських кордонів держав-членів ЄС тому, що 
переважна більшість нелегальних мігрантів по-
трапляють до ЄС саме таким шляхом. Так, згід-
но із даними Аналізу ризиків, проведеного 
FRONTEX, у 2020 р. така кількість нелегальних 
мігрантів становила 86,27 тис. осіб (69 % від 
загальної кількості випадків незаконного пере-
тину зовнішніх кордонів), у 2019 р. – 106,246 тис. 
осіб (75 %), у 2018 р. – 113,643 тис. особи (76 %), 
у 2017 р. – 176,211 тис. осіб (86 %) [1, с.49]. Ра-
зом із цим, важливим завданням для Агенції за-
лишається удосконалення механізму проведен-
ня пошуку та врятування мігрантів, які зазнали 
лиха на морі тому, що кількість загиблих зали-
шається великою. Відповідно до даних Міжнаро-
дної організації з міграції (МОМ), як зазначають 
С. Карера та Р. Кортіновіс (Carrera and Cortinovis, 
2019), за період з 2014 р. по 2018 р. лише на 
Центрально-середземноморському шляху було 
зафіксовано понад 15 тис. смертей [2, с.5]. 

По-друге, нелегальна міграція на зовнішніх 
морських кордонах нерідко супроводжується то-
ргівлею людьми, контрабандою зброї, наркотиків 
та акцизних товарів. Тому проведення спільних 

операцій на морі, що координуються Агенцією, 
спрямоване також на боротьбу і запобігання ви-
никненню випадків транскордонної злочинності. 

По-третє, морські простори навколо держав-
членів ЄС є середовищем активної реалізації 
різних видів діяльності: міжнародні і внутрішні 
вантажні та пасажирські перевезення, ведення 
рибного промислу, видобуток нафти й газу, ту-
ристична діяльність тощо. Забезпечення нале-
жного, законного та екологічно безпечного здій-
снення такої різнопланової діяльності потребує 
узгоджених дій понад 400 цивільних та військо-
вих органів влади держав-членів ЄС [3]. Отже, з 
метою ефективної реалізації Європейського інте-
грованого управління кордонами основний тягар 
відповідальності за координацію дій національ-
них органів держав-членів ЄС під час виконання 
функцій берегової охорони покладається на 
FRONTEX (ч.1 ст.7 Регламенту 2019/1896 [4]). 

Крім того, варто погодитися з думкою Дж. 
Ріджпма (Rijpma, 2016), який зазначає, що най-
менш розробленою частиною установчого до-
кумента Агенції є положення про європейську 
берегову охорону [5, с.24]. Відтак, проблемним 
питанням залишається відсутність чіткого пере-
ліку функцій берегової охорони та обсягу пов-
новажень FRONTEX під час здійснення опера-
тивної діяльності на морі, що може призводити 
до перевищення повноважень співробітників 
Агенції та, як наслідок, порушення основополо-
жних прав людини. 

У вітчизняній правовій доктрині міжнародного 
та європейського права відсутні наукові праці, 
присвячені дослідженню оперативної діяльності 
FRONTEX, спрямованої на виконання функцій 
берегової охорони. У зарубіжних наукових пуб-
лікаціях з досліджуваної проблематики, здебі-
льшого, надається загальна характеристика 
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співпраці держав-членів з агенціями ЄС та про-
водиться аналіз окремих напрямків співробітни-
цтва. Дж. Ріїджпма (Rijpma, 2016) надає харак-
теристику Регламенту 2016/1624 та визначає 
місце у ньому функцій берегової охорони [5]. 
Науковцем вказано на недоліки у правовому 
регулюванні проведення морських операцій з 
прикордонного спостереження, що координу-
ються Агенцією. Звертається увага на пошуко-
во-рятувальні операції, обов’язок у проведенні 
яких завжди виникає на певному етапі патрулю-
вання зовнішніх морських кордонів ЄС. Деталь-
не дослідження проведення операцій з вряту-
вання мігрантів на морі, як одного з основних 
компонентів Європейського інтегрованого уп-
равління кордонами, здійснено у наукових пуб-
лікаціях Ф. Естів (Esteve, 2017) [6] та С. Карери 
та Р. Кортіновіса (Carrera and Cortinovis, 2019) 
[2]. Л. Вітаутас (Vytautas, 2019) [7] досліджує 
розвиток співпраці між FRONTEX, EFCA та 
EMSA у контексті виконання функцій берегової 
охорони на прикладі реалізації пілотного проек-
ту "Створення Європейської служби з берегової 
охорони". Комплексний аналіз функцій берего-
вої охорони провів І. Ільїна (Iljina, 2019) у праці 
"FRONTEX як Європейська берегова охорона: 
оціночний лист суспільної цінності FRONTEX 
щодо одинадцяти функцій берегової охорони" 
[8]. Зокрема, узагальнено наукові напрацювання 
з досліджуваної тематики, проаналізовано ста-
тистичні показники вкладу Агенції у виконання 
функцій берегової охорони та визначено її роль 
і місце у забезпеченні ефективного управління 
зовнішніми морськими кордонами ЄС. 

