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АНОТАЦІЯ 

Теленик С.С. Адміністративно-правове регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертація являє собою комплексне дослідження адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури України, що 

поєднує теоретико-правові аспекти проблеми із проекцією на практичне 

застосування вказаного напряму діяльності. 

Здійснено аналітико-бібліографічний огляд наукових праць, присвячених 

питанням адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури, визначено ступінь розробленості проблеми. З’ясовано 

правовий потенціал понять „критична інфраструктура”, „захист критичної 

інфраструктури”. 

Розроблено авторські дефініції понять „захист критичної інфраструктури”, 

„критична інфраструктура”, „державна система захисту критичної інфраструктури”, 

„щорічне послання Президента України”, „адміністративно-правове регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури”, „стратегічні акти”, 

„концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури”, 

„макросистема захисту критичної інфраструктури”, „компетентність індивідуальних 

суб’єктів правовідносин у сфері ЗКІ”, „інфраструктурний потенціал держави”, 

„інфраструктурна могутність держави”, „інфраструктурна достатність держави”, 

„інфраструктурний комплаєнс”. 

Розкрито зміст інфраструктурного потенціалу держави, визначено його 

показники, досліджено понятійну складову. Інфраструктурний потенціал держави 

трактується як систему постійно готових до застосування матеріальних і духовних 

сил, ресурсів і засобів особи, суспільства і держави, методів, чинників, тенденцій та 

умов, що дають змогу використовувати весь інфраструктурний комплекс та 
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відповідні ресурси при їх максимальному задіянні з метою організації ефективного 

управління ним, в тому числі контролю над власним інфраструктурним комплексом, 

усією сферою інфраструктурних відносин. Відзначено, що ефективне управління 

інфраструктурним потенціалом має створювати гарантовані умови реалізації усієї 

системи національних інтересів. 

Виявлено еволюцію адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Сформульовані завдання законодавства, 

що регулює суспільні відносини у сфері інфраструктури. Зокрема, констатується що 

важливим є визначити адміністративно-правовий статус суб’єктів захисту 

критичної інфраструктури через позначення трьох блоків: 1) цільовий (принципи, 

мета, завдання, функції); 2) структурно-організаційний (регулювання порядку 

створення, реорганізації, ліквідації, процедури діяльності, лінійної та 

функціональної підпорядкованості органів); 3) компетенційний: компетенцію 

(сукупність прав та обов’язків, а також відповідальності). Наголошено на потребі у 

визначенні гарантій, повноважень, завдань, функцій, характеру взаємозв’язків з 

іншими органами, нормативно-визначений порядок формування та процедури 

діяльності цих органів, місце в ієрархічній структурі органів виконавчої влади, 

порядок вирішення установчих та кадрових питань, правозастосування та 

відповідальність центральних органів виконавчої влади та інших державних органів 

у сфері захисту критичної інфраструктури, а також прав, обов’язків та 

відповідальності власників (розпорядників) об’єктів критичної інфраструктури. 

Обґрунтовано  взаємообумовленість між розвитком безпекового 

законодавства і адміністративно-правовим регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури. Запропоновано авторський підхід до розуміння 

стратегічних норм як регуляторів правовідносин у сфері ЗКІ: сукупність особливих 

норм права, що ухвалюються органами державної влади відповідно до чинного 

законодавства, з метою визначення тенденцій, перспектив, напрямів, заходів, 

інституційно-функціонального механізму та контролю у сфері захисту критичної 

інфраструктури у чітко визначений проміжок часу.  
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З’ясована правова природа щорічних послань Президента України, а також їх 

місце у системі стратегічних актів. Встановлено, що однією з причин існування 

проблем із реалізацією щорічних послань Президента України є недосконалий 

механізм адміністративно-правового регулювання в цілому, так і у сфері ЗКІ, 

зокрема. Сформовано чітку система ознак, які описують послання саме в якості 

стратегічного нормативного акта: формальна визначеність форми послання; 

формальна визначеність легітимації послання; загальнообов’язковий характер; місце 

та роль послання в системі НПА ;його пріоритетна та системостворювальна роль 

щодо інших НПА; визначальна роль для формування нових актів; регулювання 

нових суспільних відносин; імперативність для застосування центральними 

органами виконавчої влади; обов’язковість; контроль за виконанням положень та 

реалізації одночасно ухвалених НПА. 

Розроблено поняття державної системи захисту критичної інфраструктури: 

складноорганізована соціо-технічна система, призначена для формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту й забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури шляхом застосування уповноваженими суб’єктами 

взаємоузгодженого комплексу ефективних управлінських, організаційно-правових, 

наукових, інженерно-технічних, інформаційних, фінансово-економічних, кадрових 

та інших заходів. Продемонстровано складність поняття державної системи захисту 

критичної інфраструктури в її багатоаспектності. Доведено, що ДСЗКІ недоцільно 

зводити лише до системи субʼєктів або комплексу відповідних заходів, а слід 

розглядати ключове поняття як систему систем — макросистему, що функціонує в 

стані постійного розвитку як в реальному, так і віртуальному просторах. 

Завдячуючи даній моделі сформовано наукові передумови для вироблення 

парадигми макросистеми захисту критичної інфраструктури. 

Сформульовано сучасну парадигму макросистеми захисту критичної 

інфраструктури, яка має бути орієнтована на подальше формування галузі як 

макросистеми. Здійснено аналіз поняття „парадигма” від загальнонаукового 

розуміння в якості методологічної моделі, а також встановлено підстави кваліфікації 

державної системи ЗКІ саме в якості макросистеми. На підстав викладеного подана 
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парадигмальна модель макросистеми ЗКІ з проекцією на адміністративно-правове 

регулювання досліджуваної сфери. Сформовані правові передумови для 

розроблення концепції цілісної моделі сталого розвитку, яка забезпечувала б 

інтеграцію зусиль з економічного зростання, прагнення до соціальної 

справедливості та раціонального природокористування з одночасним покращенням 

усіх показників в умовах реального негативного впливу внутрішніх та зовнішніх 

чинників. Сформовано передумову для розроблення науково обґрунтованої моделі 

адміністративно-правового регулювання інфраструктурного розвитку, яка 

забезпечувала б стале зростання економіки та доходів, сприяла б підвищенню 

добробуту населення в цілому за умови одночасного збереження природного 

середовища у стані, безпечному для проживання людини та утримання рівноваги 

екосистеми в цілому. 

Розкрито структуру державної системи захисту критичної інфраструктури, 

подано авторське бачення розподілу суб’єктів захисту критичної інфраструктури. 

Розроблено концепцію принципів формування та функціонування державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Науково доведено необхідність 

розрізнення принципів формування й принципів функціонування ДСЗКІ. Окремо 

виділено групу інтегральних принципів, актуальних для обох груп. Також окремо 

проаналізовано кластер принципів за сферами. 

Визначено адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. Обґрунтовано необхідність 

розробленні концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури, а також показано потребу в розробленні механізму 

адміністративного-правового регулювання скринінгу іноземних інвестицій в об’єкти 

критичної інфраструктури.  

Визначені місце та роль СБУ в державній системі суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури. Подано конкретні пропозиції до удосконалення законодавства. 

З’ясовано пріоритети адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Подано модель ієрархічної системи 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту 
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критичної інфраструктури: Щорічні послання Президента України; Стратегія 

національної безпеки України; Концепція державної системи захисту критичної 

інфраструктури; Закон України „Про національну безпеку України”; Закон „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”; Національний план заходів щодо критичної 

інфраструктури; інші нормативні акти, що регулюють окремі аспекти правовідносин 

у сфері ЗКІ. 

Розкрито зміст адміністративно-правових основ формування національної 

системи стійкості. Окреслено напрями підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців із захисту критичної інфраструктури. 

Опрацьовано міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання 

захисту критичної інфраструктури. На підставі викладеного подано конкретні 

пропозиції до удосконалення законодавства. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури, захист критичної інфраструктури, критична 

інфраструктура, об’єкти критичної інфраструктури, макросистема захисту 

критичної інфраструктури, стратегічні нормативні акти, інфраструктурний 

потенціал, уповноважений орган у справах захисту критичної інфраструктури, 

паспортизація об’єктів. 

 

SUMMARY 

 

Telenyk S.S. Administrative and legal regulation of state critical infrastructure 

protection system of Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is a complex study of administrative and legal regulation of the 

state system of critical infrastructure protection of Ukraine, which combines theoretical 

and legal aspects of the issue under consideration focusing on the practical use of the 

relevant activity area.  
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The research carries out the analytical and bibliographic review of the scientific 

contributions devoted to the administrative and legal regulation of the state system of 

critical infrastructure protection and determines a degree of issue coverage. It is clarified a 

legal potential of the concepts “critical infrastructure”, “critical infrastructure protection”.  

The author’s definitions of the concepts “critical infrastructure protection”, “critical 

infrastructure”, “state system of critical infrastructure protection”, “annual address of the 

President of Ukraine”, “administrative and legal regulation of the state system of critical 

infrastructure protection”, “strategic acts”, “concept for the creation of the state system of 

critical infrastructure protection”, “macro-system of critical infrastructure protection”, 

“competence of individual subjects in CIP”, “state infrastructure potential”, “state 

infrastructure power”, “state infrastructure level”, “infrastructure compliance” are 

developed. 

The dissertation covers the essence of state infrastructure potential, identifies its 

indicators, and studies the conceptual component. The infrastructure potential of the state 

is interpreted as a system of constantly ready for use material and spiritual strength, 

resources and means of a person, society and the state, methods, factors, tendencies and 

conditions allowing to applythe entire infrastructure complex and relevant resources under 

their maximum use for the organization of its effective management, including control 

over the infrastructural complex, the whole area of infrastructural relations. It is marked 

the efficient management of infrastructure potential should create guaranteed conditions 

for the realization of the entire system of national interests. 

It is established the evolution of administrative and legal regulation of the state system 

of critical infrastructure protection. The tasks of the legislation, regulating social relations 

in the area of infrastructure, are formulated. In particular, the paper states that it is 

important to identify administrative and legal status of the subjects of critical 

infrastructure protection through the specification of three blocks: 1) purposeful 

(principles, a goal, tasks, functions); 2) structural-organizational (order regulation through 

the creation, reorganization, liquidation, activities, line and functional subordination of 

bodies); 3) competence-based: a competence (a set of rights and obligations, as well as 

responsibilities). It is highlighted the need to define guarantees, powers, tasks, functions, a 
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nature of interrelations with other bodies, statutory order of the formation and working 

procedure of these bodies, a position in the hierarchal structure of executive authorities, 

procedure for resolving organizational and personnel issues, law enforcement and 

responsibility of central executive bodies and other state bodies in the field of critical 

infrastructure protection, as well as the rights, duties and responsibilities of owners 

(managers) of critical infrastructure facilities. 

The dissertation justifies the interdependence between the development of security 

sector legislation and administrative-legal regulation of the state system of critical 

infrastructure protection. The author’s approach to the understanding of strategic norms as 

regulators of legal relations in CIPis proposed: a set of special rules of law which are 

approved by state authorities under the current legislation in order to identify trends, 

prospects, directions, measures of the institutional and functional mechanism and control 

in critical infrastructure protection in a clearly defined period of time. 

The paper clarifies the legal nature of the annual addresses of the President of Ukraine, 

as well as their position in the system of strategic acts. It is established that roots of the 

problems concerning the implementation of the annual addresses of the President of 

Ukraine comprise the imperfect mechanism of administrative and legal regulation in 

general, and in the field of CIP, in particular. It is developed a well-managed system of the 

features which describe the message as a strategic normative act: formal definition of the 

form of the message; formal determinacy of legitimacy of the message; mandatory nature; 

the place and role of the message in the CIP system; its priority and system-creating role in 

relation to other CIPs; decisive role for the formation of new acts; regulation of new social 

relations; mandatory nature for the application by central executive bodies; monitoring of 

the compliance with the provisions and implementation of the simultaneously approved 

CIPs. 

The author’s definition of the state system of critical infrastructure protection was 

rendered: this is a complex socio-technical system designed to shape and carry out the 

state policy on critical infrastructure protection and stability through applying mutually 

agreed set of managerial, organizational-legal, scientific, engineering-technical, 

information, financial and economic, personnel and other measures by authorized subjects. 
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The complexity of the concept of the state system of critical infrastructure protection is 

demonstrated in terms of its multidimensionality. The dissertation proves that it is 

inexpedient to reduce the SSCIP to the system of subjects or a set of the relevant 

measures, but it is essential to regard the key concept as a system of systems – a macro-

system which is constantly developing both in the real and virtual dimensions. Scientific 

preconditions for the elaboration of a paradigm of the macro-system of the critical 

infrastructure are formed due to this model.  

It is formulated modern paradigm of the macro-system of the critical infrastructure 

which has to orient towards the further development of the industry as a macro-system. It 

is analyzed the concept of “paradigm” under the framework of general scientific 

understanding as a methodological model, and grounds for the qualification of the state 

system of CIP as a macro-system are established. Relying on the above, the research puts 

forward a paradigm model of the CIP macro-system with a focus on administrative and 

legal regulation of the area under study. The legal pre-conditions that underpin the 

elaboration of the concept of an integral model of a sustained development, which would 

ensure the integration of efforts with the economic growth, a drive for social equity and 

sustainable nature management with a concomitant improvement of all indicators in the 

context of real adverse effect on the external and internal factors, are shaped. The author 

formulates the preconditions for the working out of a scientific-based model of 

administrative and legal regulation of the infrastructure development, which would 

guarantee a sustainable development of the economy and incomings, contribute to the 

raising the well-being of the people under the condition of a simultaneous preservation of 

the natural environment in a state safe for human habitation and maintaining a balance of 

the ecosystem as a whole. 

The structure of the state system of critical infrastructure is covered, the author’s 

vision of the division of critical infrastructure subjects is proposed. The concept of the 

principles of formation and functioning of the state system of critical infrastructure 

protection is developed. There are scientific grounds confirming the need to separate the 

principles of forming and functioning of the SSCIP. A group of integral principles relevant 
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to both groups is highlighted. A cluster of the principles according to the spheres is 

analyzed as well.  

Administrative and legal grounds for the screening of direct foreign investments in 

critical infrastructure entities are determined. The author justifies the necessity to elaborate 

the concept of screening direct foreign investments in critical infrastructure entities and 

emphasizes the need to work out the mechanism of administrative and legal regulation of 

the screening of foreign investments in critical infrastructure entities. 

The research identifies the role and place of SBU in the state system of subjects of 

critical infrastructure protection. The specific proposals for the statutory legislation are set.  

The priorities of administrative and legal regulation of the state system of critical 

infrastructure protection are clarified. The dissertation demonstrates a model of the 

hierarchical system of statutory acts, regulating social relations in the critical infrastructure 

protection: Annual Address of the President of Ukraine; National Security Strategy of 

Ukraine; the Concept of the State System of Critical Infrastructure Protection; Law of 

Ukraine “On National Security of Ukraine”; Law “On Critical Infrastructure and its 

Protection”; National Action Plan for Critical Infrastructure; other statutory acts regulating 

individual aspects of legal relations in the CIP. 

The research delves into administrative and legal grounds for the working out of the 

national resilience system. Directions for the training and professional development of 

experts in the critical infrastructure protection are outlined. Proposals for the introduction 

of infrastructure compliance are put forward.  

Best practices of administrative and legal regulation of critical infrastructure protection 

are studied. Based on the above, the author initiates relevant proposals for the 

improvement of the legislation. 

Key words: administrative and legal regulation of state system of critical 

infrastructure protection, critical infrastructure protection, critical infrastructure, critical 

infrastructure entities, macrosystem of critical infrastructure protection, strategic 

statutory acts, infrastructure potential, authorized body for critical infrastructure 

protection, certification of entities 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасна безпекова ситуація та глобальні виклики і 

загрози, в тому числі в економічній, воєнній, інформаційній, кібернетичній та 

екологічній сферах свідчать про необхідність створення комплексної системи 

захисту критичної інфраструктури. Провідну роль в даній системі має відігравати 

держава, яка повинна сформувати ефективну інституційну та організаційну систему 

захисту об’єктів критичної інфраструктури, створити сучасний механізм 

своєчасного реагування на загрози будь-якого типу, розробити дієвий алгоритм для 

швидкого відновлення життєво важливих функцій після реалізації загроз, а також 

вжити інших необхідних заходів відповідно до сучасних реалій. 

На сьогодні захист критичної інфраструктури здійснюється в рамках 

державної політики у сфері національної безпеки та виступає її елементом. Однак 

багатоальтернативність реалізації загроз, їх нелінійна природа чітко 

продемонстрували недостатню ефективність існуючого механізму захисту об’єктів 

критичної інфраструктури, що виявилося в неспроможності адекватно та своєчасно 

виявляти та із застосуванням проактивного підходу протистояти новим загрозам. 

Саме в цьому аспекті в практичному плані постає нагальна потреба у створенні 

державної системи захисту критичної інфраструктури, а в теоретичному — 

відпрацюванні базового понятійно-категоріального апарату, методології 

дослідження, адміністративно-правового регулювання формування та 

функціонування даної системи, а в цілому — виокремлення теорії захисту критичної 

інфраструктури. 

Варто підкреслити, що специфіка адміністративно-правових відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури як принципово нового явища потребує нових 

підходів до їх адміністративно-правового регулювання. Особливої актуальності це 

питання набуло у сфері адміністративно-правового регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури (далі — ДСЗКІ). 
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Методологія формування та розвитку окремих елементів державної системи 

захисту критичної інфраструктури вже частково закладена у наукових та навчальних 

працях вітчизняних дослідників адміністративного права, зокрема таких, як: 

В. Авер’янов, О. Андрійко, І. Арістова, Д. Бєлов, Ю. Битяк, М. Віхляєв, В. Гаращук, 

А. Гетьман, В. Грохольський, В. Гурковський, С. Джерджа, Є. Додін, В. Доненко, 

О. Дубинський, Н. Коваленко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, Б. Кормич, 

М. Корнієнко, О. Кохановська, І. Крегул, Г. Красноступ, В.  Куріло, М. Кучерявенко, 

В. Ліпкан, М. Лошицький, А. Монаєнко, В. Настюк, О. Орлюк, В. Павловський, 

Ю. Піддубний, П. Рабінович, В. Сіренко, О. Світличний, О. Скрипнюк, І. Сопілко, 

В. Степанов, В. Тацій, О. Тильчик, Ю. Шемшученко тощо. 

Окремі вітчизняні вчені в якості сфери своєї наукової діяльності обрали 

дослідження проблем, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури. Серед них 

особливо слід виділити тих, чий внесок став найбільш вагомим, зокрема, це: 

А. Балашов, О. Бєлов, Д. Бірюков, Д. Бобро, О. Глушкевич, В. Голубєв, 

О. Єрменчук, Г. Зубко, С. Іванюта, С. Кондратов, І. Манжул, О. Суходоля, 

В. Цигичко та ін. 

Необхідно зауважити, що дефінітивна функція права також знаходиться у 

сфері наукових інтересів теоретиків права. Зокрема, для вироблення 

концептуальних засад розробки понятійно-категоріального апарата обраної 

проблематики велике значення мали для мого дослідження роботи, присвячені 

тлумаченню норм права, з правничої лінгвістики, юридичної техніки, в тому числі 

юридичного термінознавства, таких дослідників: М. Антонович, Н. Артикуца, 

Р. Бержерон, І. Билей, Ю. Власова, В. Гончарова, Ж. Дзейко, О. Дзюбенко, А. Дутко, 

Ю. Зайцев, А. Зубенко, І. Кочан, С. Кравченко, Ю. Матвєєва, Г. Мацюк І. Настасяк, 

Г. Онуфрієнко, Т. Панько, Ю. Прадід, В. Риндюк, Л. Чулінда, І. Шутак та ін.  

На рівні теоретико-правових, безпекових та адміністративно-правових 

відносин окремі аспекти проблеми адміністративно-правового регулювання 

знайшли своє відображення у працях С. Алексєєва, В. Баскакова, Є. Бамбізова, 

Ф. Брецко, В. Варенка, В. Горбуліна, С. Гусарєва, М. Дімчогло, І. Діордіци, 

В. Залізняка, Є. Збінського, В. Кір’ян, В. Копєйчикова, Б. Кормича, О. Кохановської, 
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С. Лисенкова, О. Логінова, Ю. Максименко, О. Мандзюка, М. Марченко, 

П. Матвієнко, Н. Нижник, Н. Оніщенко, В. Політила, І. Рижова, Т. Сивак, 

Г. Ситника, О. Стоєцького, Ю. Сурміна, К. Татарникової, О. Тихомирова, О. Топчій, 

О. Харитонової, В. Цимбалюка, К. Череповського, В. Шакуна, О. Шепети, 

І.  Шопіної та ін. 

Окремі аспекти адміністративно-правового статусу СБУ вивчали такі 

науковці, як О. Артюх, Р. Баранецький, М. Грек, О. Грідін, М. Карпенко, 

А. Кумейко, А. Марущак, О. Нападистий, О. Полковніченко, С. Пономарьов, 

А. Савченко, В. Сідак, О. Степанченко, М. Панченко та ін. 

Разом із тим, незважаючи на наявність значного масиву різноманітних 

досліджень, наукові проблеми адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури на рівні дисертації на даний час 

комплексно і системно не розглядалися. Це й зумовило обрання саме цієї теми для 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Запропонований напрям дослідження пов’язаний із планом науково-дослідної 

роботи в Національній академії внутрішніх справ на 2010–2020 рр. Тема дисертації 

відповідає Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 р. № 1009-р., Плану організації виконання Указу Президента України 

від 16 січня 2017 р. № 8 «Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 29 грудня 2016 р. «Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів 

критичної інфраструктури», Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. 

№ 213-р., Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 

р., затвердженій Указом Президента України від 26 травня 2020 р. № 203, де 

визначено окрему ціль: «система захисту критичної інфраструктури забезпечує 

безпеку населення і держави», а також Цілям сталого розвитку України на період до 

2030 р., визначеним Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722, де 
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закріплено окрему ціль: «створення стійкої інфраструктури, сприяння 

всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям». 