Звідси, метою статті є дослідження функцій 
берегової охорони, які повністю охоплюються 
мандатом FRONTEX, а також функцій, у реалі-
зації яких Агенція відіграє допоміжну роль. Її но-
визна полягає в новому погляді на роль 
FRONTEX у європейській системі співробітниц-
тва з виконання функцій берегової охорони. За-
вданням статті є з’ясування змісту та обсягу 
функцій берегової охорони FRONTEX, встанов-
лення взаємозв’язків між ними, а також визна-
чення основних напрямків співробітництва 
FRONTEX з іншими агенціями ЄС у сфері бере-
гової охорони. 
Поняття "функції берегової охорони" та його 
закріплення в установчих документах 
FRONTEX 

На сьогодні у нормативних актах первинного 
та вторинного права ЄС відсутнє чітке тлума-
чення поняття "функцій берегової охорони", але 

в окремих документах є їхній перелік. Найбільш 
широкий список таких функцій закріплений у 
Правилах процедури Європейського форуму 
відомств з функціями берегової охорони (далі – 
Форум) [9]. У документі Форуму, як зазначають 
С. Каррера, С. Блокманс, Ж.-П. Кассаріно, Д. 
Грос, Е. Гільд (Carrera, Blockmans, Cassarino, 
Gros and Guild, 2017), відображено широкий 
підхід до розуміння функцій берегової охорони, 
який охоплює не лише завдання зі здійснення 
морського прикордонного контролю чи пошуко-
во-рятувальних операцій на морі, але також за-
безпечення морської охорони, у тому числі уп-
равління рухом суден; безпеки на морі, охорони 
кораблів і портів; проведення морської митної 
діяльності; запобігання і припинення торгівлі 
людьми та контрабанди шляхом здійснення 
правоохоронної діяльності на морі; проведення 
моніторингу та спостереження на морі; охорона 
морського середовища та реагування на пору-
шення; надання послуг з допомоги під час аварії 
суден та морської допомоги; реагування на 
аварії та стихійні лиха на морі; нагляд та конт-
роль за рибальством; інша діяльність, пов’язана 
із вищезазначеними функціями берегової охо-
рони [10, с.30–31]. Оперативна діяльність 
FRONTEX обмежується виконанням вужчого 
переліку завдань, ніж той, що передбачений 
Правилами процедури Форуму.  

Вперше поняття "функції берегової охорони" 
було закріплено в установчому документі Аген-
ції. У п.44 Преамбули Регламенту 2016/1624 
[11] зазначалося, що національні органи влади, 
які виконують функції берегової охорони відпо-
відають за широкий спектр завдань, до яких 
відносять охорону і безпеку на морі, проведення 
пошуково-рятувальних операцій, здійснення 
прикордонного контролю, контролю за рибальс-
твом, митного контролю, а також загальної пра-
воохоронної діяльності та охорони навколиш-
нього середовища. Роль FRONTEX полягає у 
тому, що вона у співпраці з іншими агенціями 
ЄС, зокрема Європейською агенцією з контро-
лю за рибальством (EFCA) і Європейською аге-
нцією з безпеки на морі (EMSA), надає підтрим-
ку компетентним національним органам влади 
для реалізації покладених на них завдань. Ана-
лізуючи зазначене законодавче положення фін-
ський фахівець з питань берегової охорони 
І. Ільїна (Iljina, 2019) відзначив, що саме це по-
няття найбільш детально відображає сутність 
функцій берегової охорони [8, с.9]. Ми погоджу-
ємося з цим визначенням, зазначивши, що у 
контексті оперативної діяльності FRONTEX, во-
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но є найбільш вдалим з нині існуючих у законо-
давстві ЄС. 

Відсутність прямого закріплення функцій бе-
регової охорони в установчих документах 
FRONTEX до 2016 року не дає підстав ствер-
джувати, що вони не охоплювалися його манда-
том. Від часу створення Агенції однією з основ-
них оперативних форм виконання завдань були 
спільні операції, що проводилися у тому числі 
на зовнішніх морських кордонах Союзу. У ході 
такої діяльності, окрім здійснення координації 
дій учасників з питань управління кордонами, 
FRONTEX виконував також інші функції, 
пов’язані з пошуком і врятуванням мігрантів на 
морі, попередженням і боротьбою з контрабан-
дою та торгівлею людьми, охороною навколиш-
нього середовища тощо. Фінський науковець 
Дж. Ізомеца. (Isometsä, 2014) пояснює, що тра-
диційні спільні операції з морського прикордон-
ного контролю розширилися до багатоцільових 
спільних морських операцій на рівні ЄС внаслі-
док впливу неофункціонального побічного ефе-
кту, сутність якого полягає у тому, що інтеграція 
в одній сфері діяльності призводить до вторин-
ної інтеграції в інших. Відтак, закріплення функ-
цій берегової охорони у Регламенті 2016/1624 
стало легітимізацією того процесу, який існував 
у дійсності вже протягом декількох попередніх 
років [12, с.52]. 

Розвиток функцій берегової охорони відбув-
ся на основі Регламенту 1052/2013 [13] і Регла-
менту 656/2014 [14]. Зазначені документи стали 
відповіддю ЄС на трагедію поблизу італійського 
острова Лампедуза, унаслідок якої загинуло по-
над 360 мігрантів [15]. Першим із вказаних до-
кументів передбачалося створення Європейсь-
кої системи спостереження за кордонами 
(European Border Surveillance System – 

EUROSUR), використання можливостей якої 
сприяє досягненню цілей з виявлення, запобі-
гання та боротьби з нелегальною міграцією і 
транскордонною злочинністю, а також захисту і 
збереження життя мігрантів, у тому числі під час 
оперативної діяльності Агенції на морі (ст.1 Ре-
гламенту 1052/2013 [13]). Інший документ за-
стосовується до операцій зі спостереження на 
зовнішніх морських кордонах ЄС, які координу-
ються FRONTEX. Виявлення суден чи осіб, які 
зазнали лиха на морі встановлює обов’язок на-
дати допомогу відповідно до норм міжнародного 
права, дотримуючись основоположних прав (ч.1 
ст.9 Регламенту 656/2014 [14]). 