Мета і задачі дослідження. Масштабність і багатоаспектність наукової 

проблеми зумовлюють визначення в якості мети розроблення теоретико-

концептуальних і адміністративно-правових засад створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури і формулювання новітніх підходів до її 

ефективного адміністративно-правового регулювання. Досягненню поставленої 

мети сприяє розв’язання таких задач: 

– здійснити формулювання понятійно-категоріального апарату дослідження, 

визначивши ступінь наукової розробленості проблеми; 

– з’ясувати наявні та перспективні методологічні підходи до адміністративно-

правового змісту захисту критичної інфраструктури; 

– розкрити зміст інфраструктурного потенціалу держави; 

– провести аналіз адміністративного законодавства України щодо 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури;  

– розглянути спеціальні адміністративно-правові норми та запропонувати 

авторський підхід до розуміння стратегічних норм як регуляторів правовідносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури;  

– з’ясувати правову природу щорічних послань Президента України як 

підґрунтя адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури; 

– розкрити зміст адміністративно-правових відносин, які виникають в межах 

функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури; 

– розробити поняття, визначити зміст та розкрити структуру державної 

системи захисту критичної інфраструктури; 

– сформулювати сучасну парадигму макросистеми захисту критичної 

інфраструктури; 

– розробити принципи формування державної системи захисту критичної 

інфраструктури; 
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– визначити адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури; 

– визначити місце та роль СБУ в державній системі суб’єктів захисту 

критичної інфраструктури; 

– з’ясувати пріоритети адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури; 

– розробити адміністративно-правові засади формування національної 

системи стійкості у контексті захисту критичної інфраструктури; 

– окреслити напрями удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців із захисту критичної інфраструктури. 

Об’єкт дослідження — суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури, що підпадають під адміністративно-правове регулювання. 

Предмет дослідження — адміністративно-правове регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури України. 

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження ґрунтується на 

поєднанні гносеологічного, аксіологічного, онтологічного, деонтологічного 

підходів. В основу дослідження покладено системний, структурно-функціональний, 

лінгвістичний, синергетичний, ґерменевтичний і логіко-семантичний підходи, а 

також методи юридичного термінознавства. 

Базовою методологічною основою став системний підхід, який дозволив 

встановити взаємозв’язок суспільних відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури і виявити взаємну обумовленість адміністративно-правового 

регулювання і ефективності функціонування державної системи захисту критичної 

інфраструктури (пп. 2.1-2.4). 

За допомогою діалектичного та історичного методів досліджено ґенезу та 

детермінацію адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури еволюцією законодавства у сфері національної 

безпеки (п. 2.1). Методи юридичного термінознавства були застосовані для 

проектування понятійно-категоріального апарату дослідження (пп. 1.1, 1.2). За 

допомогою формально-логічного методу відображено місце адміністративно-
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правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури у 

системі правових норм України (пп. 1.2, 2.1, 2.4). 

За допомогою лінгвістичного підходу та формально-юридичного методу було 

з’ясовано правовий зміст ключових понять дослідження: „критична 

інфраструктура”, „захист критичної інфраструктури”, „державна система захисту 

критичної інфраструктури”, „адміністративно-правові відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури”, „адміністративно-правове регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури”, „публічні інтереси у сфері 

захисту критичної інфраструктури” тощо (пп. 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 3.1). 

Використання аксіоматичного методу надало можливість визначити вихідні 

параметри дослідження, сформувавши базові підходи до розроблення ключової 

правової термінології дослідження (п. 1.1). Методи індукції і дедукції 

застосовувалися при аналізі й узагальненні явищ, тенденцій і процесів створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури (пп. 3.1, 3.2, 3.3). 

Структурно-функціональний метод сприяв формуванню моделі системних 

компонентів захисту критичної інфраструктури, визначенню ролі СБУ в даному 

процесі (п. 3.3, 3.5). Метод порівняльного аналізу використовувався для порівняння 

текстів нормативно-правових актів, що дозволило виявити динаміку та напрями 

трансформації розуміння змісту захисту критичної інфраструктури у законодавстві 

України (п. 2.1, 2.2, 2.3). 

Метод аналогії і метод екстраполяції були використані для порівняння і 

перенесення на підставі гносеологічної теорії з одного об’єкта на інший 

узагальнених ознак і властивостей з логічним урахуванням збігу в одному з 

критеріїв (п. 4.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, інші акти 

чинного законодавства України та міжнародні договори, якими врегульовано 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури.  

Науково-теоретичну основу дослідження склали монографії, науково-

методичні та інформаційно-аналітичні матеріали, наукові публікації у сфері 

адміністративного права, а також дотичні наукові праці з теорії управління, 
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національної безпеки, соціології, теорії аналітичної діяльності, системології та 

інших галузей науки. 

Емпіричну базу дослідження становить узагальнення практики діяльності 

органів державної влади, насамперед центральних органів виконавчої влади, 

матеріали засобів масової інформації, лексикографічні джерела, довідкові видання. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

являє собою перше в Україні дослідження, в якому запропоновано концепцію 

комплексного вирішення проблеми адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури України. Проведене 

дослідження відображає принципово нові підходи, які можуть бути використані у 

теорії і під час практичної діяльності із захисту критичної інфраструктури. За 

результатами дослідження: 

уперше: 

– визначено поняття державної системи захисту критичної інфраструктури: це 

складно організована соціотехнічна система, метою якою є формування та 

реалізація державної політики у сфері захисту й забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури шляхом застосування уповноваженими суб’єктами 

взаємоузгодженого комплексу ефективних управлінських, організаційно-правових, 

наукових, інженерно-технічних, інформаційних, фінансово-економічних, кадрових 

та інших заходів; 

– викладено наукову гіпотезу щодо ролі стратегічних норм як регуляторів 

правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та під час формування 

національної системи стійкості; науково обґрунтовано, що вони відіграють важливу 

роль у розробленні законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури, 

оскільки у своєму розвитку уможливлюють випередження відповідних суспільних 

відносин (підхід стійкості та готовності до можливих загроз та небезпек), а не лише 

реагування на загрози, що виникли; формують стратегію розвитку як безпосередньо 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, так і самої 

державної системи захисту критичної інфраструктури; 
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– з’ясовано правову природу щорічних послань Президента України (далі – 

щорічні послання), а також зміст щорічних послань як підґрунтя адміністративно-

правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури в 

якості стратегічного нормативно-правового акта, який визначає суспільні відносини 

у сфері захисту критичної інфраструктури: 1) з’ясовано місце та роль щорічних 

послань у системі нормативно-правових актів у сфері захисту критичної 

інфраструктури; 2) встановлено їхнє цільове та концептуальне призначення; 

3) науково обґрунтовано і доведено, що щорічні послання є нормативно-правовим 

актом, а отже, мають загальнообов’язковий характер для виконання і відповідний 

механізм реалізації; 4) встановлено правову природу щорічних послань; 

5) наголошено на порядку їх ухвалення, а також необхідності подальшого 

розроблення та удосконалення механізму контролю за реалізацією його положень; 

6) виявлено співвідношення, здійснено класифікацію, а також продемонстровано 

відмінність форми та змісту послань до народу, щорічних послань та позачергових 

послань; 7) встановлено місце послань в системі інших стратегічних нормативно-

правових актів та подано чіткі ознаки, які відрізняють їх від решти; 

– уведено в науковий обіг правову категорію «інфраструктурний потенціал» – 

ефективно функціонуючі елементи системи інфраструктури держави, 

інфраструктурний комплекс, матеріальні та людські резерви, які в сукупності 

відповідають мінімальному рівню інфраструктурної достатності, що забезпечує 

стійкість, спроможність і готовність держави до ефективного управління об’єктами 

інфраструктури в умовах перманентного впливу чинників різного характеру, 

порушення функціонування яких може завдати шкоди національним інтересам. 

Інфраструктурний потенціал держави визначається можливостями держави за 

участю інститутів громадянського суспільства, окремих громадян (коаліцій держав, 

міжнародних, у тому числі неурядових, організацій тощо) утримувати та 

вдосконалювати інфраструктурний комплекс країни, підвищувати його ефективність 

через запровадження новітніх, у тому числі цифрових, технологій для здійснення 

підготовки професійних фахівців у цій сфері, забезпечення досягнення цілей його 

функціонування загалом; 
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– уведено в науковий обіг нову правову категорію «публічні інтереси у сфері 

захисту критичної інфраструктури» – усвідомлені спільні узагальнені публічні 

потреби держави в особі уповноважених органів державної влади; суспільства, його 

окремих соціальних груп та членів (громадські об’єднання та організації 

роботодавців; підприємства, установи та організації незалежно від форми 

власності), які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням захисту критичної 

інфраструктури; операторів критичної інфраструктури незалежно від форми 

власності; а також територіальних громад (адміністративно-територіальні одиниці) в 

особі органів місцевого самоврядування, задоволення яких необхідне для 

повноцінного і безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури 

через надання життєво важливих послуг та реалізацію життєво важливих функцій з 

метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку держави, суспільства, 

окремих соціальних груп; 

– розроблено засади теоретико-правової моделі адміністративно-правових 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та подано авторські визначення 

ключових понять: 1) «адміністративно-правові відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури» – врегульовані нормами права суспільні відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури, в яких їх сторони (суб’єкти й об’єкти) взаємопов’язані й 

взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних прав та обов’язків, встановлених і 

гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами; 

2) «адміністративно-правове забезпечення захисту критичної інфраструктури» – 

механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури, який включає сукупність гарантій прав і свобод, 

законних інтересів та безпосередню діяльність уповноважених органів державної 

влади, спрямовану на створення сприятливих умов щодо їх реалізації, а також 

норми права, правовідносини, процес реалізації зазначених правових норм через 

визначені в цих нормах форми, а також методи адміністративно-правового 

забезпечення захисту критичної інфраструктури; 3) «адміністративно-правові засоби 

забезпечення захисту критичної інфраструктури» – сукупність  урегульованих 

нормами права прийомів і способів, спрямованих на захист критичної 
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інфраструктури, які знаходять свій вираз через інструменти та цілеспрямовану 

діяльність уповноважених органів державної влади і за допомогою яких 

задовольняються права, свободи, законні інтереси суб’єктів права з метою 

формування сприятливих умов для реалізації об’єктами критичної інфраструктури 

життєво важливих функцій та надання ними життєво важливих послуг; 

– розроблено засади адміністративно-правової концепції скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури та подано авторські 

визначення ключових понять: 1) скринінг прямих іноземних інвестицій в об’єкти 

критичної інфраструктури – урегульований нормами адміністративного та 

фінансового права системний процес оцінки (перевірки) ймовірного впливу 

інвестицій на подальше функціонування об’єктів критичної інфраструктури та 

національну безпеку, який характеризується стадіями: 1) ідентифікації проєкту; 

2) розроблення моделі проєкту; 3) проведення оцінки та прогнозування ймовірних 

наслідків інвестиції; 4) формулювання обґрунтованого та вмотивованого рішення 

щодо можливості здійснення прямої інвестиції в об’єкт критичної інфраструктури, 

яке відповідає національним інтересам; 2) завданням скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури виступає всебічна оцінка та 

прийняття обґрунтованого та найоптимальнішого рішення з усіх наявних і 

можливих у заданих умовах з подальшою екстраполяцією результатів від даної 

інвестиції на розвиток не лише даного об’єкта інвестиції, а й усієї критичної 

інфраструктури держави в інтересах національної безпеки; 3) адміністративно-

правове регулювання скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури – цілеспрямована діяльність органів державної влади, метою якої є 

упорядкування, закріплення, охорона та розвиток суспільних відносин, що 

виникають у сфері скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури, за допомогою усієї системи адміністративно-правових засобів;   

удосконалено: 

– визначення поняття «критична інфраструктура», під якою запропоновано 

розуміти системний комплекс стратегічно важливих матеріальних та нематеріальних 

об’єктів виробничої, невиробничої, соціальної сфери, а також окремі складники 
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цього комплексу (в тому числі ресурси), метою яких є забезпечення його 

повноцінного життєвого циклу, безпека, охорона здоров’я, добробут людини, сталий 

розвиток суспільства й економіки держави, підтримання її суверенітету з огляду на 

те, що зловмисне втручання у функціонування, а також пошкодження, руйнація або 

виведення з ладу таких об’єктів  внаслідок диверсій, техногенних чи природних 

катастроф може призвести до тяжких наслідків; 

– визначення поняття «захист критичної інфраструктури» як цілеспрямованої 

взаємоузгодженої діяльності суб’єктів ДСЗКІ, які із застосуванням комплексу 

аналітичних, адміністративно-правових, безпекових, управлінських, інженерно-

технічних, інформаційно-комунікаційних та інших засобів забезпечують 

безперервне функціонування об’єктів критичної інфраструктури шляхом 

запобігання й ефективної протидії потенційним або реальним загрозам і таким 

чином підтримують на належному рівні стан національної безпеки, убезпечують 

життя, здоров’я й добробут людей у державі; 

– аргументацію щодо підстав використання поняття «захист критичної 

інфраструктури» у праві через встановлення властивих йому правових функцій, до 

яких віднесено загальносоціальні функції (гуманістична, інформаційно-

комунікаційна, гносеологічна, прогностична, експертно-оцінна, освітньо-виховна, 

орієнтаційна, профілактична) та спеціально-юридичні функції (регулятивна, 

охоронна, захисна, стимулююча, оперативна); 

– визначення поняття «адміністративно-правове регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури»: це взаємоузгоджена система 

адміністративно-правових засобів, спрямованих на реалізацію державної політики у 

сфері ЗКІ та врегулювання (упорядкування) суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку із забезпеченням безперебійного та стійкого функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури; 

– визначення поняття «стратегічні норми»: це сукупність особливих норм права, 

що ухвалюються органами державної влади відповідно до чинного законодавства з 

метою законодавчого визначення тенденцій, перспектив, напрямів, заходів, 
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інституційно-функціонального механізму та контролю у різноманітних сферах 

державного та суспільного розвитку у чітко визначений проміжок часу; 

– визначення поняття «концепція створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури» як системи офіційно прийнятих сучасних поглядів 

держави на потреби, цінності, інтереси особи, суспільства і держави у сфері захисту 

критичної інфраструктури, а також напрямів, засобів і способів їх забезпечення в 

умовах дії реальних чи потенційних загроз та небезпек; 

– визначення поняття «щорічне Послання Президента України»: це 

комплексний юридико-політичний документ, виданий в порядку правотворчості 

Президентом України та оприлюднений відповідним чином, який містить норми, що 

визначають концептуальні засади, ідеологію та пріоритети, цілі, завдання і 

принципи розвитку, етапи, зміст і способи їх досягнення, що закріплюють ціннісні 

орієнтири в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, установ 

та організацій, інститутів громадянського суспільства, а також параметри, індекси та 

індикатори бажаного стану у найбільш важливих сферах життєдіяльності і механізм 

правового регулювання суспільних відносин в їх межах відповідно до реалізації 

пріоритетних національних інтересів, заснований на системі державного 

стратегічного планування і прогнозування на довгострокову, середньострокову та 

короткострокову перспективи; 

– визначення поняття національної стійкості – здатності національних систем та 

державних інституцій протистояти загрозам, адаптуватися до швидких змін 

безпекового середовища у звичайному режимі, безперебійно функціонувати у тому 

числі під час криз, а також відновлюватися після руйнівних наслідків/явищ/дій будь-

якої природи до рівня бажаної рівноваги за умови збереження безперервності 

процесу управління; 

– з позицій адміністративно-правової науки аргументацію щодо розвитку 

окремої теорії захисту критичної інфраструктури з огляду на наявну потребу у 

науковому дослідженні процесів, пов’язаних із захистом критичної інфраструктури 

як об’єктивної дійсності, а також необхідності постійного оновлення знань у сфері 

захисту критичної інфраструктури, що пов’язано зі стрімкими змінами безпекової 
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ситуації та необхідністю постійного перегляду механізмів захисту цієї категорії 

об’єктів, що потребує наукового обґрунтування моделей, тенденцій і 

закономірностей розвитку ДСКЗІ; 

–  наукову аргументацію щодо необхідності внесення змін до національних 

класифікаторів із подальшим відкриттям нових спеціальностей та спеціалізацій у 

сфері захисту критичної інфраструктури, оскільки не зважаючи на існуючу потребу 

у підготовці особливої категорії фахівців, які мають відповідний рівень 

підготовленості для професійної діяльності із виконання функцій, пов’язаних із 

захистом критичної інфраструктури в умовах сучасної безпекової ситуації, на даний 

час захист критичної інфраструктури на рівні нормативно-правових документів не 

виділений ані в якості окремої галузі знань, ані в якості окремої спеціальності. 

Зазначене зумовило в ході дослідження провести вибірку, що відображає ті напрями 

підготовки фахівців, які корелюються зі сферою захисту критичної інфраструктури. 

При цьому запропоновано встановити певну градацію, за якою доцільно 

розподілити галузі знань і спеціальності за своєю значущістю саме для захисту 

критичної інфраструктури; 

– аргументацію на користь того, що адміністративно-правова компетенція 

Служби безпеки України в повному обсязі охоплює увесь спектр завдань щодо 

реалізації державної політики захисту критичної інфраструктури. Зокрема, 

з’ясовано, що Законом України «Про Службу безпеки України» визначено перелік 

повноважень, які становлять зміст поняття «державний орган спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку 

України». З огляду на це зауважено, що метою функціонування зазначеного 

державного органу є захист національних інтересів у тому числі у сфері захисту 

критичної інфраструктури. Підкреслено, що Служба безпеки України, здійснюючи 

контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність, є найбільш чутливим та 

ефективним інструментом добування, аналітичної обробки та постачання 

відповідної інформації політичному керівництву держави, а також зацікавленим 

органам державної влади з метою реалізації державної політики у сфері захисту 

критичної інфраструктури. У зв’язку із цим висунуто гіпотезу, що СБУ має 
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виступати одним із провідних суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури; 

дістали подальшого розвитку: 

– положення щодо завдань, які можуть бути визначені у законодавстві про 

захист критичної інфраструктури, серед яких: концептуалізація феномена захисту 

критичної інфраструктури, визначення його вихідних параметрів та характеристик, 

чинників, що впливають на його розвиток, виділення потенційних та реальних 

загроз та небезпек, а також формування засад для конструювання ДСЗКІ; 

актуалізація проблеми створення ДСЗКІ як найбільш ефективного засобу 

забезпечення національних інтересів у найбільш важливих сферах інфраструктури; 

легітимізація не лише процесу забезпечення захисту критичної інфраструктури, але 

й створення і функціонування самої державної системи ЗКІ, яка має складатися із 

державної і недержавної підсистем на засадах державно-приватного партнерства; 

розроблення правових засад для створення ДСЗКІ із визначенням державного 

органу, відповідального за координацію дій у сфері захисту критичної 

інфраструктури; активізація діяльності уповноважених органів державної влади і 

недержавних організацій в цьому напрямі; визначення адміністративно-правового 

статусу суб’єктів захисту критичної інфраструктури; створення системи 

моніторингу для відстеження і своєчасної нейтралізації передумов, що створюють 

загрозу критичним об’єктам інфраструктури; сприяння створенню несуперечливої й 

узгодженої за цілями та завданнями системи нормативно-правових актів, що 

регулюватимуть суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури; 

розроблення та закріплення чітких критеріїв та методології віднесення об’єктів 

інфраструктури до критичної інфраструктури, порядку їх паспортизації та 

категоризації тощо; 

– ідеї щодо поділу за функціональною ознакою компонентів макросистеми 

захисту критичної інфраструктури на такі системи: 1) національної безпеки; 

2) цивільного захисту; 3) протидії тероризму; 4) фізичного захисту; 5) кібербезпеки; 

– наукові ідеї щодо розподілу суб’єктів захисту критичної інфраструктури за 

функціональним призначенням на суб’єктів безпосереднього та опосередкованого 
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захисту критичної інфраструктури, а також залежно від найбільш важливих сфер 

життєдіяльності; 

– положення щодо формулювання тенденцій у підготовці щорічних послань 

Президента України як стратегічних нормативно-правових актів. До таких 

тенденцій запропоновано віднести: консерватизм і центризм; формування 

інтегральних позицій, які мінімізували б імовірність розколу багатогранного 

суспільства; формування та артикуляція офіційної позиції Президента, яка визначає 

стратегію законотворчої діяльності; визначення стратегічних орієнтирів розвитку 

держави у внутрішній та зовнішній сферах і, як наслідок, стратегії законотворчої 

діяльності; схвалення певних новел у сфері державного управління з одночасним 

окресленням кордонів, вихід за які є небажаним і нерекомендованим; максимальна 

стриманість у зовнішній політиці; відсутність чітко визначених конкретних 

параметрів очікуваного результату від впровадження тих чи інших реформ; 

– ідеї щодо застосування концепції ізоморфізму до побудови макросистеми 

захисту критичної інфраструктури під час дослідження принципів формування та 

принципів функціонування ДСЗКІ, а також формування окремої групи принципів – 

інтегративно-універсальних, які є актуальними для обох виділених груп; 

– підходи до побудови національної системи стійкості: зокрема, зазначено, що у 

процесі формування ДСЗКІ необхідним є розуміння ефективних форм і методів, 

організаційних і правових механізмів захисту об’єктів критичної інфраструктури, 

які використовуються провідними країнами у формуванні та функціонуванні їхніх 

національних систем захисту. Одним з пріоритетних напрямів удосконалення 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури визначено необхідність формування адміністративно-правових 

основ формування національної системи стійкості.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 

можливостях їхнього застосування як з метою подальших теоретичних досліджень, 

так і в цілях удосконалення практичних заходів із захисту критичної 

інфраструктури, зокрема: 
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– у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого вивчення проблем 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури, у процесі підготовки дисертацій, монографій, аналітичних 

доповідей; 

– у правотворчості – як наукова основа удосконалення чинного 

адміністративного законодавства, модернізації підходів до шляхів застосування 

юридичного термінознавства для вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури та формування 

ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 

у сфері захисту критичної інфраструктури (акт впровадження в діяльність Верховної 

Ради України № 05-3/01-19 від 20.11.2020 р.; акт впровадження № 161/26/0/2-18 

від 03.09.2018 р. у нормотворчу діяльність Кабінету Міністрів України); 

– у правозастосовчій діяльності – як чіткий план та алгоритм реформування 

підходів до адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури, удосконалення діяльності уповноважених суб’єктів, 

створення дієвих засад державно-приватного партнерства (акт впровадження № 10-

26/30 від 11.04.2019 р. Виконавчого комітету Національної ради реформ); 

– в освітньому процесі – для визначення алгоритму здійснення  

адміністративно-правових досліджень у сфері захисту критичної інфраструктури; в 

адмініструванні процесів стандартизації профільної освіти, оновленні варіативної 

частини навчальних планів підготовки фахівців із захисту критичної 

інфраструктури, для підготовки науково-методичних матеріалів, навчальних 

посібників і підручників (акт впровадження № 2711-11/31402-07 від 20.07.2018 р. в 

діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація являє собою самостійну наукову 

працю. Положення, що містяться в ній, є результатом особистої наукової творчості. 