Характеристика функцій берегової охорони 
FRONTEX 

Відповідно до положень чинного установчого 
документа Агенції, FRONTEX бере участь у ви-
конанні таких функцій берегової охорони: 1) 
морська охорона; 2) морська безпека; 3) пошук і 
рятування; 4) прикордонний контроль; 5) конт-
роль за рибальством; 6) митний контроль; 7) 
загальна правоохоронна діяльність; 8) охорона 
навколишнього середовища (п.54 Преамбули 
Регламенту 2019/1896 [4]). Але у науковій літе-
ратурі існують також інші підходи щодо тлума-
чення обсягу функцій берегової охорони, які по-
кладені на FRONTEX. І. Ільїна (Iljina, 2019) 
зазначає, що Агенція зосереджена на виконанні 
лише трьох функцій берегової охорони: здійс-
нення правоохоронної діяльності на морі, про-
ведення пошуково-рятувальних операцій і мор-
ського прикордонного контролю [8, с.5]. Крім 
того, дослідник вказує, що лише одна з них пов-
ністю охоплюється мандатом Агенції (функція 
морського прикордонного контролю) тому, що 
здійснення правоохоронної діяльності на морі є 
спільним обов’язком FRONTEX разом з Агенці-
єю ЄС із співробітництва у сфері правоохорон-
ної діяльності (Europol), а пошуково-рятувальні 
операції проводяться за умови виникнення від-
повідних ситуацій під час здійснення морського 
прикордонного спостереження [8, с.23]. На нашу 
думку FRONTEX уповноважений виконувати всі 
8 функцій берегової охорони, але участь Агенції 
в реалізації кожної з них є різною, що пов’язано 
із комплексом завдань, які покладено на неї 
установчих документом. 

Зміст функції морського прикордонного конт-
ролю (maritime border control) не розкрито ні в 
установчому документі Агенції, ні у Правилах 
процедури Європейського форуму відомств з 
функціями берегової охорони. Але у п.3 ст.2 Ре-
гламенту 2019/1896 [4] міститься відсилочна 
норма до Шенгенського кодексу про кордони, у 
якому надано визначення поняттю прикордон-
ний контроль. Згідно із п.10 ст.2 Регламенту 
2016/399 від 09.03.2016 року про Кодекс Союзу 
щодо правил перетину особами кордонів (Шен-
генський кодекс про кордони) [16] прикордонний 
контроль (border control) – це діяльність, що 
здійснюється на кордоні відповідно до цілей та у 
порядку, визначеному цим Регламентом, ви-
ключно у відповідь на намір перетнути кордон 
або його фактичний перетин, незалежно від 
будь-яких інших переконань. Прикордонний ко-
нтроль реалізується у двох формах: прикордон-
ні перевірки (border checks) та прикордонні спо-
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стереження (border surveillance). 
Під прикордонними перевірками необхідно 

розуміти перевірки, які проводяться у пунктах 
перетину кордонів для того, щоб особам, а та-
кож транспортним засобам та іншими предме-
тами, що перебувають у їхньому володінні, на-
дати дозвіл для в’їзду на територію держав-
членів або виїзду з цієї території (п.11 ст.2 Рег-
ламенту 2016/399 [16]). Виходячи з положень 
цієї норми, як зазначає І. Ільїна (Iljina, 2019), 
прикордонний контроль здійснюється лише у 
пунктах перетину зовнішніх кордонів, тому, вра-
ховуючи особливість морських кордонів, морські 
прикордонні перевірки проводяться, як правило, 
у портах держав-членів ЄС, а об’єктом їхнього 
проведення є судна та моряки [8, с.65]. 

Прикордонні спостереження полягають у 
здійсненні нагляду за кордонами між пунктами 
їхнього перетину та/або поза встановлений ро-
бочий час цих пунктів з метою перешкодити 
особам уникати проходження прикордонних пе-
ревірок (п.12 ст.2 Регламенту 2016/399 [16]). 
Особливість морських прикордонних спостере-
жень як різновиду морських спостережень поля-
гає в тому, що ця діяльність проводиться для 
запобігання уникненню проходження прикор-
донних перевірок особам, які намагаються пот-
рапити на територію держав-членів або виїхати 
з неї поза пунктами перетину кордонів.  

І. Ільїна (Iljina, 2019) зазначає, що функціо-
нально морські прикордонні спостереження не 
відрізняються від інших видів морських спосте-
режень, які проводяться для інших цілей 
пов’язаних із митною службою, правоохоронною 
діяльністю, обороною, контролем за рибальст-
вом, охороною морського середовища від за-
бруднення тощо [8, с.66]. У більшості випадків 
розмежування цих цілей не проводитися тому, 
що вони, як правило, одночасно закріплюються 
в оперативних планах до багатоцільових спіль-
них операціях, що здійснюються у морських 
просторах навколо Європи. Наприклад, голов-
ними цілями спільної операції "Посейдон", яка 
проводиться на морському кордоні Греції з Ту-
реччиною та грецькими островами є: забезпе-
чення прикордонного контролю, пошук і вряту-
вання мігрантів, виявлення випадків незакон-
ного рибальства і забруднення моря, боротьба 
з транскордонною злочинністю тощо [17]. Од-
ним із вдалих випадків функціонування цієї опе-
рації у 2019 році є перехоплення грецькою бе-
реговою охороною вітрильного судна "DURU", 
на якому знаходилося 75 нелегальних мігрантів 
та 2 посередника із Росії [18, с.17].  

Виконання завдань з морського прикордон-
ного контролю тісно пов’язано із функцією здій-
снення правоохоронної діяльності, що прово-
диться під час спільних морських операцій, які 
координуються FRONTEX. Зміст правоохорон-
ної діяльності Агенції становить сукупність захо-
дів, спрямованих на боротьбу та запобігання 
транскордонній злочинності, а саме незаконному 
ввезенню мігрантів, торгівлі людьми, контрабанді 
вогнепальною зброєю, наркотичними засобами, 
акцизними товарами, а також тероризму. 

Відповідно до п."а" ч.1 ст.3 Регламенту 
2019/1896 [4], забезпечуючи виконання прикор-
донного контролю як одного із компонентів Єв-
ропейського інтегрованого управління кордона-
ми, можуть вживатися заходи, спрямовані на 
запобігання і виявлення транскордонної зло-
чинності на зовнішніх кордонах, а також терори-
зму. Тобто європейський законодавець прямо 
вказує на можливість одночасного виконання 
кількох функцій берегової охорони.  

Аналізуючи внесок Агенції у боротьбу зі зло-
чинною діяльністю, німецький науковець з Ін-
ституту Макса Планка С. Хартвіг (Hartwig, 2020), 
вказав на важливість проведення співпраці з 
іншими суб’єктами у цій сфері. Він пояснює це 
тим, що "сек’юритизація" операцій із прикордон-
ного контролю призвела до того, що їх, насам-
перед, розглядають як заходи безпеки, а відо-
мості отримані під час таких операцій вважа-
ється цінним ресурсом, який необхідно добува-
ти в цілях безпеки [19, с.136]. Як наслідок, серед 
завдань FRONTEX закріплюється необхідність 
налагодження і розвитку співпраці з Europol і 
Eurojust (Європейське бюро судової співпраці) 
для проведення боротьби з транскордонною 
злочинністю і тероризмом (п."q" ч.1 ст.10 Рег-
ламенту 2019/1896 [4]).  

Активна співпраця між FRONTEX та Europol 
відбувається на підставі двох актів: 1) Угода про 
оперативне співробітництво від 04.12.2015 року; 
2) Заява про принципи співпраці від 04.10.2018 
року. Виходячи зі змісту цих документів, агенції 
зобов’язуються обмінюватися стратегічною та 
оперативною інформацією, а також інформаці-
єю про транскордонну злочинність, у тому числі 
персональними даними осіб, які підозрюються у 
вчиненні цих злочинів. Агенції також беруть уч-
асть у взаємному оперативному плануванні та 
проведенні операцій. У Заяві про принципи 
співпраці 2018 р. звертається увага на важли-
вість подальшого поглиблення співробітництва 
(п.6) [20]. Зважаючи на сучасний статус 
FRONTEX, С. Хартвіг (Hartwig, 2020) зазначає, 
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що від Агенції уже очікують не просто виконання 
завдань з обміну інформацією, а надання реа-
льної підтримки на місцях для реалізації спіль-
них зусиль двох партнерів у боротьбі зі злочин-
ністю [19, с.136]. 

У контексті виконання функції з правоохо-
ронної діяльності на морі, значна частина зу-
силь FRONTEX спрямовується на виявлення 
випадків нелегального ввезення наркотичних 
засобів на територію держав-членів ЄС, а також 
їхнє вилучення. Велика частина наркотичних 
засобів транспортується на швидкісних катерах 
із Туреччини через Адріатичне море до півден-
но-східних берегів ЄС та у західному Середзем-
номор’ї від берегів Марокко до Іспанії [1, с.40–
41]. Проведення успішних спільних операцій у 
цих регіонах дозволяє зменшити кількість нар-
котичних засобів, які нелегально потрапляють 
до ЄС. У вересні 2019 року під час операції "По-
сейдон" було виявлено та вилучено 1,172 т ка-
набіса і затримано трьох осіб, підозрюваних у 
контрабанді наркотиків. А результатом спільної 
операції "Індало", що проводиться поблизу Іс-
панії, стало затримання чотирьох осіб, підозрю-
ваних у вчиненні злочину і вилучення 3,1 т га-
шишу [18, с.17]. 

Отже, доповнення концепції Європейської ін-
тегрованого управління кордонами заходами, 
спрямованими на попередження та боротьбу з 
транскордонною злочинністю перетворило 
FRONTEX в один із основних суб’єктів право-
охоронної діяльності. Разом з цим, враховуючи 
той факт, що велика частина злочинів відбува-
ється на зовнішніх морських кордонах, функція 
берегової охорони зі здійснення правоохоронної 
діяльності на морі займає важливе значення в 
мандаті Агенції. 