Використання наукових праць інших авторів супроводжується відповідними 

посиланнями. 

Апробація матеріалів дисертації. Ключові положення дисертації 

обговорювалися на 16 міжнародних та вітчизняних науково-практичних 
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конференціях, зокрема: «Актуальні питання розвитку права та законодавства: 

наукові дискусії» (м. Львів, 2017 р.); «Актуальні завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Львів, 2017 р.); «Проблеми вдосконалення 

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); «Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності 

Служби безпеки України в сучасних умовах» (м. Київ, 2018 р.); «Теорія і практика 

сучасної юриспруденції» (м. Київ, 2018 р.); «Сучасні правові системи світу в умовах 

глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 2018 р.); «Становлення громадянського 

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); 

«Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 2018 р.); «Актуальні питання 

взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного 

адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» (м. Київ, 2018 р.); 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 2019 р.); «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та 

практики» (м. Харків, 2019 р., 2020 р.); «Актуальні проблеми контррозвідувальної 

діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах» (м. Київ, 2019 р.); «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги 

сьогодення» (м. Запоріжжя, 2019 р.); «Правові засади діяльності правоохоронних 

органів» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації та результати проведеного 

здобувачем дослідження відображені в 1 одноосібній монографії, а також 

1 монографії, написаній у співавторстві, 21 статті, що опубліковані у виданнях, 

визначених МОН України як фахові з юридичних спеціальностей, в тому числі у 

4 зарубіжних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та у 

16 тезах доповідей на національних науково-практичних конференціях, виданих за 

результатами проведення даних наукових заходів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох 

розділів, в яких міститься п’ятнадцять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 467 сторінок, з яких 339 – 

основний текст. Список використаних джерел налічує 629 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

1.1 ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Розбудова державної системи захисту критичної інфраструктури (ДСЗКІ) є 

надзвичайно складним завданням і відповідає сучасним тенденціям безпекового 

розвитку та формування національної системи стійкості. Від успішності розв’язання 

цього завдання, що постало перед Українською державою на сучасному етапі, 

залежить не тільки рівень національної безпеки, а й повноцінне існування усіх 

державних інституцій та системний захист її населення. Ефективність діяльності у 

цьому напрямі на першому етапі ґрунтується на розробці понятійно-категоріального 

апарату. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба передусім у теоретико-

методологічному дослідженні вказаної наукової проблеми. 

Понятійно-категоріальний апарат певної правової галузі, на відміну від інших 

наук, одночасно охоплює три сфери: науку, законотворчість і правозастосування. 

Тож питання може розкриватися через доктринальний, нормативний і 

правозастосовчий аспекти. Тому аналіз публікацій не може обмежуватися власне 

однією сферою, а має відтворювати поточну ситуацію найбільш вичерпно. 

Інтеграційним елементом усіх трьох зазначених аспектів виступає спеціалізована 

(профільна) юридична термінологія, яка має пройти шлях від концептуалізації до 

кодифікації. У цьому контексті важливими є спостереження за механізмами 

подібного перетворення. Отже, для успішного висвітлення обраної теми важливо 

враховувати положення, що містяться у наукових працях таких вчених, як: 

Л. А. Алексієнко, Н. В. Артикуца, О. В. Волошенюк, Н. О. Горобець, Р. І. Дудок, 

А. С. Д’якова, Г. Ю. Зубко, Г. Р. Кияк, Н. О. Клещенко, З. Б. Куделько, В. А. Ліпкан, 
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О. С. Ліпкан, М. І. Любченко, А. П. Мартинюк, М. О. Мірошниченко, Ю. Ф. Прадід, 

С. О. Середенко, Ю. А. Суденко, С. А. Юлдашева, О. Ф. Юрчук, Н. П. Яцишин та ін.  

Доктринальна інтерпретація окремих ключових понять у сфері захисту 

критичної інфраструктури (КІ) представлена і в колективних монографіях та 

аналітичних матеріалах, підготовлених фахівцями Національного інституту 

стратегічних досліджень [1; 2], і в публікаціях окремих вчених зазначеного закладу. 

Зокрема йдеться про наукові праці Д. С. Бірюкова [3; 4], С. І. Кондратова [5], 

О. М. Суходолі [6; 7; 8] та ін. 

Також слід відмітити роботи, засадничі положення яких були використані при 

проведенні дослідження державної системи захисту критичної інфраструктури: 

О.І. Баїк (податкове право України) [9], С. В. Брошкової (екологічна проблематика 

морського природокористування) [10], І. В. Діордіци (кібербезпекова політика) [11; 

12; 13; 14; 15], О. А. Мандзюка (правова аналітика, аналітична наратологія) [16: 17: 

18], Ю. Є. Максименко (інформаційне право, інформаційна політика, інформаційна 

деліктологія) [19; 20; 21; 22], М. М. Медвідь (державна та національна безпека) [23], 

Т. В. Сивак (формування системи стратегічних комунікацій) [24; 25; 26; 27], 

В. Ю. Степанова (державна інформаційна політика) [28; 29],  І. М. Сопілко 

(інформаційне право та інформаційна політика) [30; 31; 32; 33; 34; 35], Д. О. 

Тихомирова (безпека та її гарантії) [36; 37], Л. М. Шипілової (основи національної 

безпеки) [38] та ін.  

Окрему групу складають наукові публікації, присвячені осмисленню 

теоретичних засад змісту та етапів формування понятійно-категоріального апарату в 

тій чи іншій дотичній сфері. Зокрема, варто звернути увагу на такі наукові 

дослідження  В. А. Ліпкана, який започаткував нові наукові напрями, як: 1) 

безпекознавство [39]; 2) націобезпекознавство [40; 22; 41; 42; 43; 44; 45]; 3) 

терорологія [46; 47; 48; 49]; 4) стратегічні комунікації [50], а й розробив разом із 

своїми партнерами словники та глосарії [51; 52; 53; 54; 55], в яких на засадах 

міждисциплінарного підходу подано категорійно-понятійну систему з даних 

наукових напрямів, а відтак — сформовано засади для розроблення нових правових 

категорій з використанням міждисциплінарного підходу. 
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У ході аналізу наукових джерел встановлено, що на даний час питання щодо 

понятійно-категоріального апарату адміністративно-правового регулювання 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури в якості окремого 

правового інституту та окремої правової категорії не розглядалося. Тому виникає 

необхідність дослідження зазначеного питання в рамках теорії адміністративного 

права. Таким чином метою підрозділу є встановлення сутності понятійно-

категоріального апарату у сфері, що досліджується, та його системна репрезентація. 

Досягненню поставленої мети сприятиме розв’язання таких завдань: 1) 

обґрунтування методологічних засад необхідності й сутності понятійно-

категоріального апарату адміністративного права у сфері захисту критичної 

інфраструктури; 2) аналіз ключових понять обраної тематичної групи та їх 

категоризація; 3) розробка пропозицій щодо формування нормативно-правової бази 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури.  

Процес адміністративно-правового регулювання у кожній зі сфер передбачає 

застосування відповідного понятійно-категоріального апарату. Проте перш, ніж 

розпочати процес правозастосування, такий апарат проходить доволі складні 

процедури наукового осмислення, узагальнення, обґрунтування, своєрідного 

відбору та систематизації. Це створює основу для подальшої правотворчості. З 

огляду на зазначене, існують підстави стверджувати, що понятійно-категоріальний 

апарат охоплює усі напрями правотворчої та правозастосовної діяльності. Проте 

його формування відбувається саме в рамках юридичної науки.  

Як слушно зазначає О. І. Баїк, „правова наука характеризується притаманною 

їй упорядкованою системою взаємопов’язаних, взаємозумовлених, а також 

взаємодіючих понять і категорій, які за своєю суттю і змістом визначаються 

предметом цієї науки і водночас відображають логіко-семантичну організацію знань 

у сфері держави і права”[9].  

Ключовий термін „поняття” у загальномовному сенсі тлумачиться як „1. Одна 

з форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта дійсності. 2. 

Розуміння кимось чого-небудь, що склалося на основі якихось відомостей, власного 
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досвіду”[56, с. 863]. З цього випливає, що поняття формується в результаті пізнання 

дійсності, співставлення нового і вже відомого.  

Можна погодитись із поглядами М. І. Панова про те, що правові поняття – це 

„основні одиниці розумової діяльності людини (її знань), які відтворюють суттєві, 

тобто загальні (типові) й відмінні ознаки (властивості, риси) фактів, явищ, процесів, 

становищ у сфері держави і права. Вони знаходять своє вираження в термінах 

(словах і словосполученнях), правових визначеннях (дефініціях), що закріплюються 

в тексті права й мають строгу логічну визначеність з точки зору їх змісту” [57]. 

Другий ключовий термін —„категорія” у науковому стилі трактується як 

„родове поняття, що означає розряд предметів, явищ і тощо або їх важливу спільну 

ознаку”[56, с. 420]. Цілком логічно, що „правові категорії” інтерпретуються 

вказаним вище автором як „фундаментальні, найбільш широкі за обсягом 

узагальнення універсальні правові поняття, що фіксують найсуттєвіші закономірні 

зв’язки й відносини у сфері правової дійсності”[57, с. 51]. 

Враховуючи викладене можна зробити висновок, що усталене збірне 

термінологічне сполучення „понятійно-категоріальний апарат” у стислому 

вигляді являє собою постійно оновлюваний результат пізнання й систематизації 

наявних науково підтверджених відомостей у певній галузі знань з проекцією на 

теорію і практику застосування. При цьому основними функціями такого апарату 

виступають такі, як:  

1) онтологічна (відображення фундаментальних проблем буття й розвитку 

сущого);  

2) гносеологічна (пізнавальна);  

3) номінативна (закріплення назв понять);  

4) накопичувальна (збереження й приростання наукових здобутків);  

5) інструментально-технологічна (оптимізація процесів пізнання й 

систематизації знань);  

6) евристична (отримання принципово нових знань);  

7) експертно-оцінна (критичне осмислення нового, ревізія усталеного);  
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8) регуляторно-управлінська (прикладне використання апарату науки у 

правотворчій і правозастосовній діяльності). 

Узагальнюючи підходи до аналізу понятійно-категоріального апарату певної 

галузі права, можна дійти проміжного висновку, що системне бачення наукової 

проблеми може формуватися лише за умови врахування трьох складових: 

- визначення переліку взаємопов’язаних понять, що належать до сфери 

дослідження, з подальшим їх предметним розмежуванням; 

- відповідності назви (найменування) поняття (правового терміну) усім 

значенням (семантичному полю) його дефініції; 

- тлумачення ключових понять, які входять до складу тематичної групи 

термінології, з подальшою їх категоризацією. 

У ході дослідження перед вченим можуть бути сформульовані питання щодо: 

1) вибору одного зі слів чи словосполучень серед представлених у 

синонімічному ряду: захист або безпека критичної інфраструктури [58], стійкість 

або готовність;  

2) появи нових значень у вже усталених мовних одиниць, що належать до 

певної тематичної групи (розширення семантичного поля слова за рахунок 

багатозначності): державна система захисту критичної інфраструктури і національна 

система стійкості; 

3) пошуку україномовного еквівалента іншомовних запозичень: критична 

інфраструктура, об’єкти критичної інфраструктури;  

4) виявлення динаміки змін у загальному переліку дефініцій у зв’язку з 

появою нових явищ або скасуванням раніше діючих положень; 

5) удосконалення кодифікованих визначень (дефініцій). 

Водночас варто підкреслити, що ці процедури мають більше юридико-

лінгвістичний характер, а тому розглядаються як допоміжні у роботі з понятійно-

категоріальним апаратом. 

Сформульовані методологічні засади зумовили логіку подальшого 

дослідження обраної наукової проблеми. В умовах триваючого розроблення проекту 

Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”, з метою визначення 
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загального переліку найменувань, що входять до профільного понятійно-

категоріального апарату, проведений контент-аналіз доктринальних і нормативно-

правових джерел [59; 60; 61; 1; 2; 62; 63; 64; 65; 66].  

У результаті проведеного аналізу виявлені поняття, які доцільно представити 

по групах, які доцільно розділити на основні та похідні з подальшою їх 

класифікацією.  

Основні ключові поняття являють собою своєрідний ланцюг з 

нарощуванням складових елементів, що проявляється навіть на рівні абревіації, а 

саме: інфраструктура → критична інфраструктура (КІ) → захист критичної 

інфраструктури (ЗКІ) → сектор критичної інфраструктури → державна система 

захисту критичної інфраструктури (ДСЗКІ). 

Похідні (утворені від основних) поняття визначаються через стійкі 

термінологічні сполучення, які можна розподілити на такі групи:  

1) чинники, що зумовлюють створення ДСЗКІ: потреби національної 

безпеки; загрози природного, антропогенного та техногенного характеру; 

збільшення кількості та підвищення складності кібератак; гібридні війни; 

інфраструктурний потенціал; пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок 

збройної агресії, а також проведення проти України інформаційної війни; 

необхідність запровадження системного підходу на загальнодержавному рівні;  

2) суб’єкти ДСЗКІ: центральні органи виконавчої влади, інші органи 

державної влади у сфері захисту критичної інфраструктури; власники 

(розпорядники) об’єктів критичної інфраструктури; керівник об’єкта критичної 

інфраструктури; спеціальний правоохоронний орган, відповідальний за проведення 

аналізу та оцінки загроз критичній інфраструктурі; орган державної влади, 

відповідальний за координацію дій у сфері ЗКІ; 

3) об’єкти критичної інфраструктури: критично важливі об’єкти, життєво 

важливі об’єкти, важливі об’єкти, необхідні об’єкти; 

4) організаційно-структурні елементи ДСЗКІ: критична інформаційна 

інфраструктура; сектор оборони і безпеки України; пріоритетні сектори КІ, зокрема 

паливно-енергетичний комплекс, транспорт, мережі життєзабезпечення, 
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телекомунікації та зв’язку, хімічна промисловість, харчова промисловість та 

агропромисловий комплекс, фінансово-банківський сектор; загальнодержавний, 

регіональний, галузевий, місцевий, об’єктовий рівні ДСЗКІ; 

5) призначення ДСЗКІ та завдання суб’єктів: захист систем, об’єктів і 

ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, соціально-

економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки; забезпечення 

стійкості КІ до загроз усіх видів; кіберзахист; недопущення заподіяння шкоди 

економічному і науково-технічному потенціалу держави; оцінка загроз; організація 

та вжиття відповідних заходів протидії; розроблення та прийняття законодавчих та 

інших нормативно-правових актів з питань функціонування ДСЗКІ; створення 

організаційно-правової основи та організаційно-інституційної структури ДСЗКІ; 

запровадження єдиних підходів до організації управління об’єктами системи на 

державному та місцевому рівні; визначення органу державної влади, 

відповідального за координацію діяльності із захисту критичної інфраструктури в 

мирний час та в умовах особливого періоду; визначення джерел фінансування 

заходів із ЗКІ; завершення створення та забезпечення ефективного функціонування 

ДСЗКІ; розроблення та затвердження Національного плану захисту критичної 

інфраструктури; здійснення заходів державного нагляду та контролю і визначення 

стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури; 

6) юрисдикція та адміністративна відповідальність у сфері ДСЗКІ: 

повноваження і відповідальність центральних органів виконавчої влади та інших 

органів державної влади у сфері ЗКІ; права, обов’язки та відповідальність власників 

(розпорядників) об’єктів КІ; 

7) способи і принципи діяльності ДСЗКІ: державно-приватне партнерство у 

сфері захисту критичної інфраструктури; взаємодія суб’єктів; обмін інформацією, а 

також постійний моніторинг стану безпеки об’єктів критичної інфраструктури; 

8) форми адміністративно-правового регулювання: адміністративно-

правове регулювання принципів функціонування ДСЗКІ; визначення засад взаємодії 

залучених до захисту критичної інфраструктури органів державної влади та 

суб’єктів господарювання, суспільства та громадян; паспортизація та категоризація 
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об’єктів ЗКІ; унормування технічних вимог щодо будівництва та експлуатації 

об’єктів критичної інфраструктури із забезпеченням їх стійкого функціонування у 

різних режимах функціонування критичної інфраструктури; затвердження переліку 

секторів критичної інфраструктури та визначення відповідальних за їх захист 

органів державної влади; розроблення стандартів та інших нормативних документів 

з питань захисту критичної інфраструктури у відповідних секторах критичної 

інфраструктури; розроблення переліку об’єктів критичної інфраструктури; 

встановлення вимог до планування заходів щодо ЗКІ, включаючи аварійні плани, 

плани взаємодії, плани відновлення об’єктів критичної інфраструктури, плани 

проведення навчань (тренувань); реєстрація подій; засади державно-приватного 

партнерства; 

9) режими функціонування ДСЗКІ: штатний; реагування на випадок 

реалізації загрози; функціонування в кризовій ситуації; функціонування в умовах 

воєнного стану, функціонування в умовах надзвичайного стану, відновлення 

штатного режиму роботи і ліквідація наслідків кризової ситуації. 

Безумовно, вищезазначений перелік не є вичерпним і може бути 

продовженим. Проте навіть він створює підстави для визначення певних 

особливостей понятійно-категоріального апарату адміністративно-правового 

регулювання ДСЗКІ. 

По-перше, порівняно вузька спеціалізація напряму спричиняє відносно 

невеликі за кількістю показники переліку термінів. По-друге, увесь масив понять 

може бути представленим дев’ятьма групами. По-третє, за словотворчою моделлю 

абсолютна більшість понять являє собою багатокомпонентні термінологічні 

сполучення з чітко визначеним порядком слів. Тому у текстах нормативно-правових 

актів вони можуть виступати як своєрідні юридичні кліше. По-четверте, у 

понятійно-категоріальному апараті за досліджуваною темою домінує діяльнісний 

підхід, через що найбільш великими за кількістю елементів є групи призначення 

ДСЗКІ та завдань суб’єктів, формування національної системи стійкості, а також 

адміністративних процедур. 
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На рівні міжгалузевих категорій активно функціонують такі елементи, як: 

критична інфраструктура, безпека, загрози, захист КІ, забезпечення безпеки, 

забезпечення стійкості КІ на національному рівні — спроможності запобігати та 

протидіяти цілому спектру загроз — від терористичних актів до стихійних лих. 

Вони передають узагальнені родові поняття, а тому можуть бути віднесені до того, 

що у науці прийнято кваліфікувати як категорії. 

Встановлення відповідності найменування термінів семантиці поняття 

виступає в якості інтегративної юридико-лінгвістичної наукової проблеми. 

Наприклад, незважаючи на певну усталеність поняття „критична інфраструктура”, 

вживання означення „критичний” нині є скоріше віддзеркаленням процесів 

глобалізації та інтернаціоналізації лексики, аніж відображенням норм сучасної 

української мови, зафіксованим на рівні лексикографії. Фактично йдеться про 

прирощення семантики поняття за рахунок калькування іншомовного запозичення. 

Виходить, що правова практика випереджає та зумовлює зміну норм літературної 

мови. Вивчення питання у діахронічному аспекті виявляє суттєві особливості 

формування значення понять, до складу яких входить елемент „критичний”. 

За радянських часів у текстах нормативно-правових актів критичними були 

лише зауваження [67], оскільки за словотворчою моделлю даний прикметник 

традиційно розглядається як похідний від слова „критика” [56, c. 465]. Навіть у 

тексті чинного Кодексу законів про працю України у ст. 245 міститься зобов’язання 

службових осіб підприємств, установ і організацій „у встановлений строк 

розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників” [68].  

Наразі „Великий тлумачний словник сучасної української мови” надає дві 

словникові статті з трактуванням поняття „критичний”. 

Перша стаття віддзеркалює значення, що є калькуванням російськомовної 

лексеми „критический”: 1. Стос. до критики // Який містить критику // Який 

ґрунтується на науковій перевірці правдивості, правильності чого-небудь. 2. 

Здатний виявляти та оцінювати позитивне й негативне в кому-, чому-небудь; 

вимогливий.  
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Друга стаття пояснює мовну одиницю так: „1. Який перебуває у стані кризи, 

переломний. 2. Винятково складний, тяжкий, небезпечний, скрутний” [56, с. 465]. У 

такому контексті в нормативних актах воно вживалося у сполученні зі словами 

„становище” [69] , „ситуація”[70], „стан справ” [71] , „рівень” [72], „залежність” [73] 

тощо. При цьому простежується внутрішня негативна конотація, яка виникає саме 

при додаванні до іменників означення „критичний”. До того ж варто відмітити, що 

аналогічні пояснення містяться і в інших словниках. 

У результаті контент-аналізу текстів нормативно-правових актів встановлено, 

що чи не найперше термінологічне сполучення „критична інфраструктура” 

зустрічається в рішенні РНБО України від 1 березня 2014 р. „Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності 

України”[74]. Характерно, що в даному випадку негативне забарвлення 

нейтралізовано, а саме поняття сприймається доволі органічно. Відтоді 

спостерігається широке застосування і масштабування використання даного 

термінологічного сполучення у законодавчих і підзаконних нормативно-правових 

актах, а також у наукових доробках співробітників НІСД. 

Щодо наявності у понятійно-категоріальному апараті досліджуваної сфери 

понять, які поки що не отримали своєї назви, слід зазначити, що „Концепція 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури” [65] до основних 

проблем, які потребують розв’язання, вказує на відсутність органу державної влади, 

відповідального за координацію дій у сфері ЗКІ, а також спеціального 

правоохоронного органу, відповідального за проведення аналізу та оцінки загроз 

критичній інфраструктурі внаслідок проведення іноземними державами економічної 

експансії та дискримінаційної політики.  

У зв’язку із цим виникає логічне питання в контексті адміністративно-

правового регулювання: це мають бути окремі органи державної влади чи достатньо 

створити нові підрозділи в межах існуючих органів державної влади? Якщо йдеться 

саме про створення нових державних інституцій, то виникає необхідність 

закріплення за ними певної назви, яка доповнила б перелік суб’єктів ДСЗКІ. 

Водночас варто зазначити, що необхідність реалізації однієї чи декількох функцій, 
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навіть вкрай важливих, є певною мірою дискусійним питанням. Таким чином 

формування ДСЗКІ передбачає розв’язання в тому числі і завдань такого типу. 

Про те, що понятійно-категоріальний апарат адміністративно-правового 

регулювання створення ДСЗКІ знаходиться на етапі свого становлення свідчить і 

варіативність термінологічних сполучень, які вживаються у законодавчих актах. 