Держави-члени, які під координацією 
FRONTEX проводять спільні операції на морі, 
що спрямовані на здійснення прикордонного 
контролю, боротьбу та попередження транскор-
донної злочинності, захист навколишнього се-
редовища та інші супутні завдання зобов’язані 
негайно надавати підтримку суднам та особам, 
які зазнали лиха на морі. Це позитивне зо-
бов’язання закріплено у міжнародних договорах 
(Міжнародна конвенція про пошук і рятування 
на морі (п.2.1.1) [21], Конвенція ООН з морсь-
кого права (ч.2 ст.98), [22]), які складають осно-
ву правового регулювання міжнародного морсь-
кого права. Суб’єктами виконання норм, 
закріплених у зазначених міжнародних докуме-
нтах є держави і не можуть бути такими інститу-
ції, органи, агенції ЄС.  

Відповідно до положень ч.1 ст.9 Регламенту 
656/2014 [14], встановлено обов’язок за держа-
вами-членами надавати допомогу будь-якому 
судну або особі, яка зазнала лиха на морі, і га-
рантувати дотримання підрозділами, які беруть 
участь в проведенні операцій на морі, норм 
міжнародного права та основоположних прав 
людини. Що стосується зобов’язань третіх країн, 
які також можуть бути учасниками спільних опе-
рацій, то вони повинні дотримуватися зазначе-
них правил згідно із положеннями оперативного 
плану або норм міжнародних договорів і звичаїв 
міжнародного права. Виходячи із зазначеного, 
постає питання щодо ролі FRONTEX у прове-
денні пошуково-рятувальних операцій на морі. 

Ф. Естів (Esteve, 2017) зазначає, що 
FRONTEX не є центром з координації рятуваль-
них операцій і на нього не покладено обов’язок 
з пошуку і врятування мігрантів. Але він може 
надати допомогу у проведенні таких операцій за 
запитом зацікавленої держави [6, с.113]. Так, 
одним із завдань Агенції є надання технічної і 
оперативної допомоги державам-членам і тре-
тім країнам, відповідно до Регламенту 656/2014 
і міжнародного права, шляхом підтримки пошу-
ково-рятувальних операцій щодо осіб, які за-
знали лиха на морі, що може виникнути під час 
проведення операцій з прикордонного спосте-
реження на морі (п."i" ч.1 ст.10 Регламенту 
2019/1896 [4]). Відтак, потреба у проведенні по-
шуково-рятувальної операції з’являється під час 
реалізації іншої функції берегової охорони 
(морського прикордонного контролю). У зв’язку 
із цим Ф. Естів (Esteve, 2017) називає пошук і 
врятування мігрантів не функцією Агенції, а її 
завданням, що виникає під час операцій з при-
кордонного спостереження на морі [6, с.107]. У 
цьому контексті варто зазначити, що поняття 
"функція" та "завдання" не є тотожними. Г.С. 
Саттарова зазначає, що під функціями міжна-
родної організації необхідно розуміти зовнішні 
прояви процесів діяльності міжнародних між-
урядових організацій з виконання покладених 
на неї завдань [23, с.252]. На нашу думку таке 
пояснення можливо застосовувати для тлума-
чення функцій Агенції. Натомість завдання 
FRONTEX становлять конкретний перелік захо-
дів, які мають бути вжиті з метою досягнення 
цілей її функціонування. 

Іншу точку зору висловлює Дж. Ріпма 
(Rijpma, 2016), вказуючи на необхідність окре-
мого закріплення пошуково-рятувальних опера-
цій серед завдань Агенції. Науковець пояснює 
це тим, що правові межі для застосування, згід-
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но із нормами міжнародного публічного права, 
не зміняться, але FRONTEX буде забезпечений 
додатковими інструментами для розширення 
гуманітарного масштабу його діяльності. Ще 
одним аргументом, як зазначає Дж. Ріїджпма 
(Rijpma, 2016)на користь відокремлення пошу-
ково-рятувальних операцій як окремого завдан-
ня Агенції є фінансові наслідки цього процесу 
тому, що технічне обладнання, яке використо-
вується для таких операцій відрізняється від 
того, яке застосовується у процесі проведення 
операцій з морського спостереження [5, с.25]. 

На нашу думку, ефективність виконання по-
шуково-рятувальних операцій залежить не від 
відокремлення у самостійне завдання цього на-
прямку діяльності Агенції, а від підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців, які здійснюють конт-
роль за зовнішніми морськими кордонами ЄС, 
забезпечення їх всім необхідним обладнанням 
для виконання поставлених перед ними за-
вдань та здійсненням зовнішнього незалежного 
контролю за їхньою діяльністю. Крім того, закрі-
плення пошуку і врятування мігрантів серед од-
ного з компонентів Європейського інтегрованого 
управління кордонами (п."b" ч.1 ст.3 Регламенту 
2019/1896 [4]) створює правові передумови для 
подальшого розвитку й удосконалення цієї фун-
кції берегової охорони. 

Успішна діяльність держав-членів, під коор-
динацією Агенції, яка спрямована на виконання 
функції з пошуку і врятування дозволяє зберег-
ти життя великій кількості мігрантів, які намага-
ються нелегально перетнути зовнішній морсь-
кий кордон ЄС. Відповідно до відомостей, 
наданих FRONTEX, за період з 01.01.2017 року 
по 24.09.2020 року було проведено 350 пошуко-
во-рятувальних операцій, під час яких врятова-
но 19,651 тис. мігрантів [24]. 

FRONTEX не є центральною агенцією у ви-
конанні функцій з морської безпеки та охорони 
(maritime security and safety). Відповідно до ст.1 
Регламенту 1406/2002 [25] зазначені напрямки 
діяльності охоплюються мандатом Європейсь-
кої агенції з безпеки на морі. Виходячи з цього, 
роль FRONTEX у їхньому виконанні буде обме-
жуватися збиранням і обміном інформацією, 
підготовкою аналізу ризиків, на основі відомос-
тей зібраних з інформаційних систем, прове-
денням планування спільних багатоцільових 
операцій та використанням інших форм спів-
праці, які передбачені ст. 69 Регламенту 
2019/1896 [4] і Тристоронньою робочою домов-
леністю між FRONTEX, EFCA і EMSA від 
18.03.2021 року [26]. 

Разом із цим, у контексті здійснення функції з 
морської безпеки експерти FRONTEX на регу-
лярній основі направляються до Місії ЄС з при-
кордонної допомоги в Лівії. Пріоритетним за-
вданням Агенції є налагодження співпраці з 
місіями та операціями ЄС у сфері Спільної полі-
тики безпеки і оборони з таких напрямків діяль-
ності як підготовка персоналу, аналіз ризиків, 
обмін інформацією та координація оперативною 
діяльністю. FRONTEX тісно співпрацює з морсь-
кими операціями НАТО в Егейському морі для 
обміну інформацією про міграційну ситуацію у 
цьому регіоні. У зв’язку з цим співробітники Аге-
нції розміщуються на кораблях НАТО [27, с.5]. 

Наступною функцією берегової охорони, у 
виконанні якої бере участь FRONTEX, є функція 
митного контролю. Вона реалізується на зовні-
шньому кордоні ЄС або біля нього (наприклад, у 
портах прибережних держав-членів), тому тісно 
пов’язана зі здійсненням прикордонного контро-
лю. Розмежовуючи сферу застосування вказа-
них видів контролю, І. Ільїна (Iljina) зазначає, що 
прикордонний контроль спрямований на забез-
печення дотримання правил, пов’язаних з рухом 
людей через кордон тоді, як митний контроль 
передбачає дотримання правил, які стосуються 
переміщення товарів через кордон [8, с.59]. 

FRONTEX не здійснює митне оформлення 
товарів, які ввозяться на територію ЄС або ви-
возяться з неї і відповідно до нього не застосо-
вуються положення Митного кодексу ЄС. Здійс-
нення митного контролю не є складовим 
компонентом Європейського інтегрованого уп-
равління кордонами, а відповідна стратегія не 
впливає на компетенцію Комісії і держав-членів 
у митній сфері (п.14 Преамбули Регламенту 
2019/1896 [4]). Разом із цим, здійснюючи функ-
цію з прикордонного контролю, FRONTEX пови-
нен забезпечувати реалізацію митної діяльнос-
ті. Відповідно до ч.4 ст.68 Регламенту 2019/1896 
[4] Агенція зобов’язана співпрацювати з Комісі-
єю, державами-членами і Європейською служ-
бою зовнішньої діяльності з питань, що стосу-
ються митної сфери, незважаючи на те, що це 
виходить за межі цього Регламенту. Така спів-
праця здійснюється без шкоди щодо компетен-
ції Комісії, Верховного представника Союзу з 
питань закордонних справ і політики безпеки та 
держав-членів.  

Із метою сприяння у здійсненні митної діяль-
ності FRONTEX разом з Europol і Європейським 
бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) фор-
мують Робочу групу з митної співпраці, яка зай-
мається питаннями оперативного співробітниц-
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тва між національними митними органами для 
підвищення їхнього правозастосовного потенці-
алу. Робоча група визначає стратегічні і тактичні 
цілі спільних митних операцій (наприклад, опе-
рація Колумбус), а також виявляє нові загрози, 
проводить конфіскацію нелегальних товарів та 
протидію злочинним організаціям [28]. На між-
народному рівні FRONTEX посилив діалог із 
Всесвітньою митною організацією, яка займа-
ється розробленням міжнародних конвенцій та 
інших інструментів у сфері митної діяльності. 
Отже, Агенція безпосередньо не здійснює реа-
лізацію митної діяльності, але бере участь у 
проектах, пов’язаних з нею, для забезпечення 
ефективного виконання митного контролю. 

Здійснення контролю за виловом риби для 
збереження морського середовища відноситься 
до компетенції держав-членів ЄС. Координація 
їхньої оперативної діяльності у цій сфері прово-
диться Європейською агенцією з контролю за 
рибальством (EFCA). FRONTEX може лише су-
бсидіарно надавати допомогу в реалізації полі-
тики щодо контролю за рибальством. Операти-
вна співпраця між вказаними агенціями прово-
диться на основі Тристоронньої робочої домов-
леності 2021 року. На підставі цього документа 
відбувається оперативний обмін інформацією, 
зокрема судна та літаки, які беруть участь у 
морських операціях FRONTEX, направляють до 
EFCA відомості, які стосуються рибного проми-
слу для вжиття компетентною агенцією пода-
льших дій. Крім того, співробітники прикордон-
них відомств, які беруть участь в операціях, що 
координуються FRONTEX, попередньо прохо-
дять спеціальний інструктаж щодо контролю за 
рибальством для швидкого виявлення і реагу-
вання на будь-які ознаки незаконного промислу 
[27, с.6]. 

Оперативне співробітництво між FRONTEX і 
EFCA також реалізується шляхом проведення 
спільних операцій, метою яких є виявлення та 
реагування на випадки незаконного рибальства. 
У серпні та вересні 2020 року було проведено 
першу повітряну місію у південній частині ви-
ключної економічної зони Кіпру. Під час операції 
розвідувальний літак FRONTEX здійснив 80 ча-
сів польоту та виявив кілька суден, що займа-
ються рибним промислом і не передають інфо-
рмацію про власне місцезнаходження. На 
підставі отриманої інформації EFCA вжила за-
ходи реагування [29]. 