Так, наприклад, у п. 16 ст. 1 Закону України „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України” в якості ключового поняття, якому дається визначення, 

вказуються „критично важливі об’єкти інфраструктури”, а потім додається, що 

далі за текстом вони позначатимуться терміном „об’єкти критичної 

інфраструктури”[63]. І вже ст. 6 зазначеного законодавчого акта формулюється як 

„Об’єкти критичної інфраструктури”.  

У такий спосіб законодавець ототожнює значення обох понять. З позицій 

семантики, це доволі дискусійно, оскільки в одному випадку означення „критичний” 

відноситься до об’єктів, а в іншому – до інфраструктури. По суті перший випадок 

може стосуватися ситуацій, за яких в межах інфраструктури виокремлюється лише 

один об’єкт, що має надзвичайно важливе значення. В іншому ж випадку йдеться в 

цілому про критичну інфраструктуру із включенням до неї абсолютно всіх таких 

об’єктів. Тож мається на увазі не просто порядок слів, а певна підміна понять, якими 

закріплено визначення цих понять. 

Крім того, варто зауважити, що Законом України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних 

мереж” [75] до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесені зміни, 

відповідно до яких вживається лише поняття „критично важливі об’єкти 

інфраструктури” без згадки про те, що критичною є сама інфраструктура. Подібне 

свідчить про правотворчу невизначеність, а це означає необхідність остаточного 

термінологічного оформлення поняття [76]. 

Не все так однозначно і в аспекті тлумачення ключових понять. Наприклад, в 

„Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури” у 

вигляді вставних конструкцій містяться два визначення поняття ДСЗКІ [65]. Спершу 

воно трактується як сукупність об’єктів, „які є стратегічно важливими для 
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економіки і безпеки держави, суспільства, населення та порушення функціонування 

яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам України”. 

Через кілька абзаців це ж поняття інтерпретується як комплекс „організаційних, 

нормативно-правових, інженерно-технічних, наукових та інших заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури”.  

І хоча обидва поняття дійсно характеризують ДСЗКІ, одночасно виникає певна 

дискусійність щодо дотримання вимог юридичної техніки нормотворчості.  

По-перше, відповідно до вимог юридичної техніки, в межах одного 

нормативно-правового акта не може бути двох зовсім різних варіантів дефініції 

одного й того ж поняття. По-друге, оформлення визначень у вигляді вставних 

конструкцій, поданих додатково у дужках, суттєво впливає на чіткість правового 

змісту ключового поняття. По-третє, обидва наведені тлумачення 

характеризуються фрагментарністю, а відтак не повною мірою відображають суттєві 

ознаки об’єкта.  

Окрім того, державна система захисту не може обмежуватися лише об’єктами 

чи заходами. Вона являє собою багатокомпонентну розгалужену структуру з 

комплексами елементів, включаючи суб’єктів, що взаємопов’язані між собою та 

повинні вступати у відносини взаємодії у межах виконання певних повноважень та з 

метою досягнення визначених завдань. 

На сьогодні лише встановлено перелік об’єктів державної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83, який охоплює 

об’єкти, які здійснюють діяльність у таких сферах, як: діяльність у сфері оборони; 

паливно-енергетичний комплекс; транспортна галузь; підприємства, що 

забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву; 

агропромисловий комплекс; сфера телекомунікацій та зв’язку; авіаційна та ракетно-

космічна промисловість; машинобудівна промисловість; металургійний комплекс; 

хімічний комплекс; наукова діяльність; сфера стандартизації, метрології та 

сертифікації; гідрометеорологічна діяльність; промисловість будівельних 
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матеріалів; фінансово-бюджетна сфера; харчова промисловість; легка 

промисловість; поліграфія; геологорозвідувальна галузь [77]. 

Проте, поняття „об’єкти критичної інфраструктури” за змістом є ширшим, і 

охоплює не лише об’єкти державної власності, а й ті, що перебувають в комунальній 

чи приватній власності, проте відповідають критеріям, що дають можливість 

віднесення їх до критичної інфраструктури. Уважному перегляду також мають 

підлягати галузі діяльності,  в плані їх розширення, зокрема, до них мають 

належати, зокрема також інфраструктури кібербезпеки, інформаційно-

телекомунікаційних систем, геопросторових даних та водопостачання та 

водовідведення, особливо централізованого, та ряд інших. 

До того ж, необхідно звернути увагу на використання словосполучення 

„система об’єктів” в Законі України „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України” при тлумаченні поняття „критична інформаційна 

інфраструктура”[63], а у зазначеній вище Концепції [65] цим самим 

словосполученням пояснюється поняття „Державна система захисту критичної 

інфраструктури”. 

Подібна неузгодженість може призвести до логічної пастки, адже за такого 

випадку фактично відсутня необхідність створення ДСЗКІ, оскільки вона вже існує 

у вигляді об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Водночас варто  

зазначити, що в проекті Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист” 

[78], який на момент написання даної праці ще існує у формі проекту, ДСЗКІ 

інтерпретується як „система суб’єктів із забезпечення формування та реалізації 

державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури”. 

Природно виникає питання: що ж являє собою Державна система захисту 

критичної інфраструктури? Це „система об’єктів”, „система суб’єктів”, чи взагалі 

щось інше? Без відповіді на поставлене питання, тобто без чіткого розуміння, в чому 

саме полягає розуміння ключового поняття, досить складно цю систему створити як 

у вигляді певної моделі, так і на практиці. Наведений приклад дуже рельєфно 

демонструє, наскільки важливим є понятійно-категоріальний апарат певної галузі 

знань.  
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Для адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ не менш важливим є 

внесення ясності й у діяльнісні аспекти щодо формулювання завдань. Тому  

необхідно визначити співвідношення понять „захист”, „забезпечення безпеки”, 

„забезпечення стійкості”, що і буде зроблено далі в роботі. Це потрібно не тільки і 

не стільки для адміністративно-правової науки, юридичного термінознавства, 

скільки для правотворчої та правозастосовної діяльності [79], а також для 

формування та реалізації відповідної державної політики. Доречно у такому 

контексті згадати закономірність, виявлену М. Пановим: „Чим глибше й детальніше 

розроблені (сформовані) правові поняття й категорії юридичної науки, тим 

досконаліше саме позитивне право як таке, тим точніше і якісніше воно здатне 

регулювати відповідні суспільні відносини” [57, c. 51]. 

 

1.2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Спостереження за розвитком загальної методології науки створюють підстави 

для твердження щодо циклічності спеціалізації наукових знань. Загальні уявлення 

про природу, світ, суспільство, суспільні відносини поступово диференціюються за 

окремими галузями. Згодом внаслідок перетинання сфер дослідження, що 

обумовлено спільністю об’єктів наукового пізнання, відбувається інтеграція наук. 

Свідченням тому є виникнення та розвиток геофізики, біохімії, правової статистики, 

юридичної соціології та багатьох інших сучасних наук. Наступний етап розвитку 

науки характеризується необхідністю пізнання об’єкта на засадах узагальнення 

інтегративних знань з визначенням тих аспектів, які є принципово новими для 

окремої науки. Яскравим свідченням тому є поява і функціонування поняття 

„критична інфраструктура”. Воно одночасно досліджується фахівцями з правових 

наук, економічних наук, спеціалістами з питань інформаційної безпеки та 

інформаційного права, політологами, теоретиками і практиками у сфері 

національної безпеки. Проте на сьогодні виникла необхідність виокремлення саме 
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тих елементів, які створюють правовий зміст даного поняття. Від розуміння цього 

залежить не тільки подальший розвиток юридичної науки, а й формування та 

удосконалення законодавчої бази, практика реалізації правових норм.  

Враховуючи важливість зазначеного питання для держави і суспільства, 

велика кількість вітчизняних і зарубіжних вчених присвятили свою творчість 

науковій проблематиці, пов’язаній із різними аспектами забезпечення безпеки 

об’єктів критичної інфраструктури, діяльності спеціальних суб’єктів, визначення 

потенційних загроз вказаним об’єктам. З позицій права, важливими є наукові праці 

таких дослідників, як Д. Г. Бобро, О. Д. Глушкевич, В. О. Голубєв, О. П. Єрменчук, 

Г. Ю. Зубко, І. В. Манжул, О. М. Суходоля, В. Н. Цигичко та ін. У полі зору 

науковців зазвичай перебувають питання, які умовно можна визначити як надбудову 

над понятійно-категоріальним апаратом правової науки, оскільки акценти робляться 

на рекомендаціях щодо захисту об’єктів, інтерпретації чинних нормативно-правових 

актів з відповідних питань, а також на підготовці пропозицій щодо їх 

удосконалення.  

Заперечуючи існуючу потребу у розв’язанні прикладних аспектів проблеми, 

слід розуміти, що без єдиного і узгодженого сприйняття галузевої термінології, 

закріплення якої має відбутися у законодавчих актах, без урахування 

фундаментальних засад методології науки будь-які дослідження втрачають вагоме 

підґрунтя.  

У такий спосіб виникає необхідність у з’ясуванні правового змісту поняття 

„критична інфраструктура”, що можливе за умови вирішення таких завдань: 1) 

обґрунтування категорії „правовий зміст поняття”; 2) виявлення джерел походження 

ключового термінологічного сполучення, яке досліджується; 3) проведення 

порівняльного аналізу його дефініції при словниковому тлумаченні та в текстах 

нормативно-правових актів; 4) формулювання авторського визначення поняття, яке 

вивчається.  

Закріплення на рівні законодавства певного поняття можливо за умови його 

вичерпної концептуалізації й певної усталеності в науці. Подібний порядок речей 

дуже важливий, адже в подальшому відбувається врегулювання тих чи інших 
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суспільних відносин, закріплення прав та обов’язків суб’єктів права, визначення 

відповідальності у разі настання порушень встановлених норм. Тож від правового 

змісту певного поняття вибудовується ціла низка похідних положень, які 

встановлюються на рівні правової норми, закріплюються у відповідних нормативно-

правових актах і використовуються при правозастосуванні. Це означає, що 

термінологічна одиниця юридичної науки виходить за межі власне наукового стилю 

і потрапляє до законодавчого, дипломатичного й адміністративно-управлінського 

підстилів офіційно-ділового стилю мови з набуттям нових властивостей, внаслідок 

чого активно функціонує в управлінській діяльності.  

Ураховуючи викладене, виникають підстави стверджувати, що поняття стає 

носієм свого правового змісту в широкому сенсі цього слова за умов, коли воно: по-

перше, через встановлений термін або термінологічне сполучення позначає реалії, 

відносини, факти, які потрапляють до сфери правового регулювання внаслідок своєї 

суспільної значущості, його потенційного або реального знаходження в усталеній 

системі цінностей, визнаних правом; по-друге, перебуває у системно-категоріальних 

співвідношеннях з іншими ключовими поняттями права як на теоретико-правовому 

рівні, так і на галузевому; по-третє, функціонує як у сфері нормотворчості, так і 

при правозастосуванні. 

Внаслідок стрімкого розвитку суспільних відносин в епоху глобалізації та 

інформатизації навіть добре відомі й давно усталені поняття починають набувати 

нового змісту, а отже, потребують переосмислення і перегляду. Тож відбувається 

розширення меж того чи іншого поняття, уточнення його законодавчої дефініції, а 

через це – й набуття нових соціальних функцій. Особливо складними в цьому плані 

є певні надсистемні категорії, які не завжди формалізовано легко укладаються у 

формат концепцій минулих часів, оскільки вони не тільки постійно 

трансформуються, а й породжують принципово нові, дотепер не бачені феномени. У 

зв’язку з цим перед науковцями, а потім і перед розробниками законів постає 

питання щодо максимально точного розуміння поняття із його подальшим 

тлумаченням. Воно має бути сприйнятим у результаті обговорення у спільноті 

науковців, а потім і законодавців. Далі має відбуватися адаптація поняття до вже 
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наявних норм і реалій у сфері чинних правовідносин. Наступний етап — 

закріплення поняття у відповідних нормативно-правових актах з проекцією на 

подальше правозастосування. Саме такий алгоритмічний підхід дозволяє досягти 

найвищого рівня в процесі адміністративно-правового регулювання, правового 

впливу, діяльності суб’єктів ЗКІ з одночасною мінімізацією потенційних 

непорозумінь і конфліктів.  

Є усі підстави стверджувати, що з’ясування правового змісту певного поняття 

виходить за межі власне наукових досліджень, а є підґрунтям для подальшої 

правотворчої та правозастосовної діяльності. З огляду на зазначене можна виділити 

такі етапи формулювання дефініції:  

1) виокремлення певного поняття з-поміж інших, які репрезентовані в 

понятійно-категоріальному апараті науки;  

2) встановлення його правової природи;  

3) конкретизація його правового змісту шляхом інтерпретації підходів до 

розуміння поняття;  

4) співвіднесення системних зв’язків поняття, що досліджується, з іншими 

структурно-функціональними елементами певної категорії;  

5) визначення місця поняття на рівні системи цінностей держави, суспільства, 

людини в правовій системі;  

6) за умови розповсюдженості в інших правових системах – проведення 

порівняльного аналізу визначення поняття у законодавстві інших держав, а також 

досвіду його застосування.  

Крім того, при використанні правового змісту поняття у процесі 

правотворчості слід враховувати такі критерії, як:  

1) мета його введення до правового поля та подальшого функціонування;  

2) засоби закріплення офіційного тлумачення з імплементацією похідних 

правових норм, включаючи адаптовані до українських реалій норми міжнародного 

законодавства, а також законодавства інших держав;  

3) відсутність протиріч у застосуванні поняття на рівні комплексу чинних 

нормативно-правових актів;  
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4) прогнозування правових наслідків уведення до законодавства нового 

поняття або розширення семантичного поля вже існуючого поняття;  

5) з’ясування його місця в механізмі правореалізації з кореляцією на 

доповнення існуючих прав і обов’язків суб’єктів діяльності;  

6) встановлення алгоритмів контролю за дотриманням правових норм, що 

базуються на даному понятті, а також правових санкцій за порушення вказаних 

правових норм.  

Усі вищезазначені положення для введення до теорії адміністративно-правової 

науки та її методології повною мірою можуть бути застосовані до правового змісту 

поняття „критична інфраструктура”.  

За своїм походженням дане поняття є калькуванням з англійської „Critical 

infrastructure”. З огляду на це необхідно розглянути окремо кожен зі складників 

словосполучення, а потім встановити його зміст у поєднанні елементів. 

Так, поняття „інфраструктура” веде походження з латини, звідки 

розповсюдилося у більшості європейських мов. У сучасній українській мові 

Академічний тлумачний словник трактує його, як „сукупність галузей та видів 

діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки 

(транспорт, зв’язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона 

здоров’я, тощо)” [80, с. 686]. Варто зауважити, що подібна інтерпретація, яка 

з’явилася майже сорок років тому, потребує оновлення з урахуванням виникнення 

реалій, яких до цього часу не існувало, а також у зв’язку з розвитком науки і 

техніки, глобалізацією суспільних процесів, суцільною інформатизацією, 

виникненням нових загроз національній і міжнародній безпеці.  

Характерно, що у спеціалізованих словниках поняття „інфраструктура” 

тлумачиться на підставі об’єктно-предметних підходів конкретних наук. Так, 

„Енциклопедичний словник з державного управління” під цим терміном розуміє 

базисну фізичну структуру „суспільства або організації, комплекс виробничих і 

невиробничих галузей, які забезпечують умови відтворення та надання послуг 

технічного, технологічного, соціально-економічного, маркетингового, фінансового, 

юридичного, інформаційно-комунікативного, освітнього та іншого характеру” [81, с. 
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302]. Показово, що до семантичного поля поняття, насамперед, включені не тільки 

певні об’єкти, а й організації. Важливою є вказівка на комплексний, 

взаємопов’язаний характер складових елементів поняття. Водночас у наведеній 

дефініції є й дискусійні моменти. Зокрема, звертає на себе увагу акцент на тому, що 

інфраструктура належить до сфери послуг, що певною мірою звужує діапазон 

функціонування поняття. Крім того, не враховується можливість існування 

інфраструктури, зокрема інформаційної, у віртуальному просторі. Отже, наведене 

тлумачення не можна вважати цілком вичерпним та відповідним поняттю. 

Обслуговуючий характер інфраструктури є визначальним і в дефініції 

поняття, наведеній у „Фінансово-економічному словникові” за авторством А. Г. 

Загороднього і Г. Л. Вознюка, які інтерпретують його як „комплекс галузей сфери 

обслуговування, що забезпечують загальні умови функціонування та 

життєдіяльності людей” [82, с. 370].  

Більш доцільною вважається позиція, що варто зосередитися на  

забезпечувальному, а не обслуговуючому характері досліджуваного поняття. І в 

цьому є принципова різниця, адже без багатьох послуг можна обійтися або замінити 

їх іншими, а от якщо йдеться про забезпечення життєво важливих потреб, захист 

життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави, то тут виникають 

абсолютно інші підходи.  

Заслуговує на особливу увагу й трактування атрибутиву „критична”. 

Звернення до лексикографічних джерел засвідчує відсутність у значенні слова 

семантичних валентностей, які створювали б підстави для поєднання зазначеного 

прикметника із поняттям інфраструктури, що було зазначено вище при здійсненні 

аналізу двох словникових статей зі словом „критичний”, що містяться у „Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови” [83, с. 331; 84, с. 383-384]. 

Враховуючи викладене, є підстави стверджувати, що утворення 

термінологічного сполучення „критична інфраструктура” не є механічним 

поєднанням двох відомих елементів, а виступає своєрідною нерозривною 

формулою, запозиченою з інших мов у своєму невід’ємному злитті. 
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Це, певною мірою, є ще одним аргументом на користь позиції Г. Ю. Зубка, 

який вважає, що слід відійти від не властивого українській мові слововживання, 

натомість замінити означення на усім зрозуміле „життєво важлива 

інфраструктура”[85]. Свою позицію автор підкріплює й аргументом, що 

сполучення „життєво важливі” активно застосовується майже в усіх нормативно-

правових актах, які регулюють різні аспекти забезпечення національної 

(кібернетичної, інформаційної та ін. видів) безпеки. Зокрема йдеться про закони 

України „Про національну безпеку України”, „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України”, „Про Службу безпеки України”, а також про інші 

нормативно-правові акти, такі як „Доктрина інформаційної безпеки України”, 

„Стратегія кібербезпеки України”, „Концепція розвитку сектору безпеки і оборони 

України” тощо. 

Однак враховуючи сучасні тенденції, відображені у нормативно-правових 

актах останніх років, а також у наукових працях більшості авторитетних вчених, 

можна дійти проміжного висновку, що в умовах глобалізації переважно вживають  

поняття „критична інфраструктура”. Можливо, це обумовлено 

інтернаціоналізацією термінології, а також дією принципу мовленнєвої економії, за 

якого перевага віддається більш скороченому варіанту слововживання. Однак 

можна констатувати, що поняття „критична інфраструктура” частіше поширюється 

на рівні нормативно-правових актів і доктринальних концептів.  

Доволі показовим є той факт, що у тексті Закону України „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України” у різних аспектах ключове поняття 

застосовується понад 40 разів [63], у тексті Закону України „Про національну 

безпеку України” 4 рази [62], а у тексті Закону України „Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” – двічі 

[86].  

Характерно, що у першому з названих законодавчих актів законодавець 

одночасно застосовує поняття „критична інфраструктура”, „критично важливі 

об’єкти інфраструктури”. Конструкція „життєво важливі” вживається суто в 

контексті інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, національних 
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інтересів, суспільних потреб. Це надає можливість висунути гіпотезу щодо 

диференціації зазначених понять: скоріш за все, „життєво важливий” в уявленні 

укладачів Закону асоціюється із соціальною сферою в діапазоні від окремої людини 

до суспільства і держави в цілому. Тоді як „критична інфраструктура” чітко 

прив’язана до матеріальних і віртуальних, в тому числі інформаційних, 

негуманітарних об’єктів. Подібне є свідченням того, що поняття, які розглядаються, 

знаходяться на етапі свого визначення і потребують більш деталізованого 

дослідження й вироблення відповідних рекомендацій.  

Не можна не зауважити і той факт, що в документах попередніх періодів, 

зокрема, в Законі України „Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах” у редакції 2014 року про поняття, яке досліджується, 

немає жодної згадки [87]. Так само відсутнє воно і в „Положенні про Міністерство 

інфраструктури України” [88], попри те, що затверджене воно у 2015 році. 

З позицій нормотворчості й правозастосування, має суттєве значення не тільки 

факт вживання термінів для позначення ключового поняття та його складових 

елементів, а й інтерпретація самого поняття. На законодавчому рівні зафіксовано 

дефініцію (визначення) поняття одного з видів критичної інфраструктури, а саме 

критичної інформаційної інфраструктури, під якою розуміється сукупність об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури [86].  

Таке визначення є досить дискусійним оскільки зводить всю критичну 

інформаційну інфраструктуру тільки до сукупності об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, не містить згадування про комплексний системний 

характер феномена та його місце в системі національної безпеки. Більш 

деталізованою можна вважати дефініцію, яка міститься у постанові Кабінету 

Міністрів України від 23.08.2016 року № 563 „Про затвердження Порядку 

формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної 

інфраструктури держави”. У зазначеному нормативно-правовому акті ключове 

поняття пояснюється як „сукупність об’єктів інфраструктури держави, які є 

найбільш важливими для економіки та промисловості, функціонування суспільства 

та безпеки населення і виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на 
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національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних 

фінансових збитків та людських жертв” [89].  

Позитивним у наведеному визначенні можна вважати те, що воно, по-перше, 

окреслює сфери об’єктів за їх належністю до виробничої, невиробничої та 

соціальної інфраструктури; по-друге, має проекцію на питання безпеки держави, 

населення й довкілля. Однак дефініція не позбавлена й певних смислових 

особливостей. Не зовсім вдалим вбачається обрання в якості основного 

пояснювального елемента (як і у попередньому нормативно-правовому акті) 

словосполучення „сукупність об’єктів”, адже воно не відображає системного 

характеру поняття, а скоріше посилює невизначеність. З позицій аксіології, також є 

зауваження до зазначеного визначення, оскільки у ньому у черговості настання 

негативних наслідків людські жертви опиняються на останньому місці, 

поступаючись фінансовим збиткам. Це не відповідає положенням ст. 3 Конституції 

України, згідно з якою „Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” 

[90]. Так само юридично некоректним є використання терміна „безпека населення”, 

адже відповідно до чинного законодавства національна безпека — це безпека 

людини, суспільства і держави. 