Функція охорони навколишнього середовища 
не охоплюється основним мандатом FRONTEX. 
Запобігання та реагування на випадки забруд-

нення моря є однією із цілей діяльності Євро-
пейської агенції з безпеки на морі (ст.1 Регла-
менту 1406/2002 [25]). Роль FRONTEX у реалі-
зації цієї функції полягає у повідомленні EMSA 
про факти забруднення моря, які стали йому 
відомі під час проведення морських прикордон-
них спостережень.  

Оперативна співпраця з іншими суб’єктами у 
сфері охорони морського середовища здійсню-
ється через участь у спільних операціях, пілот-
них проектах та інших формах співробітництва. 
У 2019 році FRONTEX взяв участь в оператив-
ній діяльності EMPACT (Європейська мульти-
дисциплінарна платформа проти злочинних за-
гроз) щодо екологічних злочинів. Діяльність цієї 
платформи орієнтована на питання у морській 
сфері щодо рибальства та охорони навколиш-
нього середовища з метою запобігання і боро-
тьби із транскордонною злочинністю, що прово-
диться у межах багатоцільових морських опера-
цій та спільних операціях, під координацією 
FRONTEX [18, с.22]. Варто зазначити, що у цій 
ситуації виконання функції з охорони навколиш-
нього середовища тісно пов’язано із правоохо-
ронною діяльністю, що є додатковим підтвер-
дженням одночасного виконання функцій 
берегової охорони та складності у їхньому роз-
межуванні під час оперативної діяльності Агенції. 
Співпраця FRONTEX з іншими агенціями ЄС 
під час виконання функцій берегової охорони 

Комплексний характер гібридних загроз, що 
виникають у морі як зазначає Л. Вітаутас 
(Vytautas, 2019), є причиною налагодження тіс-
ного співробітництва між агенціями ЄС для ви-
конання функцій берегової охорони [7, с.391]. 
Установчим документом FRONTEX встановле-
но, що виконання широкого спектру завдань під 
час здійснення функцій берегової охорони, пе-
редбачає посилення співпраці між FRONTEX, 
EFCA і EMSA, а також між ними та компетент-
ними національними органами влади для під-
вищення рівня морської ситуативної обізнаності 
і для підтримання узгодженої та економічно 
ефективної діяльності (п.54 Преамбули Регла-
менту 2019/1896 [4]). 

Правові межі проведення співпраці визначені 
у ст.69 Регламенту 2019/1896 [4], відповідно до 
якої компетентні агенції ЄС (FRONTEX, EFCA і 
EMSA) повинні надавати підтримку національ-
ним органам влади для ефективного виконання 
функцій берегової охорони, використовуючи при 
цьому такі форми співпраці: 1) обмін, об’єднан-
ня та аналіз інформації, яка є доступною для 
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цих агенцій з різних інформаційних систем; 2) 
надання послуг зі спостережень і зв’язку, вико-
ристовуючи найбільш сучасні технології; 3) на-
рощування потенціалу шляхом розроблення 
керівництв, рекомендацій, впровадження най-
кращої практики, а також проведення навчання 
та обміну персоналом; 4) розширення обміну 
інформацією і співпраця з питань, що стосують-
ся виконання функцій берегової охорони, у тому 
числі шляхом аналізу оперативних проблем і 
ризиків, які виникають у морській сфері; 5) спі-
льне використання потенціалу, проводячи пла-
нування і реалізацію багатоцільових операцій, 
спільне використання активів та інших можли-
востей у тій мірі, наскільки ця діяльність коор-
динується зазначеними вище агенціями і узго-
джується з компетентними органами зацікавле-
них держав-членів. 

Більш детальна правова регламентація 
форм співробітництва між FRONTEX, EFCA і 
EMSA визначена у Тристоронній робочій домо-
вленості, оновлена редакція якої була підписа-
на 18.03.2021 року [26]. Цей рамковий документ 
містить основні вимоги щодо обміну інформаці-
єю (ст.4), захисту персональних даних (ст.6), 
публічного доступу до документів (ст.7), а також 
визначає особливості співпраці щодо реалізації 
різних напрямків діяльності (ст.8). Важливою 
новелою є закріплення положень про дотри-
мання основоположних прав людини під час 
проведення оперативної діяльності та переліку 
заходів, які необхідно вжити у разі їхнього по-
рушення (ст.5). Варто зазначити, що визначені 
цим документом форми співпраці між агенціями 
повністю відповідають тим, що закріплені у ч.1 
ст.69 Регламенту 2019/1896 [4]. 

Керівний комітет, який складається з викона-
вчих директорів агенцій або їхніх представників 
здійснює управління міжвідомчою співпрацею. 
Його зустрічі повинні проводитися з періодичні-
стю не менше одного разу на рік. Головування у 
Керівному комітеті відбувається на основі прин-
ципу черговості та триває протягом року. На пі-
дставі рішення Керівного комітету можуть ство-
рюватися технічні підкомітети, які виконують 
роль практичних інструментів для реалізації єв-
ропейського співробітництва з функцій берегової 
охорони відповідно до Стратегічного плану дій. 