Аналогічна ситуація простежується при аналізі визначення ключового поняття 

у „Кодексі системи передачі”, затвердженому Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

14.03.2018 року № 309 [91]. У цьому документі критична інфраструктура 

трактується як „сукупність об’єктів системи передачі або її частини, що входять до 

складу ОЕС України, та є необхідними для забезпечення життєво важливих для 

суспільства функцій, охорони здоров’я, безпеки та добробуту населення, виведення 

з ладу або руйнування яких матиме суттєвий вплив на національну безпеку та 

оборону, навколишнє природне середовище та може призвести до значних 

фінансових збитків і людських жертв”. Незважаючи на більш розширене 

тлумачення, акцент у ньому зроблено на системний характер феномена, орієнтацію 

на безпекову, охоронну, захисну функції, як і в попередньому прикладі, фінансові 
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збитки передують людським жертвам. Подібне є своєрідною недооцінкою у 

правовому змісті поняття гуманістичної складової, що є рудиментом радянської 

епохи. 

Варто підкреслити, що при розробці дефініції доцільно було б орієнтуватися 

на формулювання, що міститься в Директиві Ради Європи від 8 грудня 2008 року 

про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та 

оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту, в якій ключове поняття 

тлумачиться як об’єкт, система, або її частина, розташована в державах-членах для 

підтримки життєво важливих громадських функцій, здоров’я, безпеки, захищеності, 

економічного або соціального добробуту населення, пошкодження або знищення 

якої матиме істотний вплив у державі-члені через неспроможність такої 

інфраструктури підтримувати згадані функції” [92]. Так само Олександр Лазарі 

визначає критичну інфраструктуру як інфраструктуру, яка є настільки життєво 

важливою, що її вихід з ладу або знищення матиме виснажливий вплив на оборону 

або економічну безпеку [93, с. 13]. 

Як бачимо, інтерпретація ключового поняття в даному випадку суттєво 

відрізняється від тих, що представлені у вітчизняних нормативно-правових актах. 

По-перше, репрезентований множинний характер прояву критичної інфраструктури, 

що може виявлятися як на рівні окремого об’єкта, так і системи або її частини. По-

друге, заслуговує на увагу домінанта людини та її базових потреб, заради яких і 

функціонує уся система.  

Зазначене створює підстави для узагальнення деяких спостережень. 

Насамперед, слід зазначити, що термінологічне словосполучення „критична 

інфраструктура” у нормативно-правових актах починає вживатися починаючи з 

2014 року. Зокрема йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 1 березня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України” (введене в 

дію Указом Президента України № 189/2014) [74]. 

У п. 6 даного документа на Міністерство внутрішніх справ України 

покладається обов’язок забезпечення посиленої охорони об’єктів енергетики і 
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критичної інфраструктури. Також варто зазначити, що в даному випадку об’єкти 

енергетики відокремлюються від критичної інфраструктури держави, хоча фактично 

вони є її складовою. Крім того, у чинному законодавстві України досі немає єдиної 

узгодженої дефініції ключового поняття „критична інфраструктура” та вичерпного 

переліку її складових елементів. Тож, коли у рішенні органу державної влади 

зафіксовано наказ посилити охорону певних об’єктів, перелік яких чітко не 

визначений, може відбуватися певна формалізація управлінських дій.  

Підсумовуючи викладене слід підкреслити, що при аналізі різних понять 

критичної інфраструктури, які наведені у вищезазначених вітчизняних нормативно-

правових актах та міжнародних договорах (документах), можна прослідкувати, що 

при інтерпретації правового змісту поняття український нормотворець віддає 

перевагу технократичному підходу, тоді як Директива Ради Європи базується на 

гуманітарному підході. У цьому є принципова різниця, яку слід обов’язково 

враховувати в подальшому. 

У зв’язку з цим, не обмежуючись лише конструктивними зауваженнями, 

необхідно запропонувати авторський варіант визначення поняття, що 

досліджується, у його правовому сенсі. Так, у широкому сенсі критична 

інфраструктура являє собою системний комплекс стратегічно важливих  

матеріальних та нематеріальних об’єктів виробничої, невиробничої, соціальної 

сфери, а також окремі складові цього комплексу, (в тому числі ресурси), метою 

яких є ефективне забезпечення його повноцінного „життєвого” циклу, безпека, 

охорона здоров’я, добробут людини, сталий розвиток суспільства й економіки 

держави, забезпечення її суверенітету з огляду на те, що зловмисне втручання у 

функціонування, а також пошкодження, руйнація або виведення з ладу системи 

або її елементів внаслідок диверсій, техногенних чи природних катастроф, 

здатне призвести до тяжких наслідків.  

Не претендуючи на бездоганність наданої дефініції та усвідомлюючи 

можливості її удосконалення, тим не менш можна зазначити, що її позитивними 

ознаками є: всебічний системний характер ключового поняття; орієнтація на цільове 

призначення комплексу; охоплення широкого спектра сфер та усіх найважливіших 
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рівнів у тріаді людина – суспільство – держава; акцент на гуманітарному аспекті; 

врахування базових елементів системи цінностей; окреслення потенційних загроз і 

найбільш небезпечних наслідків їх реалізації. Якщо розглядати наведене визначення 

суто з правових позицій, то вбачається його потенціал для з’ясування та закріплення 

у нормативно-правових документах стратегічних і тактичних цілей у сфері 

функціонування критичної інфраструктури; реалізації охоронних, захисних, 

безпекових, регулювальних, наглядових, контрольних функцій держави; подальшої 

конкретизації та систематизації об’єктів критичної інфраструктури; передбачення 

викликів і загроз, що обумовлені можливими надзвичайними подіями в випадку 

збоїв у функціонуванні відповідної системи.  

Логічно, що наступним елементом для розгляду виступає основне ключове 

поняття „захист критичної інфраструктури”. 

Як вже зазначалося вище, активізація процесів нормотворчості обумовлює 

необхідність не лише створення тезаурусу юридичної термінології, а й 

формулювання найбільш прийнятних визначень кожного терміна з метою 

подальшого їх закріплення у нормативно-правових актах. Це має не лише 

теоретичне, а й суто прикладне значення, оскільки правозастосування здебільшого 

базується на одностайному розумінні усіма суб`єктами правовідносин ключових 

понять. Особливої вагомості дефінітивна функція права набуває тоді, коли йдеться 

про понятійно-категоріальний апарат нових галузей знань, в тому числі суміжних з 

іншими науками. У зв`язку з цим актуалізується необхідність висвітлення широкого 

спектра доктринальних поглядів на окремі поняття, аби в подальшому при 

визначенні і закріпленні термінів та їх дефініцій у законодавстві досягти найбільш 

точного відображення семантики мовних одиниць із максимально точним 

формулюванням змісту поняття. 

При цьому слід враховувати, що процес інтерпретації юридичних термінів є 

доволі складною процедурою, під час якої відбувається симбіоз наукових знань з 

низки наук.  

Враховуючи викладене, при формуванні визначення ключових понять в 

аналізованій сфері, існує об’єктивна потреба у зверненні до наукових досліджень у 
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галузі правничої лінгвістики, зокрема юридичного термінознавства, яке допомагає 

досліджувати феномени юридичної термінології, що набувають багатозначного 

характеру. У цьому плані суттєвими є положення, сформульовані у працях таких 

вчених, як М. М. Антонович, Н. В. Артикуца, М. Б. Вербенєц, Ю. О. Зайцев, Н. Й. 

Коцюба, І. М. Кочан, С. П. Кравченко, П. Є. Луньо, Г. П. Мацюк, Г. С. Онуфрієнко, 

М. М. Паночко, Т. І. Панько, Ю. Ф. Прадід, Б. Р. Стецюк, С. А. Толста,  Н. С. Трач, 

Г. О. Ус, Л. І. Чулінда, О. Ф. Юрчук та ін. 

Дефінітивна функція права також перебуває у полі зору теоретиків права. 

Зокрема, для вироблення концептуальних засад розробки обраної проблематики 

велике значення мають дослідження, присвячені тлумаченню норм права, за 

авторством Ю. Л. Власова [94], В. В. Гончарова [95], І. Ю. Настасяк [96] та ін. 

Визначення ключових понять та інтерпретаційна техніка виступають одним із 

аспектів, що розробляються вченими у сфері юридичної техніки. У цьому плані 

важливі узагальнення й висновки, зроблені Р. Бержероном [97], І. Билею [98], Ж. 

Дзейко [99; 100], О. Дзюбенко [101], А. Дутко [102], А. Зубенком [103], Ю. 

Матвєєвою [104], В. І. Риндюком [105; 106], І. Шутаком [107; 108; 109] та ін.  

Наукове дослідження підходів до визначення та змісту поняття „захист 

критичної інфраструктури” (далі – ЗКІ) особливого значення набуває звернення 

до аналітичних доповідей наукових установ, а також до доктринальних джерел у 

досліджуваній сфері. В цьому плані вагомими є: дослідження Д. Г. Бобра, 

С. П. Іванюти, С. І. Кондратова, О. М. Суходолі „Організаційні та правові аспекти 

забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України”[2]; інші 

наукові праці О. М. Суходолі [7; 8]; Д. С. Бірюкова [3; 110], І. О. Манжул [111] 

тощо. Мною також здійснено певні дослідження за даним напрямом [112; 113]. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, в яких висвітлюються різні 

аспекти наукового обґрунтування підходів до забезпечення безпеки та захисту КІ, 

звертає на себе увагу, що здебільшого доктринальне визначення ключового поняття 

розробляється фахівцями в галузі державного управління, спеціалістами з технічних 

наук, інформаційних технологій, політологами, кожен з яких трактує його крізь 

призму свого фахового бачення. Правники ж, активно користуючись термінологією, 
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намагаються уникати авторських дефініцій, зосереджують увагу на нормативно-

правовому та організаційно-правовому аспектах питання. 

Запропоноване тлумачення поняття захисту критичної інфраструктури в 

проекті Закону України „Про критичну інфраструктуру України та її захист” [78] 

перебуває на етапі обговорення і також потребує пильної уваги науковців, оскільки 

після ухвалення цього Закону буде досить складно вносити зміни в опис 

термінологічних одиниць. 

У зв’язку із цим актуалізується необхідність в межах даного дослідження у 

систематизації наявних підходів до визначення названого поняття, а також 

розробленні авторського варіанта його тлумачення. 

При цьому необхідно враховувати, що необхідність забезпечення національної 

безпеки України, яка активізувалася у зв’язку із загостренням міжнародної 

обстановки, актуалізацією загроз різного характеру із застосуванням проти України 

інструментарію гібридних війн, активізацією кібератак, кібершпигунства, 

кібертероризму — зумовили трансформацію наукових і законотворчих пріоритетів. 

Насамперед йдеться про концептуалізацію методологічних засад забезпечення 

безпеки та стійкості критичної інфраструктури, систематизацію наукових доктрин у 

зазначеній сфері, нормативно-правове регулювання усіх видів діяльності, що 

виникає під час ЗКІ, а також необхідність взаємодії уповноважених суб’єктів з 

метою своєчасної превенції, виявлення, нейтралізації загроз КІ. Відтак, прийняття 

низки нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів у вказаній сфері 

потребує визначення й закріплення юридичних термінів для позначення ключових 

понять, одним з яких є „захист критичної інфраструктури”. 

До найбільш складних питань, які нині постають із застосуванням на практиці 

текстів нормативно-правових актів, фахівці включають: відсутність логічного і 

послідовного формування понятійного апарату чинного законодавства; 

неузгодженість у застосуванні термінів законодавцями; наявність різних визначень 

одних і тих самих понять; розмитість дефініцій окремих термінів або неадекватність 

відображення змісту відповідного юридичного поняття; наявність синонімії тощо 

[114].  



64 

Спостереження за вживанням досліджуваного термінологічного сполучення 

надає підстави стверджувати, що практично всі зазначені вище неузгодженості слід 

розглядати як своєрідні попередження про похибки, яких необхідно уникати при 

визначенні поняття „захист критичної інфраструктури”. На даний час найбільш 

складним є вибір стрижневого компонента з широкого ряду синонімів, адже поряд із 

терміном „захист” дослідниками широко застосовуються терміни: „охорона”, 

„забезпечення безпеки і стійкості”, „убезпечення” тощо. У проекті Закону України 

„Про критичну інфраструктуру та її захист” [78] серед переліку основоположних 

дефініцій також представлені і „захист”, і „охорона”.  

При цьому складно підтримати позицію С. Булавіної і Т. Давидової, які 

штучно звужують семантику ключових понять, констатуючи, що термін „охорона” 

належить до засобів, які застосовуються до порушення права, а „захист” – до 

засобів, які застосовуються після вчинення правопорушення”. У результаті робиться 

висновок, що „захист” — це право особи, „охорона” — її обов`язок [115, с. 28].  

Подібне трактування суперечить загальномовному розумінню понять. 

Достатньо звернутися до тлумачних словників, аби переконатися в тому, що 

віддієслівний іменник „захист” походить від „захищати”, яке означає: „1. 

Обороняти, охороняти кого-, що-небудь від нападу, замаху, удару, ворожих, 

небезпечних тощо дій. 2. Пильно стежити за недоторканністю чого-небудь і багато 

робити для цього” [56, c. 339].  

Водночас, „охорона” також є віддієслівним іменником, оскільки походить від 

лексеми „охороняти”, яка у словнику тлумачиться так: „Оберігати від небезпеки 

кого-, що-небудь; забезпечувати від загрози нападу, замаху тощо // Забезпечувати, 

гарантувати недоторканність кого-,чого-небудь. // Оберігати від руйнування, 

знищення, завдавання шкоди тощо”[56, с. 692]. 

Таким чином законотворець у проекті Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” абсолютно правильно розмежував поняття „захист 

критичної інфраструктури” та „охорона об`єктів критичної інфраструктури”. 

При цьому у другому понятті через введення до термінологічного сполучення 
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вказівки на об’єктні відносини відбувається конкретизація поняття, тоді як 

„захисту” надається більш широкий зміст. 

Слід зазначити, що аналіз публікацій фахівців Національного інституту 

стратегічних досліджень, присвячених науковій проблематиці у досліджуваній 

сфері, надає підстави стверджувати, що чим далі, тим більше за частотністю 

вживання у продукованих ними текстах переважає конструкція „забезпечення 

безпеки і стійкості критичної інфраструктури”. Посилаючись на певну змістовну 

неузгодженість у термінологічній базі опису діяльності в зазначеній сфері, укладачі 

„Зеленої книги з питань захисту критичної інфраструктури в Україні” та аналітичної 

доповіді „Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості 

критичної інфраструктури України”, орієнтуються на калькування понять, 

представлених у нормативно-правових актах США, Великої Британії і Польщі.  

Зокрема автори наводять визначення поняття „забезпечення безпеки 

критичної інфраструктури”, що міститься у Директиві Президента США 2013 року 

(РРD-21) і трактується як „зменшення ризику критичної інфраструктури від 

втручання, атак або ефектів, спричинених природними катастрофами або людською 

діяльністю, за рахунок реалізації заходів із фізичного захисту або кіберзахисту”[2, c. 

15]. Також зазначається, що кодифіковане визначення поняття „захист критичної 

інфраструктури” у законодавстві США і Великої Британії відсутнє, хоча сам термін 

активно застосовується.  

Отже можна стверджувати, що залежно від контексту усі ключові терміни (і 

охорона, і захист, і забезпечення безпеки) мають право на застосування в 

нормативно-правових актах. Можна сформулювати припущення, що за своїм 

термінологічним значенням вони є семантичними синонімами, які знаходяться між 

собою в ієрархічному співвідношенні. При цьому термін „захист” займає центрову 

позицію, а конструкція „забезпечення безпеки та стійкості” має найширший 

діапазон значення й включає у себе і охорону, і захист. Це пов’язано, насамперед, із 

семантикою поняття „забезпечення”, що інтерпретується як „1. Надання, створення 

засобів та умов, гарантування, захист. 2. Засоби або система засобів” [56, с.375].  



66 

Таким чином „забезпечення” може бути нормативно-правовим, 

адміністративно-управлінським, програмним, інженерно-технічним, матеріальним, 

фінансовим, процедурним тощо. Залежно від цього конкретизуються й напрями 

захисту. 

Повертаючись до поняття „захист критичної інфраструктури”, можна 

зазначити, що у законотворця може бути три шляхи для створення його дефініції: 1) 

запозичення або калькування дефініції із нормативно-правових актів інших 

держав;2) вибір одного з найбільш вдалих доктринальних варіантів тлумачення; 3) 

самостійне формулювання визначення, що поєднує адаптоване до умов України 

розуміння поняття в закордонних джерелах із авторитетною думкою вітчизняних 

дослідників.  

Доцільно розглянути кожний із цих шляхів.  

Повне відтворення поняття за перекладом з інших мов не завжди є вдалим 

вибором, оскільки, по-перше, існують суттєві відмінності у правових реаліях 

окремих держав, а також поки що не імплементовані Україною певні норми 

міжнародного права. Отже, виникає загроза виникнення протиріч із нормами 

чинного вітчизняного законодавства. По-друге, великого значення набуває 

тотожність і чіткість перекладу понять, особливо, якщо ті чи інші назви відсутні в 

одній з мов. І найголовніше. Не слід апріорі вважати, що запозичена із зарубіжних 

нормативно-правових актів дефініція є бездоганною з позицій точності й 

вичерпності опису.  

У зв’язку із цим доречно проаналізувати визначення поняття „захист 

критичної інфраструктури”, закріплене в офіційному документі Польщі – Акті з 

критичного менеджменту від 26 квітня 2007 року. В ньому досліджуване поняття 

інтерпретується як „заходи, спрямовані на забезпечення функціональності, 

безперервності й цілісності об’єктів критичної інфраструктури з метою запобігання 

загроз, ризиків чи вразливостей, а також задля обмеження й нейтралізації їхнього 

впливу, швидкої реконструкції інфраструктури у випадку збоїв, атак або інших 

подій, які порушують її належне функціонування” [116].  
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До позитивних сторін наведеної дефініції, безперечно, можна віднести її 

цілеспрямованість, характеристику показників функціональності об’єктів, наявність 

імпліцитно висловлених ознак їхньої стійкості. Тим не менш, є й низка моментів, що 

можуть бути удосконалені.  

По-перше, визначенню бракує гуманітарної складової, адже, з позицій 

формальної логіки, випливає, що слід підтримувати стан системи заради самої 

системи, а не заради національних інтересів і передусім національної безпеки, яка 

має три основні об’єкти: людина і громадянин, суспільство і держава.  

По-друге, у ньому відсутня суб’єктна складова. Не зрозуміло, хто і під чиїм 

керівництвом здійснює подібні заходи.  

По-третє, захист складається не лише із окремих заходів, а насамперед – з 

діяльності. Та й у цілому, така дефініція здебільшого відповідає поняттю програмно-

технічного захисту критичної інфраструктури, а не родовому поняттю в цілому. Тож 

зазначене визначення досліджуваного поняття для запозичення у вітчизняній 

практиці законотворчості є досить дискусійним. 

Щодо оперування доктринальними підходами. Тут також є свої особливості: 

розмаїття авторських поглядів на питання, відмінності підходів аж до протилежних 

поглядів; нерідко – стилістична недосконалість; у багатьох випадках – надмірність 

опису; дотримання норм наукового стилю, а не законодавчого різновиду офіційно-

ділового стилю; переобтяженість дефініції вузькопрофільною термінологією тощо. 

У зв’язку із цим законотворцю доцільніше орієнтуватися на наукові праці 

авторських колективів, або ж на дослідження найбільш авторитетних науковців.  

Варто також зазначити, що найчастіше формулювання вченим або групою 

вчених визначення того чи іншого поняття здійснюється на основі такого методу як 

опис. Під описом Ю. П. Сурмін пропонує розуміти „спосіб мовної індивідуалізації 

об’єктів, що дає змогу осмислювати їх всередині, логічний закон, який дозволяє 

відрізняти, відшукувати, будувати який-небудь об’єкт і формулювати значення 

знакового вираження або уточнювати значення вже існуючого зафіксованого в мові” 

[117, с 108]. У такий спосіб перед дослідником постає завдання виявити найбільш 

характерні риси поняття, що вирізняють його з-поміж інших.  
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Щодо визначення досліджуваного поняття, то з урахуванням аналізу усіх 

наявних досліджень у галузі юридичної техніки та узагальнюючи їх результати [97; 

98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109] в абстрагованій формі у 

найбільш вичерпному вигляді досліджуване поняття може будуватися за формулою: 

що є чим, здійснений ким для чого, у який спосіб. 

Наприклад, у „Зеленій книзі з питань захисту критичної інфраструктури” 

ключове поняття трактується, як „комплекс заходів, реалізований в нормативно-

правових, організаційних, технологічних інструментах, спрямованих на 

забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури” [118, c. 108]. 

До позитивних ознак наведеного визначення можна віднести стислість, 

точність, підкреслений комплексний характер діяльності та мету. Проте було б 

коректніше не зводити захист лише до заходів, адже вони є лише верхівкою 

„айсбергу”. З урахуванням постійних трансформацій у досліджуваній сфері навряд 

чи варто говорити, що цей комплекс заходів можна визначити одноразово і діяти 

виключно відповідно до нього. Процес захисту є безперервним і багатогранним. 

Зазначена мета захисту — „забезпечення безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури” — може розглядатися не як кінцева, а як проміжна в масштабах 

забезпечення національної безпеки, збереження життя, здоров’я і добробуту людей, 

сталого розвитку держави. А тому із тексту визначення складно зрозуміти, ким цей 

комплекс заходів розробляється і реалізується. Таким чином можна дійти висновку, 

що наведена дефініція не є вичерпним описом поняття, а має суттєвий потенціал для 

удосконалення. 

Певна трансформація у розумінні поняття спостерігається в аналітичній 

доповіді „Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості 

критичної інфраструктури України”. У зазначеному дослідженні авторський 

колектив пропонує під захистом критичної інфраструктури розуміти „усі види 

діяльності, спрямовані на: своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію загроз 

об’єктам критичної інфраструктури; мінімізацію та ліквідацію наслідків у випадку 

реалізації загроз; швидке відновлення функціонування критичної інфраструктури” 

[2, с. 220].  
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Безперечно, позитивними ознаками наведеної дефініції є її стислість, точність, 

лаконічність, визначення діяльнісного характеру захисту, перелік дій, що мають 

вчинятися при потенційних або реальних загрозах. Водночас, з огляду на відсутність 

у ньому гуманістичної складової можна віднести його до сформульованого в рамках  

технократичного підходу. Таке визначення поняття характеризується відсутністю як 

суб’єктів діяльності, так і кінцевих цілей, що виходять за межі суто технічних 

заходів. Потребує конкретизації і конструкція „всі види діяльності”, адже при 

наведеній інтерпретації вона є досить широкою. З позицій логіки, порядок слів на 

початку дефініції можна було б змінити, оскільки запобігання завжди передує 

виявленню. На даний час зазначене тлумачення поняття без урахування його 

недосконалості стало найбільш прийнятним для вітчизняної наукової спільноти, яка 

досліджує різноманітні аспекти забезпечення безпеки та стійкості КІ. 

 Водночас варто зазначити, що найбільш прийнятною на сьогодні здається 

необхідність прийняття окремого профільного Закону України, який би унормував 

найбільш важливі суспільні відносини у цій сфері та чітко визначив ключові основні 

поняття. Проект Закону України „Про критичну інфраструктуру України та її 

захист” [78] після його ухвалення покликаний не тільки визначити ключові поняття, 

а й встановити принципи та напрями діяльності уповноважених суб`єктів, 

охарактеризувати базові терміни, сформулювати основні засади державної політики 

у зазначеній сфері, надати вичерпний опис державної системи захисту критичної 

інфраструктури, закріпити механізми державно-приватного партнерства та порядок 

реалізації міжнародного співробітництва.  

При проведенні порівняльного аналізу тлумачення поняття „захист 

критичної інфраструктури” було встановлено, що під час розроблення проекту 

даного Закону України було обрано другий із зазначених вище підходів (вибір 

одного з найбільш вдалих доктринальних варіантів тлумачення). Водночас при 

подальшому доопрацюванні цього законопроекту доцільно використати і 

можливості інших вищезазначених підходів. 

У якості висновку запропонувати авторське бачення поняття, що 

досліджується. Його можна розглядати як цілеспрямовану взаємоузгоджену 
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діяльність уповноважених суб’єктів, які із застосуванням комплексу аналітичних, 

адміністративно-правових, безпекових, управлінських, інженерно-технічних, 

інформаційно-комунікаційних та інших засобів забезпечують безперервну 

функціональну спроможність об’єктів критичної інфраструктури шляхом 

запобігання й ефективної протидії потенційним або реальним загрозам, а відтак, 

підтримують на належному рівні стан національної безпеки, убезпечують життя, 

здоров`я та добробут людей у державі. 

Не претендуючи на бездоганне формулювання поняття „захист критичної 

інфраструктури”, слід зазначити його переваги. Вони полягають не тільки у 

діяльнісному підході, а й гуманістичній спрямованості. Значущою є репрезентація 

суб`єктів й об`єктів, кінцевих цілей, сутності й характеру діяльності. Доволі 

важливою є й вказівка на взаємну узгодженість дій суб`єктів, адже даний напрям не 

може реалізовуватися повною мірою без їхньої взаємодії між собою. Наведений у 

визначенні перелік видів заходів конкретизує основні види діяльності. Виходячи з 

цього, у подальшому легше диференціювати межі компетенцій суб`єктів, способи і 

засоби реалізації такої діяльності, а також механізми взаємодії. Крім того, 

принципово важливою є вказівка на нерозривний зв’язок ЗКІ із забезпеченням 

національної безпеки. 

Варто підкреслити, що фундаментальне питання щодо правової природи 

поняття „захист критичної інфраструктури” до цього часу залишилося 

невисвітленим. У зв’язку із цим виникає потреба у вивченні зазначеної наукової 

проблеми й формулюванні відповідних висновків, що можна розглядати як мету 

даного підрозділу. Для її досягнення необхідно розв’язати ряд завдань: 1) виявити 

ознаки правової природи досліджуваного поняття, підкріпивши їх аргументацією на 

підставі функціонального підходу; 2) встановити, яким чином реалізуються 

загально-правові та спеціально-юридичні функції на рівні зазначеного поняття; 3) на 

підставі критичного огляду позицій науковців на сутність охоронної та захисної 

функцій висвітлити новітні тенденції подальшого розвитку правової думки. 

На першому етапі існування поняття „захист критичної інфраструктури” 

його семантика була найбільше пов’язана із власне технічними процедурами, 
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застосуванням певних формалізованих нормативів, які за своєю сутністю не містили 

юридичної складової, а тому не потрапляли до сфери права. З часом все більш 

інтенсивно постає питання про необхідність адміністративно-правового 

регулювання у зазначеній сфері. Це зумовлено актуалізацією питань національної 

безпеки, зростанням кількості і багатоманітності загроз, зокрема кібернетичних, 

застосуванням новітніх технологій у веденні гібридних війн, спрямуванням 

протиправних дій як у ході подібних війн, так і при здійсненні спроб вчинення 

терористичних актів, на виведення з ладу найбільш уразливих об’єктів 

інфраструктури. 

Звернення до проекту Закону України „Про критичну інфраструктуру України 

та її захист” підтверджує думку, що досліджуване поняття знаходиться на етапі 

свого правового визначення. Під цим поняттям у ст. 1 зазначеного документа, там, 

де наводяться дефініції основних термінів, що в подальшому застосовуються в 

проекті, розуміються всі види діяльності, спрямовані на своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів критичної інфраструктури, а 

також мінімізацію та ліквідацію наслідків у випадку їх реалізації [78]. 

Не вдаючись до аналізу самого визначення, адже це є окремою темою 

дослідження, слід обмежитись констатацією факту, що настав час, коли ключове 

поняття „виходить” за межі доктринального поля і поступово займає свої позиції на 

рівні законодавства. Проте це ще більшою мірою актуалізує проблему визначення 

його правової природи, а отже, потребує розгорнутого обґрунтування засад 

виведення його на нову „орбіту”. У концентрованому вигляді аргументи на користь 

цього можуть бути представлені через стислий перелік ознак, що характеризують 

властивість відповідних якостей поняття, які надають підстави вбачати його 

належність до права, зокрема: 

- функціонування у сфері життєво важливих інтересів держави і 

суспільства; 

- потреба у встановленні особливого правового режиму, що забезпечує 

організаційні, управлінські та інші засади безперебійної роботи об’єктів критичної 

інфраструктури; 
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- необхідність адміністративно-правового регулювання всіх без винятку 

ланок забезпечення національної безпеки зі встановленням повноважень, 

компетенцій та юридичної відповідальності усіх категорій осіб у разі настання 

позаштатних ситуацій; 

- наявність спеціальних суб’єктів права, на яких має покладатися 

обов’язок захисту критичної інфраструктури і формування національної системи 

стійкості; 

- правовідносини, що виникають у процесі взаємодії уповноважених 

суб’єктів, насамперед юридичних осіб, як між спеціальними суб’єктами в межах 

України, так і на рівні міжнародного співробітництва; 

- специфіка юридичної кваліфікації правопорушень, пов’язаних із 

реалізацією або намірами реалізації загроз об’єктам критичної інфраструктури; 

- здатність бути застосованим при реалізації функцій права.  

Наведений перелік не є вичерпним, проте є достатнім для попереднього 

проміжного висновку щодо сутнісних проявів правової природи поняття „захист 

критичної інфраструктури”.  

Враховуючи прикладний характер наукової проблеми, доцільним буде 

здійснення аргументування на засадах функціонального підходу. Насамперед 

принципово важливим є розуміння, що багатогранність права як соціального 

феномена, який існує та розвивається водночас і як концепт, і як матеріальна норма, 

на сьогодні виявляється через свою поліфункціональність. У зв’язку з цим у 

правових дослідженнях доволі продуктивним стає застосування функціонального 

підходу, за якого система права, його інститути, окремі категорії, зокрема принципи, 

норми та ін., розглядаються крізь призму свого призначення [119; 120; 121; 122; 123; 

124; 125; 126].  

У такому контексті зазначений підхід невід’ємно пов’язаний із діяльнісною 

складовою, а через це виходить і на складний механізм адміністративно-правового 

регулювання. Тож орієнтація на функціональний підхід є необхідною там, де 

домінує певний прагматизм. Особливо важливим він є при виокремленні в процесі 
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правового регулювання завдань тих чи інших суб’єктів, а також при визначенні 

самих методів регулювання з урахуванням стратегічних і тактичних цілей держави. 

У такий спосіб, обираючи в якості методологічного вектора дослідження 

функціональний підхід, перед науковцем постає завдання на основі аналізу та 

синтезу з’ясувати, а потім і сформулювати, для чого застосовуються ті чи інші 

структурні елементи певної системи у праві, яким чином відбувається їхня синергія 

у процесі взаємного впливу і взаємної дії, що саме потребує удосконалення для 

підвищення ефективності механізму правового регулювання. 

 У зв’язку із цим доречно навести спостереження В. С. Ковальського, який 

констатує, що „у правовій науці функція права визначається як соціальна роль права 

(держави) спрямовано діяти у макро- або мікросередовищі, тобто встановлювати 

соціальні відносини, надавати їм правового визначення, привносити певну 

інформацію у соціальні контакти”[119, c. 4]. 

Не заперечуючи подібне формулювання в цілому, тим не менш є підстави 

вважати його недостатньо вичерпним, адже здебільшого воно стосується таких 

функцій права, як соціально-інформаційна, регулятивна, установча. Однак наведена 

теза не відображає таких важливих функцій, як охоронна /захисна. В умовах 

інтенсифікації загроз національній безпеці зазначеному слід приділяти особливу 

увагу. Таким чином, з огляду на те, що на сучасному етапі відбувається сутнісна 

трансформація багатьох категорій права, охоронна та захисна функції права мають 

зайняти пріоритетні позиції у відповідній класифікації та своєрідному рейтингу 

функцій. 

Доволі показовим є те, що окремі теоретики права відносять зазначені функції 

до категорії фундаментальних спеціально-юридичних [127, c. 155], проте звужують 

їх призначення до охорони і захисту лише суспільних відносин. Таке бачення також 

є дискусійним, адже, якщо йдеться про правове регулювання захисту критичної 

інфраструктури, то об’єктні відносини певною мірою „матеріалізуються” й 

починають стосуватися не тільки і не стільки суспільних відносин, а й власне 

протидії загрозам об’єктам критичної інфраструктури. 
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Таким чином виникають підстави розширювати наявні в правовій науці 

уявлення щодо меж охоронної/захисної функції права, включаючи до їхнього 

діапазону не тільки соціальну, а й технолого-нормативну складову. Особливо це 

питання актуалізується з урахуванням стрімкого розвитку автоматизованих систем 

управління, виникненням і дедалі ширшим застосуванням штучного інтелекту. Тому 

своєчасним є перегляд фундаментальних теоретико-правових засад з огляду на те, 

що правові відносини, особливо ті, які перетинаються зі сферою національної 

безпеки, розповсюджуються не тільки на парадигму „людина – людина”, „людина – 

суспільство”, „людина – держава”, а й починають діяти на рівні „людина – машина”.  

Звісно, можна зважати на те, що автоматизовані системи, роботи не мають 

суб’єктності, але перші зрушення вже є. Чого вартий той факт, що Саудівська 

Аравія першою у світі у 2017 році надала громадянство роботу на ім’я Софія [128]. 

Безумовно, це викликало обурення світової спільноти, яка звикла жити в звичній 

картині світу. Проте перші кроки можуть перетворитися у подальшому на 

тенденцію, яку необхідно враховувати з позицій прогнозування. 

Навряд чи можна погодитися і з точкою зору І. Л. Бородіна, який констатує, 

що „на відміну від регулятивної функції права, яка діє постійно і за будь-яких 

обставин і тоді, коли суб’єкт правовідносин вирішує за певних причин не слідувати 

правовим нормам, охоронна і захисна функції права є тільки тоді, коли вчинено 

правопорушення” [129, c. 93]. Розвиваючи цю ідею, дослідник подає власну 

інтерпретацію охоронної та захисної функції права, які, на його думку, являють 

собою цілеспрямований правовий вплив, що знаходиться у тісному зв’язку з рівнем 

розвитку права, правової культури та правової системи, завдяки якому визначаються 

найважливіші суспільні відносини і цінності, що перебувають під охороною 

держави і суспільства, а також заборонені державою суспільно небезпечні і 

небажані діяння, примусові заходи щодо суб’єктів правопорушень[129, с. 95]. 

Позитивною стороною наведеної дефініції є звернення уваги на залежність функцій 

від динамічних чинників, пов’язаних із рівнем розвитку права, взаємозв’язок із 

аксіологічними елементами. Однак подібна позиція позбавляє зазначені функції 

превенції, ставить під сумнів розробку запобіжних заходів, оминає увагою значення 
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наукового аналізу потенційних загроз і викликів, що можуть при найгіршому 

сценарії реалізуватися.  

Більш слушною виглядає позиція Л. О. Морозової, яка вважає, що охоронна 

функція права виявляється не тільки у випадку вчинення певного правопорушення 

(тобто тоді, коли йде мова про об’єктивні наслідки свідомої чи несвідомої 

протиправної поведінки осіб), а і як засіб запобігання ймовірним правопорушенням 

на майбутнє [130, с. 194]. Це означає, що охоронній і захисній функціям притаманна 

така сама безперервність, як і регулятивній функції. 

Проте не можна не звернути уваги на суб’єктний характер опису та звуження 

поля дії функцій, що досліджуються, лише до поведінкового рівня окремих осіб. 

Ніхто не заперечує важливості подібного аспекту, особливо, якщо йдеться про 

протиправні посягання на об’єкти критичної інфраструктури, спроби 

несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем управління, 

кібератаки, розповсюдження комп’ютерних вірусів, що виводять з ладу технологічні 

системи життєзабезпечення великих міст тощо.  

Продовжуючи раніше висловлену думку, можна поміркувати на тему того, що 

якщо піти шляхом від зворотного і погодитися саме з особистісним діапазоном дії 

охоронної та захисної функцій, виникає питання: а чи мають якесь відношення до 

них процедури затвердження державних стандартів, нормативна регламентація 

застосування певних програм і програмних продуктів або все зазначене потрапляє 

лише до кола регулятивної функції? Знову ж таки, як, з позицій функціонального 

підходу, кваліфікувати правові приписи, що містять алгоритми дій, наприклад, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у випадку природних чи 

техногенних катастроф? Чи можна їх теж зводити лише до регулятивної функції, не 

вбачаючи в цьому захисту?  

Наведені приклади створюють усі підстави вважати, що усталена теорія права 

віддає перевагу тим парадигмам, які здебільшого ґрунтуються на абстрагованих 

поняттях, проте поза їх увагою інколи опиняються аксіоматичні речі, що може 

призводити до фактичного звуження межі дії певних функцій.  



76 

Також можна помітити, що, зазвичай, дослідники права при застосуванні 

функціонального підходу відштовхуються від певної структури і намагаються 

встановити як її призначення в цілому, так і окремих її елементів. Саме це 

детермінує появу синтетичного структурно-функціонального підходу в праві. Це не 

просто має право на існування, а вже має доведену ефективність поряд із 

системним, синергетичним та іншими підходами.  

Інноваційна ідея, яка подається у цій роботі, полягає в тому, що 

функціональний підхід доцільно застосовувати при визначенні правової природи 

тих понять, які ще перебувають на етапі свого становлення, а через це потребують 

дослідження на предмет відповідності місця в правовій системі.  

З метою визначення правової природи поняття „захист критичної 

інфраструктури” вважається за доцільне через встановлення властивих йому 

правових функцій виявити підстави застосування зазначеного поняття у праві. За 

основу береться припущення, що окремому юридичному поняттю властива 

більшість функцій, притаманних праву в цілому. 

За загальноприйнятою спрощеною класифікацією, функції права зазвичай 

розподіляють на загально-соціальні і юридичні (спеціально-соціальні) [131, с. 285]. 

Більш розгалужена класифікація включає в себе критерії, орієнтовані на суб’єкти, 

об’єкти, засоби, способи та форми реалізації права тощо [90, c. 157], однак вона у 

даному випадку є надмірною. 

Насамперед варто зауважити, що у широкому значенні поняття „захист 

критичної інфраструктури” є міжгалузевим, оскільки сферою його застосування 

можуть бути адміністративна, цивільна, екологічна, інформаційна та інші галузі 

права. 

Аналіз загальносоціальних функцій, які здатне забезпечувати досліджуване 

поняття, охоплює: 

- гуманістичну, яка є кінцевою метою захисту об’єктів критичної 

інфраструктури виступає життя, здоров’я, добробут людини як найвищої цінності, 

що зафіксовано у ст. 3 Конституції України [90], тож при розробці й застосуванні 
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правових норм у зазначеній сфері антропологічні засади мають набути 

пріоритетного значення;  

- інформаційно-комунікаційну, що виявляється через розгалужену 

структуру підвидів, зокрема, забезпечення безпеки критичної інформаційної 

інфраструктури, а також своєчасне ознайомлення уповноважених осіб з вимогами 

нормативно-правових актів, що регламентують захист критичної інфраструктури за 

відповідними напрямами; розробку правових засад інформаційної політики щодо 

діяльності ЗМІ та медіазасобів у ракурсі правдивості й дозованості повідомлень про 

надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру з огляду на 

необхідність недопущення масової паніки та некерованості населення у критичних 

ситуаціях тощо; 

- гносеологічну, яка на підставі стрімкої трансформації технологій, що 

застосовуються в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства, держави, 

передбачає визначення та подальшу правову регламентацію показників стану 

захищеності інфраструктури, її можливої уразливості, критеріїв паспортизації та 

класифікації об’єктів; розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо 

правового інструментарію з метою протидії загрозам та алгоритмів дій 

уповноважених суб’єктів у кризових ситуаціях тощо; 

- прогностичну, що зорієнтована на аналіз наявного досвіду й 

моделювання потенційних загроз і небезпек з метою забезпечення готовності до 

їхнього можливого настання; 

- експертно-оцінну, котра включає в себе обґрунтування адміністративно-

правових засад діяльності експертів у сфері захисту критичної інфраструктури, 

критерії оцінювання рівнів критичності об’єктів та їхнього стану;  

- освітньо-виховну, що має на меті формування уявлень про сутність 

критичної інфраструктури та пов’язану з цим безпеку життєдіяльності, відповідного 

рівня правосвідомості й правомірної поведінки; 

- орієнтаційну, котра визначає структуру об’єктів за напрямами 

діяльності та життєзабезпечення, створює підґрунтя для подальшого розподілу 

повноважень між відповідними суб’єктами; 
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- профілактичну, яка встановлює моделі правомірної поведінки у сенсі 

недопущення правопорушень, пов’язаних із несанкціонованим втручанням в 

діяльність об’єктів критичної інфраструктури або їх окремих систем та елементів. 

Водночас варто зазначити, що розподіл за функціями є доволі умовним, адже 

у багатьох випадках складно провести межу, де закінчується дія однієї функції та 

розпочинається інша. Так, наприклад, здійснення просвітницької діяльності, 

формування правової та інфраструктурної культури можна водночас відносити і до 

освітньо-виховної, і до профілактичної функції. Така ситуація властива багатьом 

випадкам. Вона є свідченням взаємного проникнення різних напрямів діяльності, їх 

міжвидової інтерференції на функціональному рівні. 

Так, наприклад, об’єкти культурної спадщини Ізраїлю: музеї, культові 

споруди, архіви та інші пам’ятки віднесені до числа об’єктів, які мають бути 

захищені першочергово  [132].  

Аналіз спеціально-юридичних функцій, які здатне забезпечувати досліджуване 

поняття, охоплює: 

- регулятивну: формулювання правових засад даного виду діяльності із 

визначенням категорій суб’єктів і об’єктів у сфері захисту критичної 

інфраструктури, нормативних приписів щодо розмежування повноважень та 

характеру взаємодії відповідних суб’єктів, порядку протидії загрозам та 

нейтралізації чи мінімізації шкоди у разі настання критичних ситуацій; 

- охоронну: заборона вчинення протиправних дій, спрямованих на 

негативні зміни у стані захищеності критичної інфраструктури, закріплення на рівні 

законодавства санкцій до порушників; визначення компетенції правоохоронних та 

судових органів у процесі встановлення, доказування юридично значущих фактів 

порушень та застосування покарань до винних тощо; 

- захисну: застосування належних засобів правового впливу задля 

забезпечення безпеки, безперервного та стійкого функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури, підтримання належного стану правовідносин між учасниками такої 

діяльності; 
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- стимулюючу: застосування заохочувальних засобів, що діють в межах 

правових норм, для недержавних суб’єктів захисту критичної інфраструктури, 

створення сприятливих умов державно-приватної взаємодії у цій сфері; 

- оперативну: передбачення можливостей невідкладного внесення змін до 

чинного законодавства у разі переростання ситуації в критичну, застосування 

правових норм, якими урегульовано введення правового режиму воєнного стану 

тощо. 

Отже, внаслідок проведеного дослідження доходимо висновку, що поняття 

„захист критичної інфраструктури” не просто має значний правовий потенціал, 

а й здатне передавати на рівні нормативно-правових актів увесь діапазон 

правовідносин, пов’язаних із підтриманням в належному стані абсолютної більшості 

елементів розгалуженої системи об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі 

національної системи стійкості. У такий спосіб виникають підстави щодо його 

міжгалузевої класифікації та віднесення до ключових термінологічних сполучень. У 

зв’язку з цим актуалізується потреба не тільки введення до юридичної 

термінологічної системи досліджуваного поняття, а й прийняття окремого 

законодавчого акта, присвяченого правовому регулюванню такої важливої сфери 

функціонування держави, якою є захист критичної інфраструктури. 

Відтак, ухвалення профільного законодавчого акту у цій сфері на сьогодні є 

надзвичайно важливим та своєчасним. 

Також у даному контексті важливим елементом виступає необхідність 

наукового розроблення категорії „інтереси у сфері захисту критичної 

інфраструктури” як підкатегорії публічних інтересів, що розглядаються як 

подальші наукові завдання для наукового пошуку. 

Так, зокрема Велика палата Верховного Суду України у постанові від 13 

лютого 2019 року у справі № 233/4308/17 за позовом Державіаслужби до товариства 

з обмеженою відповідальністю «Будгенконтракт» (далі — ТОВ «Будгенконтракт») 

про зобов’язання знести самочинне будівництво дійшла висновку, „публічним 

інтересом” є важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які, 

відповідно до законодавчо встановленої компетенції, забезпечуються суб’єктами 
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публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес є не чим іншим, як певною 

сукупністю приватних інтересів [133]. 