Окремі питання щодо співпраці між агенція-
ми можуть бути встановлені у Меморандумах 
про взаєморозуміння або Угодах про рівень об-
слуговування (ч.2 ст.2) [26]. Так, у січні 2016 ро-
ку між FRONTEX і EFCA була укладена Угода 
про рівень обслуговування, відповідно до якої 

EFCA зобов’язується надавати FRONTEX дані 
із системи моніторингу суден [30, с.3]. Докумен-
ти, які додатково визначають сфери інтересів та 
встановлюють форми співпраці між FRONTEX, 
EFCA та EMSA і були укладені до набуття чин-
ності Тристоронньої робочої домовленості, під-
лягають застосуванню у тій частині, що не супе-
речать їй. 

Важливим досягненням стало прийняття у 
липні 2021 року практичного посібника щодо 
співпраці між компетентними органами держав-
членів та агенціями ЄС у сфері берегової охо-
рони, який містить керівництва, рекомендації та 
найкращі практики з обміну інформацією [31]. 
Незважаючи на рекомендаційний характер, цей 
документ має велике значення для уніфікації 
правозастосовної діяльності.  

Підсумовуючи, зазначимо, що протягом 
останніх років уже відбувся істотний прогрес у 
співпраці між FRONTEX, EFCA та EMSA з пи-
тань виконання функцій берегової охорони. Ра-
зом з цим, збільшення міжвідомчих зв'язків в 
оперативній діяльності Агенції сприятиме удо-
сконаленню існуючих та впровадженню нових 
форм співпраці.  
Висновки 

1. Функції берегової охорони FRONTEX є зо-
внішніми проявами процесів діяльності Агенції з 
виконання покладених на неї завдань. 
FRONTEX у тісній співпраці з компетентними 
національними органами влади та агенціями ЄС 
виконує такі функції берегової охорони: 1) мор-
ська охорона; 2) морська безпека; 3) пошук і ря-
тування; 4) прикордонний контроль; 5) контроль 
за рибальством; 6) митний контроль; 7) загаль-
на правоохоронна діяльність; 8) охорона навко-
лишнього середовища. В залежності від ролі, 
яку виконує Агенція під час реалізації кожної з 
функцій берегової охорони, їх можна поділити 
на 2 групи: основні та допоміжні. 

2. Основні функції передбачають виконання 
завдань, які безпосередньо охоплюються ман-
датом FRONTEX, тобто пов’язані зі спеціаліза-
цією Агенції та направлені на реалізацію інтег-
рованого управління зовнішніми кордонами 
держав-членів ЄС. Основні функції берегової 
охорони FRONTEX не обмежуються лише здій-
сненням прикордонного контролю тому, що 
зменшення кількості випадків незаконного пере-
тину зовнішнього кордону ЄС є не єдиною 
ціллю проведення оперативної діяльності Аген-
ції. Боротьба та запобігання проявам транскор-
донної злочинності шляхом перехоплення осіб, 
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які займаються торгівлею людей, незаконним 
транспортуванням зброї, наркотичних засобів, 
акцизних товарів, а також врятування життя міг-
рантів, які зазнали лиха на морі є невід’ємною 
складовою мандату Агенції. Отже, серед основ-
них функцій берегової охорони FRONTEX доре-
чно виділяти такі: прикордонний контроль, зага-
льна правоохоронна діяльність, пошук і ряту-
вання мігрантів. 

3. Допоміжні функції передбачають субсидіа-
рну роль Агенції для їхньої реалізації, тобто такі 
завдання безпосередньо не відносяться до 
компетенції FRONTEX. Разом із цим, вони пе-
редбачають надання підтримки іншим агенціям 
ЄС або компетентним національним органам 
влади шляхом проведення обміну інформацією 
та результатами її аналізу, спільного плануван-
ня багатоцільових операцій, обміну найкращими 
практиками тощо. Допоміжними функціями бе-
регової охорони FRONTEX є морська охорона, 
морська безпека, контроль за рибальством, ми-
тний контроль та охорона навколишнього сере-
довища. 

4. Найбільш оптимальною організаційно-
правовою формою виконання функцій з берего-
вої охорони є проведення багатоцільових спіль-
них операцій, у яких мають брати участь пред-
ставники компетентних агенцій та міжнародних 
організацій. Це пояснюється тим, що у процесі 
виконання однієї з функцій берегової охорони 

виникає необхідність у реалізації іншої. Так, 
проведення операцій з виявлення та запобіган-
ня транскордонної злочинності, врятування міг-
рантів на морі, попередження виникненню ситу-
ацій із забруднення моря тощо, є супутніми 
завданнями, які можуть виникати під час морсь-
ких прикордонних спостережень.  

5. Реалізація функцій берегової охорони 
здійснюється у тісній співпраці FRONTEX з ін-
шими агенціям ЄС. Прийняття Регламенту 
2016/1624 FRONTEX з одночасним внесенням 
відповідних змін до установчих документів 
EFCA та EMSA сприяло посиленню міжвідом-
чому співробітництву. Наступним кроком стало 
підписання Тристоронньої робочої домовленос-
ті, яка закріпила межі співпраці з різних напрям-
ків діяльності, зокрема обміну інформацією, 
проведення аналізу оперативних проблем, на-
дання послуг зі спостереження та зв’язку тощо. 
Реалізація форм співпраці, визначених цим до-
кументом, забезпечить комплексний підхід до 
розвитку європейського співробітництва з пи-
тань виконання функцій берегової охорони. 
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