У теорії права даються дещо інші трактування. Так, Ю. Тихомиров визначає 

публічний інтерес як спільні інтереси, що їх можна розглядати як узагальнення 

особистих, групових інтересів, без задоволення та реалізації яких неможливо, з 

одного боку, реалізувати приватні інтереси осіб, а з другого – неможливо 

забезпечити цілісність, стабільність та нормальний розвиток організацій, держав, 

націй, соціальних прошарків та суспільств у цілому [134, с. 33]. В іншій своїй роботі 

цей же дослідник визначає публічний інтерес як визнаний державою та 

забезпечений правом інтерес соціальної громади, задоволення якого слугує умовою і 

гарантією її існування та розвитку [135, с. 55]. 

На думку Р. Калюжного, „публічний інтерес в адміністративному праві 

встановлюються, забезпечуються та реалізуються за допомогою наступних правових 

засобів: а) нормативне установлення публічного інтересу та зазначення його ознак; 

б) закріплення видів публічних інтересів; в) визначення пріоритету публічних 

інтересів; г) встановлення порядку та гарантій забезпечення публічних інтересів; д) 

визначення засобів захисту публічних інтересі і мірою адміністративної 

відповідальності за їх порушення. Для регламентації правових режимів публічних 

інтересів існують наступні види адміністративного регулювання публічних 

інтересів, які спрямовані на забезпечення: а) інтересів держави; б) інтересів органів 

виконавчої влади України; в) прав і законних інтересів громадян; г) охорона 

громадського порядку; д) захист порядку управління; е) реалізація публічних 

інтересів у різних сферах економічної, соціальної, екологічної та іншої діяльності; 

ж) інтересів охорони державних кордонів; з) інтересів додержання митного режиму; 

і) інтересів державної безпеки [136]. 

Відтак можна зазначити, що адміністративне право, будучи однією з важливих 

галузей права:  

1) використовує потенціал і правові засоби імперативного методу 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури;  
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2) забезпечує публічні інтереси, правовий захист прав та свобод фізичних і 

юридичних осіб від дій, рішень і бездіяльності адміністративних органів.  

Адміністративне право за даного випадку виступає формою юридичного 

відображення публічного інтересу як в організації ії соціального життя, так і у 

формах і методах, змісті адміністративної діяльності, функціонуванні органів 

державної влади і всіх суб’єктів захисту критичної інфраструктури в цілому. 

Особливістю суспільних відносин у сфері ЗКІ є те, що дії суб’єктів ДСЗКІ, 

зокрема юридичних та фізичних осіб, спрямовуються передусім на реалізацію 

публічного інтересу, що зумовлюється як публічними, так і приватними потребами. 

Якщо донедавна поняття „публічний інтерес” ототожнювалось із поняттям 

„державний інтерес”, то на даний час внаслідок переважання ідеології 

людиноцентризму державні інтереси вже не домінують над індивідуальними. 

На думку Ю. Тихомирова публічний інтерес є ширшим поняттям, ніж 

державний інтерес, оскільки публічний інтерес не можна розуміти лише як інтерес 

держави, відокремлено від інтересів громадян та суспільства [135, с. 55]. А. Нечай 

відзначає, що не всі суспільні інтереси стають публічними, а лише ті, які отримали 

визнання держави або її адміністративно-територіальних одиниць в особі 

відповідних органів [137, с. 34-36]. 

Отже, здійснене узагальнення наукових джерел [138, с. 107-108; 139, с. 63-64; 

140, с. 111] дає змогу для наступних висновків: 

1) суб’єктом публічного інтересу виступає: 

 держава в особі відповідних органів державної влади: Уповноважений 

орган у сфері захисту критичної інфраструктури України; міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; Служба безпеки України; правоохоронні та 

розвідувальні органи; Збройні Сили України, інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України; місцеві державні адміністрації,  

 суспільство, його окремі соціальні групи та члени: громадські 

об’єднання (громадські організації та громадські спілки) та організації роботодавців; 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які провадять 
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діяльність, пов’язану із забезпеченням захисту критичної інфраструктури; 

оператори критичної інфраструктури незалежно від форми власності;  

 територіальна громада (адміністративно-територіальна одиниця) в 

особі органів місцевого самоврядування; 

2) предметом публічного інтересу виступає те благо, яке необхідне для 

повноцінного і безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури 

через надання життєво важливих послуг та реалізацію життєво вважливих функцій з 

метою створення сприятливих умов для розвитку держави, суспільства, окремих 

соціальних груп; 

3) публічна потреба повинна мати загальносоціальний характер, який саме 

і робить її публічним інтересом [141]. 

В адміністративному праві під поняттям «публічна адміністрація» слід 

розуміти систему органів державної влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, наділені 

адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як 

інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 

адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом. 

Захист критичної інфраструктури може розглядатися як захист публічного 

інтересу певного кола осіб, оскільки порушення норм чинного законодавства при 

організації безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури у 

різних режимах впливають на загальний рівень захисту таких об’єктів, створюючи 

загрозу життю і здоров’ю невизначеного кола людей. 

На питання захисту при аналізі публічних інтересів у фінансовій сфері також 

вказує і Е. Дмитренко, відзначаючи, що „важливим аспектом співвідношення 

публічних та приватних інтересів у фінансових правовідносинах є захист цих 

інтересів. Безумовно, пріоритетною у питаннях їх захисту є діяльність держави 

через уповноважені органи та встановлення нормативних приписів, обмежень, 

заборон, якими регламентується діяльність інших учасників фінансових 

правовідносин. Але така діяльність має здійснюватися насамперед в інтересах 

суспільства, окремої людини та реалізуватися через механізм відповідальності. На 
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наше переконання, саме інститут юридичної відповідальності в цілому та окремо 

фінансово-правової відповідальності має сприяти запобіганню порушенням 

фінансового законодавства і тим самим відновлювати баланс порушених публічних і 

приватних інтересі”[141, с. 93]. 

Отже, з огляду на викладене, можна запропонувати таке визначення поняття 

публічні інтереси у сфері захисту критичної інфраструктури  — усвідомлені 

спільні узагальнені публічні потреби: держави в особі уповноважених органів 

державної влади (уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури 

України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Служба безпеки 

України; правоохоронні та розвідувальні органи; Збройні Сили України, інші 

військові формування, утворені відповідно до законів України; місцеві державні 

адміністрації); суспільства, його окремих соціальних груп та членів (громадські 

об’єднання (громадські організації та громадські спілки) та організації роботодавців; 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності), які провадять 

діяльність, пов’язану із забезпеченням захисту критичної інфраструктури; 

оператори критичної інфраструктури незалежно від форми власності; а також 

територіальні громади (адміністративно-територіальні одиниці) в особі органів 

місцевого самоврядування; задоволення яких необхідне для повноцінного і 

безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури через надання 

життєво важливих послуг та реалізацію життєво важливих функцій з метою 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку держави, суспільства, окремих 

соціальних груп. 

 

1.3 ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ 

 

Варто підкреслити, що захист критичної інфраструктури не може 

розглядатися відокремлено від контексту національних інтересів. 

Відповідно до п. 10 ст. 1 Закону України „Про національну безпеку України” 

національні інтереси — життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, 
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реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний 

демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її 

громадян. 

Водночас варто відмітити пряму вказівку законодавця на термін „безпечні 

умови життєдіяльності і добробут її громадян”. Саме це і є змістом діяльності 

ДСЗКІ. Таким чином, законодавець де-факто чітко вказав: існування державної 

системи захисту критичної інфраструктури виступає важливим інструментом 

реалізації національних інтересів. 

Проте сам процес захисту має інтерпретуватися не лише через лінійну 

парадигму „забезпечення сталості”, яка під час реалізації політики національної 

безпеки довела свою недостатню ефективність, а й у форматі динамічного процесу, 

зміст якого полягає в ефективному управлінні інфраструктурним потенціалом. Саме 

цій концепції більше відповідає підхід формування національної системи стійкості. 

При цьому слід зауважити, що національні інтереси виступають змістом 

адміністративно-правового регулювання державної системи ЗКІ. Водночас за умов 

неналежного забезпечення, каналами зворотного зв’язку постійно відбувається 

передача інформації до суб’єктів ДСЗКІ з метою корекції механізму державного 

управління. Таким чином, захист об’єктів критичної інфраструктури, державна 

система, що організовує та реалізує таку діяльність, а також безпосередньо 

національні інтереси становлять серцевину системи управління у сфері захисту 

критичної інфраструктури. 

Водночас ефективність адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури можна розглядати як ступінь 

співвідношення результатів із витратами, яка вимірюється через систему 

комплексних показників (індексів та індикаторів), що характеризують рівень 

результативності використання потенціалів різноманітних складових елементів 

державної системи ЗКІ. Відповідно до програмно-цільового методу визначення 

рівня ефективності здійснюється шляхом аналізу виконання поставлених завдань та 

досягнення запланованих результативних показників, які зокрема визначаються в 

паспорті бюджетної програми (ст. 20 Бюджетного кодексу України). 
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Враховуючи викладене актуальним як теоретичним, так і практичним 

завданням виступає потреба в аналізі та розробленні нової наукової правової 

категорії „інфраструктурний потенціал держави”. 

Значна роль у науковій дискусії щодо формування ДСЗКІ належить 

дослідженням Національного інституту стратегічних досліджень [61], зокрема 

найбільш ґрунтовною працею є „Зелена книга з питань захисту критичної 

інфраструктури в Україні” [118], яка за твердженням Д. С. Бірюкова “…в силу 

жанру, мала підняти питання та ініціювати широку дискусію” [3, c. 169].  

Однак варто визнати, що широкої та системної наукової дискусії ще не 

розпочато, але поштовх до залучення фахівців із різних наук щодо вивчення даних 

проблем було зроблено досить вдало. Зокрема в рамках правових наук, можу 

відмітити початок звернення наукової уваги до цих надважливих проблем. Зокрема, 

в моїх публікаціях здійснюється спроба привернення наукової уваги до питань саме 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури [142; 143; 144; 145]. Також за допомогою юридичного 

термінознавства, про що зазначено у пп. 1.1, порушуються питання і надаються 

варіанти їх розв’язання щодо формування несуперечливої системи понять та 

категорій, а коректніше вести мову про термінологічну систему, яка описує феномен 

критичної інфраструктури в системному вимірі.  

Водночас цілком очевидно, що аналіз комплексу проблем у сфері 

адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ здійснюється не досить ґрунтовно. 

Крім того поза науковим обігом залишаються важливі тренди розвитку сучасного 

світу та вимоги сьогодення щодо відходу від лінійної парадигми світорозуміння.  

Зокрема, О. С. Власюк (в.о. Директора Національного інституту стратегічних 

досліджень у 2011-2012 рр.) зазначав, що „Україна є державою середнього 

потенціалу й не має достатнього впливу, щоб, приміром, змінювати базові 

структури світової політики. Концентруючи свої можливості й зусилля на окремих 

пріоритетних напрямах зовнішньополітичної діяльності, вона оперує обмеженим 

набором стратегій для досягнення цілей зовнішньої політики. Це зниження рівня 

присутності на міжнародній арені та внутрішньополітична концентрація й 
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консолідація, багатовекторний дипломатичний маневр між різними центрами сил 

або активна участь у роботі міжнародних організацій та інституцій, тобто 

мобілізація потенціалу багатосторонності”[146, с. 45].  

Підхід, за якого відбувається констатація ситуації без пропонування шляхів 

вирішення існуючих проблем, певним чином сприяв тиражуванню у тій чи іншій 

інтерпретації концепції „failed state” щодо держави, що не сприяло стратегічному 

прогнозуванню ймовірності ситуації, у якій опинилась Україна, починаючи з 2014 

року, а також встановленню контролю над частиною її інфраструктури. 

Крім того, досить мало публікацій було в аспекті прогнозування використання 

інструментарію війн нового покоління [50], одним із ключових інструментів яких 

виступає встановлення контролю, включаючи тотальний, над об’єктами критично 

важливої інфраструктури.  

Про це, до речі, в контексті інфраструктурного протистояння, згадував 

В. П. Горбулін у монографії „Світова гібридна війна: український фронт” [147]. На 

це також звернув увагу у своїй аналітичній доповіді і О. М. Суходоля, відзначаючи, 

що „використання енергетики як політичної зброї і її застосування у гібридному 

протистоянні стане постійним джерелом ризиків стабільності життєдіяльності 

багатьох країн світу”, в тому числі України [148, с. 5].  

Також цікавим є й звернення уваги даного дослідника на той факт, що 

„контракт століття”, укладений 1 лютого 1970 року на постачання природного газу з 

СРСР до Західної Німеччини фактично заклав схему співпраці „інфраструктура і 

гроші в обмін на енергоресурси”, яка стала підґрунтям подальшої стратегії Кремля у 

взаємовідносинах із Заходом за формулою „енергоресурси в обмін на допуск до 

„світового уряду”, яка згодом трансформувалася у формулу: „енергоресурси в обмін 

на контроль за країною”[148, с. 67-68]. Вказується дослідником окремо і на заходи 

впливу на функціонування критичної енергетичної інфраструктури  різних країн 

[148, с. 70]. 

Екстраполюючи думки О. М. Суходолі, можна вивести алгоритм нівелювання 

інфраструктурного потенціалу держави в сучасних умовах: 
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1) створення організаційно-функціональної структури для здійснення 

торгівлі та ресурсів, що складають джерело ефективного функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури. Найчастіше це реалізується шляхом створення 

посередницьких компаній для продажу окремих елементів та компонентів, 

необхідних для функціонування об’єктів критичної інфраструктури, наприклад 

енергоресурсів, компонентів інформаційної інфраструктури тощо. Метою таких дій 

є формування залежності окремих країн й безпосередньо суб’єктів господарювання 

від конструктивних відносин з іноземними постачальниками. Причому акцент 

робиться на формуванні штучної заборгованості іноземним постачальникам; 

2) „викуп” іноземним капіталом важливих об’єктів, а також окремих 

компаній для управління активами. У цьому аспекті фокусом уваги (в тому числі з 

боку розвідувальних суб’єктів іноземних держав) виступають стратегічні об’єкти 

промисловості, а також об’єкти критичної інфраструктури, її оператори; 

3) створення груп впливу в цільових країнах з метою формування 

лобістської підтримки, в тому числі на законодавчому рівні під час реалізації 

міжнародних проектів; 

4) вжиття заходів, спрямованих на маніпулювання Україною через 

різноманітні інструменти впливу на об’єкти критичної інфраструктури й економіку 

в цілому, в тому числі шляхом проведення системних інформаційних операцій. 

З огляду на зазначене можна прослідкувати існуючу залежність між 

інфраструктурним потенціалом та рівнем забезпечення його безпеки із загальним 

рівнем захисту критичної інфраструктури, ефективністю функціонування ДСЗКІ в 

контексті реалізації національних інтересів та національної безпеки в цілому. 

Практична актуальність акцентування уваги на даному питанні досить 

зрозуміла. Стосовно ж наукової літератури, то категорія „інфраструктурний 

потенціал” обґрунтовується з позиції системної правової методології вперше. 

Метою підрозділу є наукове обґрунтування змісту і новелізація правової 

категорії „інфраструктурний потенціал держави” з подальшою екстраполяцією 

на ефективне адміністративно-правове регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 
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Для досягнення даної мети поставлені такі завдання: навести аргументацію 

щодо валідності терміна „інфраструктурний потенціал держави”; обґрунтувати зміст 

терміна „інфраструктурний потенціал” як правової категорії; здійснити догматико-

юридичний, формально-юридичний та логіко-семантичний аналіз чинного 

законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури; сформулювати висновки щодо можливостей використання 

теоретичних напрацювань стосовно терміна „інфраструктурний потенціал держави” 

для подальшого розвитку напрямів АПР ДСЗКІ.  

Однак варто підкреслити, що даний термін не є неологізмом. 

За допомогою застосування методу конвент-аналізу, де мультиплікандом 

виступала терміносполука „інфраструктурний потенціал” було отримано певні 

проміжні наукові результати. Виявлено, що тим чи іншим чином в рамках різних 

наук дане поняття, принаймні, хоч і дотично, але згадувалося.  

Так, до проблем визначення найменування „інфраструктурний потенціал” в 

рамках конкурентоспроможності транспортної інфраструктури зверталися І. 

Брикова, О. Захарова, Д. Прейгер та ін. [149; 150; 151; 152]. Категорію 

„інфраструктурний потенціал” також аналізують і в рамках дослідження 

підприємницької діяльності [153], сільського господарства [154], розвитку 

фінансового ринку [155] тощо. 

Зокрема, цікавим є підхід І. І. Чуницької до визначення аналізованих категорій 

в рамках аналізу фінансового ринку: 

— „інфраструктура фінансового ринку — органічно упорядкована єдність 

взаємопов’язаних структурних складників, здатна забезпечити в реальній дійсності 

та в перспективі безперебійне функціонування ринкового механізму взаємозв’язків 

суб’єктів і об’єктів фінансового ринку та через виконання певних функцій – 

реалізацію його власних закономірностей і позитивний вплив на соціально-

економічну динаміку; 

— інфраструктурний потенціал — це максимально можлива здатність 

інфраструктурного комплексу забезпечити в реальній дійсності і перспективі 

безперебійне функціонування і раціоналізацію ринкових взаємозв’язків суб’єктів і 
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об’єктів соціально-економічної системи. У контексті фінансового ринку – це 

здатність інфраструктурного комплексу забезпечити безперебійне функціонування 

та раціоналізацію ринкових взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів фінансового ринку 

для реалізації його власних закономірностей та позитивного впливу на соціально-

економічну динаміку. У складі інфраструктурного потенціалу фінансового ринку 

виділено організаційну, функціональну, технологічну та інформаційну складові. 

Моніторинг індикаторів їх розвитку є основою для прийняття обґрунтованих рішень 

стосовно реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку”[155, c. 2-3]. 

У межах досліджень концепції стратегічних комунікацій можна також 

віднайти певні визначення тих чи інших видів потенціалів, структура будови 

категорій яких може бути використана і для вироблення власної дефініції.  

Варто згадати монографію за загальною редакцією В. П. Горбуліна „Світова 

гібридна війна: український фронт”, де зазначено, що важливим чинником 

глобалізації виступає децентралізація фінансових процесів [147, с.1 00]. Розвиваючи 

дану думку за допомогою методу екстраполяції можна прогнозувати, що за умови 

продовження існування зазначених тенденцій розвитку світових глобалізаційних 

процесів стане можливим розбудовувати функціональні децентралізовані 

інфраструктурні мережі, що ускладнюватиме здатність держави до ефективного 

системного ЗКІ. 

Це знаходить своє підтвердження і в тексті щорічного послання Президента 

України до Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище у 2018 

році” [156], в якому наголошено, що внаслідок агресії втрачено 20% промислового 

потенціалу країни, що спровокувало ефект доміно для всієї української економіки. 

Водночас, необхідно зауважити, що і в посланні Президента України не згадується 

про інфраструктурний потенціал як про один із факторів сталого розвитку держави. 

Слід зауважити, що чіткого виокремлення та визначення поняття 

„інфраструктурний потенціал” у наукових роботах цих та інших авторів не 

знайдено. Також практично відсутній ґрунтовний науковий аналіз категорії 

„інфраструктурний потенціал” саме в якості правової категорії. 
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Не згадується поняття „інфраструктурний потенціал” і в найбільш важливих 

документах державного значення. Так, в Законі України „Про національну безпеку 

України” [62] вказано на: 

— оборонний і науково-технічний потенціал (ст. 19); 

— оборонний, безпековий, економічний, інтелектуальний потенціал (ст. 26); 

— економічний, інтелектуальний потенціал (ст. 30). 

У ключовому документі Концепції створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури [65] термін „інфраструктурний потенціал” також не 

вживається, водночас розробник застосовує для опису можливостей держави щодо 

формування умов для реалізації національних інтересів у сфері ЗКІ лише двічі 

терміни „економічний” і „науково-технічний потенціал”. 

Інфраструктурний потенціал можна визначати через екстраполяцію 

загальних підходів до розуміння родового поняття „потенціал”, як: 1) можливість, 

потужність, а також спроможність; 2) сукупність наявних засобів і можливостей; 3) 

синтез використаних і невикористаних можливостей; 4) спроможність якісно 

забезпечувати життєво важливі потреби і реалізовувати життєво важливі функції 

протягом досить довгого часового періоду; 5) наявність внутрішніх „резервів” – 

спроможність функціонувати за умов критичних навантажень. 

Одразу ж варто зауважити, що завдання не звужується лише до обґрунтування 

необхідності впровадження нового терміна в правову реальність. Завдання набагато 

ширше: за допомогою обґрунтованого понятійно-категорійного апарату підійти до 

найбільш повного та об’єктивного опису тих тенденцій, умов, явищ та чинників, які 

становлять зміст правовідносин у сфері ЗКІ. 

Для подальшого проведення дослідження обрано такі терміни: 

інфраструктурний потенціал, інфраструктурні інтереси, інфраструктурна 

достатність, інфраструктурна могутність. 

Загалом поняття „потенціал” розуміють як можливості окремої особи, 

суспільства, держави у визначеній сфері. Водночас, „потенційність” — один із 

різновидів можливості. Основною характеристикою є цілісність і відсутність 

яскраво виражених частин; означає наявність різних альтернативних можливостей, 
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між якими трапляється обмін стійкістю. Визначається через такі поняття, як 

нестійкість, нелінійність, альтернативність, цілісність і не зумовленість [50, с. 282]. 

Доцільність використання терміну „потенційність” виражається у тому, що він може 

бути застосований при розробленні класифікації як об’єктів критичної 

інфраструктури, щодо яких має бути здійснено захист, так і при аналізі чинників, що 

загрожують ефективному функціонуванню даних об’єктів. 

Отже, інфраструктурний потенціал держави можна визначити як ефективно 

функціонуючі елементи системи інфраструктури держави, інфраструктурний 

комплекс, матеріальні та людські резерви, які в сукупності відповідають 

мінімальному рівню інфраструктурної достатності, що забезпечує стійкість, 

спроможність і готовність держави до ефективного управління об’єктами 

інфраструктури в умовах перманентного впливу чинників різного характеру, 

порушення функціонування яких може завдати шкоди національним інтересам. 

Екстраполюючи існуючі напрацювання у безпековій та воєнній науці, варто 

зазначити, що кількісно-якісне обґрунтування даного потенціалу має базуватися на 

таких категоріях, як: інфраструктурна достатність і необхідність досягнення 

належного рівня захисту критичної інфраструктури. Це значно спростить розуміння 

та певним чином сприятиме упорядкуванню як значного термінологічного масиву в 

даній сфері, так і безпосередню практику правозастосування у ній. 

Зважаючи на тісний взаємозв’язок державної політики національної безпеки із 

ЗКІ, слід також зважати і на той факт, що інфраструктурний потенціал є тісно 

пов’язаним із економічним, демографічним, науково-технічним, інтелектуальним, 

оборонним, демографічним, духовно-моральним, безпековим та інформаційним 

потенціалами нашої держави.  

Наприклад, важливим для реалізації інфраструктурного потенціалу виступає 

розвиток духовно-морального потенціалу — сукупний обсяг духовно-моральних 

можливостей суб’єктів (особистості, групи, народу, суспільства), що може стати 

важливим фактором здійснення соціальних, політичних, економічних і оборонних 

завдань, забезпечити подолання найтяжчих випробувань заради визначених ідей, 

політичних і моральних цілей. При цьому, досі поза науковою увагою лишаються 
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питання вивчення і дослідження матеріальних і духовних можливостей (у тому 

числі потенціальної здатності і спроможності) особи, суспільства і держави у сфері 

ЗКІ, які виступають важливими в контексті реалізації національних інтересів і є 

важливими для створення ДСЗКІ.  

Реалізація інфраструктурного потенціалу неможлива поза контекстом 

реалізації духовно-морального потенціалу. Саме через це наголошено на органічній 

єдності потенціалів країни, і одному з її ключових елементів — інфраструктурному 

потенціалі. 

Духовно-моральний потенціал прямо залежить від якості взаємного зв’язку 

держави і громадянина, формування державою ідеології, спрямованої на 

формування стійкої громадянської позиції. А також  важливим є  фактор відчуття 

захищеності фахівців, що працюють на об’єктах критичної інфраструктури, 

впевненості у майбутньому працевлаштуванні, відчуття можливостей для 

професійного зростання і розвитку тощо.  

Інфраструктурний потенціал держави також може трактуватися як сукупність 

задіяних і потенційних матеріальних і духовних ресурсів особи, суспільства і 

держави, які можуть бути використані у воєнних цілях за умови їх максимального і 

своєчасного розкриття і застосування. Інфраструктурний потенціал держави 

визначається можливостями держави за участі інститутів громадянського 

суспільства, окремих громадян (коаліцій держав, міжнародних організацій тощо) 

утримувати та вдосконалювати інфраструктурний комплекс країни, підвищувати 

його ефективність через запровадження новітніх, у тому числі цифрових технологій, 

здійснювати підготовку професійних кадрів, аби забезпечити досягнення цілей його 

функціонування в цілому. 

Також доцільно зважати і на залежність інфраструктурного потенціалу від 

капіталізації та вкладення в нього інвестицій, відслідковування інновацій та їх 

запровадження, від закупівлі об’єктів, що розраховані на довгострокове 

використання, а не „морально застарілих” тощо. 

Також, зважаючи на існуючі напрацювання, екстраполюючи їх на тему даного 

підрозділу, можна виділити показники інфраструктурного потенціалу: 
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 наукові, економічні та інформаційні, в тому числі цифрові можливості 

держави у сфері ЗКІ; 

 здатність української нації та Української держави удосконалювати 

інфраструктурний комплекс (систему) відповідно до необхідності реалізації 

пріоритетних національних інтересів, підвищувати їх рівень і здатність своїм 

ефективним функціонуванням задовольняти національні інтереси, готувати і 

берегти професійні кадри; 

 кількість та стан не лише об’єктів критичної інфраструктури, а й 

технічна та інтелектуальна оснащеність та здатність суб’єктів ДСЗКІ до 

ефективного управління критичною інфраструктурою країни в цілому; 

 інтелектуальна спроможність до стратегічного прогнозування 

багатоальтернативних сценаріїв розвитку об’єктів критичної інфраструктури в 

умовах впливу невизначеної кількості чинників різної якості та характеру; 

 кількість та якість озброєнь та військової техніки (а також здатність до 

нарощування їх виробництва), наявність інструментарію реагування на застосування 

відносно держави засобів гібридної війни, наявність сформованої системи 

стратегічних комунікацій, мобілізаційні можливості країни, здатність до швидкого 

розгортання суб’єктів ДСЗКІ; 

 наявність запасів стратегічної сировини, виробничих резервів та інших 

матеріальних засобів для безперебійного функціонування ОКІ; 

 морально-психологічна підготовка, а також професійний рівень 

підготовки персоналу суб’єктів ДСЗКІ; 

 морально-психологічний стан народу України і рівень відповідної 

підготовки населення; 

 рівень наукового забезпечення державної політики у сфері захисту 

критичної інфраструктури та її відповідність не лише існуючим потребам, а й 

прогностичним сценаріям багатоальтернативного розвитку в епоху глобальних 

трансформацій. 

Інфраструктурний потенціал держави можна трактувати і як систему постійно 

готових до застосування матеріальних і духовних сил, ресурсів і засобів особи, 
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суспільства і держави, методів, чинників, тенденцій та умов, що дають змогу 

використовувати весь інфраструктурний комплекс та відповідні ресурси при їх 

максимальному задіянні з метою організації ефективного управління ним, в тому 

числі контролю над власним інфраструктурним комплексом, усією сферою відносин 

у цій галузі. Ефективне управління інфраструктурним потенціалом має створювати 

гарантовані умови реалізації усієї системи національних інтересів,  не обмежуючись 

виключно життєво важливими інтересами, як це відзначалося, коли аналізувалися 

кореляційні зв’язки між категорією „життєво важливі національні інтереси” та 

„інфраструктурний потенціал країни”.  

Фактично інфраструктурний потенціал виражає потенційні можливості 

суб’єктів ДСЗКІ, ступінь готовності та здатності здійснювати визначені 

законодавством заходи незалежно від рівня та стадії розвитку реальних чи 

потенційних загроз. Інфраструктурний потенціал постійно перебуває у стадії 

безперервного розвитку в параметрах кількісно-якісних змін відповідно до 

національних інтересів, а також залежно від тих соціально-економічних 

перетворень, що відбуваються в державі, технічному оснащенні як ОКІ, так і 

безпосередньо суб’єктів ДСЗКІ, професійної майстерності персоналу зазначених 

суб’єктів, організаційній структурі ДСЗКІ, системі управління КІ в цілому, 

спрямованості інфраструктурного потенціалу також і в векторі розвитку. 

 

Висновки до розділу 1 

Проведене дослідження дозволило обґрунтувати методологічні засади 

необхідності й сутності понятійно-категоріального апарату адміністративно-

правового регулювання створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури. Здійснений контент-аналіз текстів доктринальних джерел і 

нормативно-правових актів сприяв формуванню переліку ключових понять і 

термінологічних сполучень досліджуваної сфери з подальшою їх категоризацією. 

Застосування методу логіко-семантичного аналізу стало найбільш доцільним 

способом виявлення існуючих невідповідностей у кодифікованому тлумаченні 
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базових понять. Крім того, врахування у подальшому виявлених суперечностей 

сприятиме удосконаленню чинного законодавства та розробленню нових 

нормативно-правових актів у сфері захисту критичної інфраструктури з 

урахуванням отриманих в рамках дослідження висновків. 

Водночас слід зазначити, що розвиток понятійно-категорійного апарату у 

сфері захисту критичної інфраструктури відбувається хаотично, поза контекстом 

юридичного термінознавства, юридичної лінгвістики та юридичної термінографії. 

До того ж, при становленні понятійно-категорійної системи також слід зважати і на 

динамічний розвиток когнітивно-семасіологічного та когнітивно-дискурсивного 

термінознавства, які досліджують правничу термінологію як мовно-знакову модель 

юридичного знання. 

З огляду на зазначене на даний час існує об’єктивна потреба в упорядкованій, 

унормованій та, передусім, в уніфікованій термінології, формуванні термінологічної 

системи з подальшою її кодифікацією. Ця проблема також відповідає контексту 

планування цілісного лексикографічного опису уніфікації та стандартизації термінів 

та понять, що описують сферу захисту критичної інфраструктури. 

Також слід підкреслити, що не зважаючи на актуалізацію поняття „критична 

інфраструктура” у сфері адміністративно-правового регулювання, його правовий 

зміст залишається остаточно не визначеним. Підкреслено пріоритет 

технократичного й матеріалістичного підходів при формулюванні сутності поняття 

й похідних від нього положень у вітчизняних нормативно-правових актах, що 

відрізняється від аналогічних документів Європейського Союзу, де перевага 

віддається гуманітарному підходу. Репрезентовано авторське бачення правового 

змісту поняття, що у подальшому може бути використано при підготовці 

нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання суспільних відносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури.  

З огляду на зазначене запропоновано авторське визначення „критична 

інфраструктура”, а також досліджено системне розуміння поняття „захист 

критичної інфраструктури” і подано авторську наукову позицію щодо визначення 

поняття, що досліджується, його правову природу. 



96 

Проаналізовано захист критичної інфраструктури як категорію „публічного 

інтересу”, а також запропоновано авторське визначення поняття „публічні інтереси 

у сфері захисту критичної інфраструктури” та запропоновано таке визначення 

поняття публічні інтереси у сфері захисту критичної інфраструктури — 

усвідомлені спільні узагальнені публічні потреби: держави в особі уповноважених 

органів державної влади (уповноважений орган у сфері захисту критичної 

інфраструктури України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Служба безпеки України; правоохоронні та розвідувальні органи; Збройні Сили 

України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України; 

місцеві державні адміністрації); суспільства, його окремих соціальних груп та 

членів (громадські об’єднання (громадські організації та громадські спілки) та 

організації роботодавців; підприємства, установи та організації незалежно від форми 

власності), які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням захисту критичної 

інфраструктури; оператори критичної інфраструктури незалежно від форми 

власності; а також територіальні громади (адміністративно-територіальні одиниці) в 

особі органів місцевого самоврядування; задоволення яких необхідне для 

повноцінного і безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури 

через надання життєво важливих послуг та реалізацію життєво важливих функцій з 

метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку держави, суспільства, 

окремих соціальних груп. 

Окремо зазначено, що Україна володіє достатньо потужним інфраструктурним 

потенціалом, зважаючи на який вона має перетворитися та трансформуватися на 

суб’єкта  міжнародної інфраструктурної стабільності, з огляду на що розкрито зміст 

інфраструктурного потенціалу держави, визначено його показники, досліджено 

понятійну складову. Обґрунтовано необхідність введення в науковий обіг поняття 

„інфраструктурний потенціал” із подальшим його визначенням у відповідних 

нормативно-правових актах. При цьому підкреслено, що інфраструктурний 

потенціал виражає потенційні можливості суб’єктів ДСЗКІ, ступінь готовності та 

здатності здійснювати визначені законодавством заходи незалежно від рівня та 

кількості існуючих та потенційних загроз.  
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Подана авторська наукова позиція щодо того, що інфраструктурний потенціал 

постійно перебуває у стадії безперервного розвитку в параметрах кількісно-якісних 

змін відповідно до національних інтересів, а також залежно від тих соціально-

економічних перетворень, які відбуваються в державі, технічному оснащенні як 

об’єктів критичної інфраструктури, так і безпосередньо суб’єктів ДСЗКІ, 

професіоналізму персоналу зазначених суб’єктів, організаційній структурі ДСЗКІ, 

системі управління критичною інфраструктурою в цілому тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ 

 

2.1 АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Сучасний світ перебуває у стані постійної трансформації. Відбуваються зміни 

у геополітичній конфігурації, формуються нові умови для розвитку та збереження 

держав. За таких обставин має змінюватися розуміння та призначення сили у 

сучасному світі, стійкості та здатності держави не лише запобігати багатовимірним 

викликам, а й розробляти прогностичні сценарії упереджувального впливу на 

засадах системного підходу [157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164].  

Враховуючи це слід зауважити, що, дійсно, комплексні проблеми вимагають 

застосування комплексних стратегій, а також вжиття відповідних заходів, правовою 

основою для реалізації яких є нормативно-правові акти, які регулюють суспільні 

відносини у відповідних сферах життєдіяльності. 

Однією з таких комплексних проблем на сучасному етапі виступає 

необхідність створення державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Для формування підґрунтя адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури доцільно за допомогою 

історичного методу з’ясувати еволюцію створення ДСЗКІ і віддзеркалення даного 

процесу у НПА. 

Актуальність звернення до проблем аналізу стану АПР ДСЗКІ, через 

застосування запропонованого підходу, зумовлена також і тим, що в наукових 

джерелах дослідниками здебільшого оминаються увагою історичний метод, методи 

синхронного і діахронного аналізу, які саме і надають можливості побачити та 
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зрозуміти динаміку ставлення до даної проблеми у її розвитку, а також відстежити 

відповідну рефлексію у НПА. 

Крім того, таке дослідження є важливим і корисним і з огляду на те, що в 

Україні ще й досі не ухвалено відповідного профільного закону, йде активна робота 

щодо формування національної системи стійкості, а отже, ще є можливості до 

формування оновленого бачення ДСКЗІ та АПР діяльності у цій сфері, що частково 

закріплено у схваленій Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 року № 1009-р. 

Варто зауважити, що запропонований підхід є певною мірою новаторським, 

адже досі не існує комплексних досліджень еволюції адміністративно-правового 

регулювання створення державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Також ще й досі не стали предметом комплексного розгляду вітчизняних 

дослідників у сфері адміністративного права питання формування правового 

підґрунтя для регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ із застосуванням 

історичного, синхронного та діахронного методів.  

Замало таких згадок і теоретичних розробок щодо окреслених питань як у 

дослідженнях працівників НІСД, так і у спеціалізованих дослідженнях, де 

предметом виступає формування державної системи захисту критичної 

інфраструктури: Д. С. Бірюкова, Д. Г. Бобра, О. С. Власюка, С. Ф. Гончара, В. П. 

Горбуліна, Д. В. Дубова, О. П. Єрменчука, Г. Ю. Зубка, С. П. Іванюти, С. І. 

Кондратова, М. А. Ожевана, А. І. Семенченка, О. М. Суходолі, В. М. Шемаєва та ін.  

Окремі аспекти проблематики, зокрема застосування вищезгаданих методів 

наукового пізнання при формуванні правових моделей регулювання суспільних 

відносин у тих чи інших сферах, знайшли своє відображення в наукових роботах 

таких дослідників теоретиків права: С. С. Алексєєв, Д. Н. Бахрах, С. В. Бобровник, 

С. Д. Гусарєв, В. Б. Ісаков, В. В. Копєйчиков, В. А. Ліпкан, А. В. Малько, Н. І. 

Матузов, П. М. Рабінович, І. О. Соколова, В. Д. Сорокін, О. Д. Тихомиров, Л. В. 

Томаш, Л. С. Явич. Що буде враховано в подальшому дослідженні порушених 

питань відповідно до предмета даного дослідження — формування обґрунтованої 
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моделі адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

У ході аналізу публікацій вдалося встановити, що на даний час питання щодо 

еволюції АПР створення ДСЗКІ в якості окремої теми не розглядалося. Тому 

виникає необхідність в усуненні цієї прогалини в теорії адміністративного права. 

Особливої важливості це набуває в умовах наявності потреби побудови правової 

системи держави на засадах наступності, послідовності, врахування як наявних 

тенденцій розвитку держави, так і врахування усталених традицій правотворення, 

юридичної техніки, в тому числі юридичного термінознавства. 

Тож метою даного підрозділу є формулювання етапів еволюції АПР 

створення ДСЗКІ з дня проголошення незалежності України. Досягненню 

поставленої мети сприятиме розв’язання таких завдань: 1) із застосуванням 

історичного методу проаналізувати базові НПА у сфері національної безпеки, які 

виступають основою для правового регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ; 

2) обґрунтувати кореляцію між виділеними сферами життєдіяльності і видами 

інфраструктури; 3) сформувати засади для відображення правових традицій у 

сучасному законодавстві щодо захисту критичної інфраструктури для формування 

національної системи стійкості. 

Різноманітні погляди на поняття, ознаки, зміст та механізм адміністративно-

правового регулювання у різних сферах найкраще можна прослідкувати в 

авторських працях, виконаних на рівні дисертаційних та монографічних досліджень 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.  

Тому у рамках теми дослідження питань адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури було 

проаналізовано класичні та новітні підходи до визначення та розуміння зазначеної 

категорії у наукових джерелах. Водночас здійснюється спроба одночасної проекції 

отриманих проміжних наукових результатів у досліджуваній сфері на правотворчу 

діяльність у сфері ЗКІ та визначення кореляції із вже запропонованими підходами у 

проекті відповідного профільного Закону України.  
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Так, у проекті Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”, 

визначено, що метою державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури 

є забезпечення безперебійного та стійкого функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури України, запобігання проявам актів несанкціонованого втручання, 

прогнозування та запобігання кризовим ситуаціям з негативним впливом на об’єкти 

критичної інфраструктури, а також підвищення рівня захисту, удосконалення 

заходів безпеки та стійкості цих об’єктів від існуючих загроз [78]. 

Такий стан не досягається сам по собі, також він не є результатом випадкового 

збігу обставин, оскільки його досягнення є результатом кропіткої та 

цілеспрямованої діяльності як держави, так і приватного сектора, а також 

суспільства. І в цьому процесі суттєву роль відіграє саме ефективне АПР суспільних 

відносин у сфері ЗКІ. 

При цьому впровадження дієвого механізму застосування адміністративно-

правових засобів у сфері ЗКІ, зокрема його належного адміністративно-правового 

регулювання, є важливою передумовою формування та ефективного 

функціонування ДСКЗІ.  

Варто підкреслити, що на даний час вже досить велика кількість дослідників 

ретельно вивчали як сам механізм адміністративно-правового регулювання, так і 

його структуру [165; 166; 167, с. 40-41; 168; 169; 170; 171]. При цьому початок 

досліджень механізму АПР бере від досліджень загального механізму правового 

регулювання, підходи до розуміння якого екстраполюються на галузеві науки. 

Водночас, при дослідженні питання упорядкування та регулювання 

суспільних відносин у сфері ЗКІ адміністративно-правовими нормами, слід 

погодитись із В. Д. Ткаченко та Є. Б. Ручкіним, які підкреслили, що „необхідними 

умовами існування та гармонійного розвитку будь-якого суспільства є узгодження 

інтересів різних його членів, встановлення і підтримування у стосунках між ними 

певного встановленого порядку. Основне навантаження в реалізації зазначених 

функцій лягає на спеціально пристосовану до особливостей суспільного буття 

розгалужену систему соціальної регуляції, важливе місце в якій посідає правове 

регулювання, що в загальному вигляді може бути охарактеризовано, як процес дії за 
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допомогою правових норм та інших юридичних засобів на поведінку людей з метою 

упорядкування, охорони та розвитку суспільних відносин”[172, c. 404]. 

Таким чином, можна прослідкувати, що більшістю вітчизняних дослідників 

під правовим регулюванням (у тому числі під адміністративно-правовим 

регулюванням) розуміють сукупність способів та засобів цілеспрямованого 

правового (у тому числі адміністративно-правового) впливу держави на суспільні 

відносини, метою якого є упорядкування та урегулювання цих відносин в інтересах 

людини, суспільства та держави. 

При цьому, виокремлюючи адміністративно-правове регулювання, більшістю 

вчених підтримується підхід [171; 170; 169; 173], за якого воно розглядається як 

цілеспрямований вплив за допомогою адміністративно-правових засобів на 

суспільні відносини для забезпечення прав, свобод і публічних законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського 

суспільства та держави.  

Враховуючи вищевикладене, під адміністративно-правовим регулюванням 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури слід розуміти 

взаємоузгоджену систему адміністративно-правових засобів, спрямованих на 

реалізацію державної політики у сфері ЗКІ та врегулювання (упорядкування) 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку із забезпеченням безперебійного та 

стійкого функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Провідну роль серед 

засобів відіграють норми адміністративного права, правові положення (приписи) 

актів адміністративного законодавства. 

Запропоноване визначення повністю охоплює мету державної політики, яка 

визначена у профільному законопроекті, але водночас є першою у науці 

адміністративного права спробою формулювання зазначеної правової категорії, а 

тому закладає підґрунтя для подальших наукових пошуків у цій сфері. 

Тепер доцільно розглянути механізм адміністративно-правового регулювання 

у сфері захисту критичної інфраструктури, підкресливши, що він виступає видовим 

механізмом (проявом) загального правового механізму та спрямований на 

забезпечення  реалізації державного управління у сфері ЗКІ.  
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Дослідження поняття механізму АПР в цілому та окремих його структурних 

елементів проводили такі вчені-адміністративісти, як В. Б. Авер’янов, С. С. 

Алексєєв, Ю. П. Битяк, В. В. Галунько, Т. С. Гончарук, С. М. Гусаров, Ю. М. 

Дьомін, Т. В. Кашаніна, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць, О. Л. Копиленко, 

А. С. Крижанівський, В. І. Курило, О. В. Кузьменко, В. В. Ладиченко, 

М. В. Миронюк, А. О. Монаєнко, Д. М. Овсянко, С. Г. Стеценко та інші. Водночас,  

механізм адміністративно-правового регулювання у сфері захисту критичної 

інфраструктури ще не розглядався. 

Одним із засновників розроблення теоретичних підходів до визначення 

механізму правового регулювання вважається С. С. Алексєєв, який цей механізм 

пропонує визначати як взяту в єдності систему правових засобів (норм права, 

юридичних фактів та актів застосування права, правовідносин, актів реалізації прав і 

обов’язків) за допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив на 

суспільні відносини [165, c. 30].  

Т. О. Коломоєць визначає механізм правового регулювання як сукупність 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних 

відносин у сфері адміністративного права [174, с. 13]. 

В. В. Галунько під механізмом адміністративно-правового регулювання 

(охорони) розуміє засоби функціонування єдиної системи адміністративно-

правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і публічних законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування громадянського суспільства 

і держави [175, с. 251].  

Схожою є  наукова позиція І. П. Голосніченка, який поняття механізму 

адміністративно-правового регулювання екстраполює на сферу діяльності органів 

державної влади та визначає його як сукупність адміністративно-правових засобів, 

за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі 

реалізації виконавчої влади [169, c. 20-21]. 

Елементами структури механізму правового регулювання також є: принципи 

і норми права, форми права (акти законодавства), а також форми, за допомогою 

яких нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, 
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задоволення інтересів суб’єктів права, встановлюється і забезпечується 

правопорядок, тобто окремим елементом розглядають і правовідносини. 

Що ж стосується механізму АПР у сфері ЗКІ, то він, будучи різновидом 

механізму адміністративно-правового регулювання (а також маючи структуру, 

схожу з базовим явищем), є узгодженою системою адміністративно-правових 

засобів, метою якої є здійснення упорядкування та унормування суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури.  

При цьому до ознак механізму АПР у сфері ЗКІ можна віднести:  

 обумовленість метою реалізації державної політики у сфері ЗКІ;  

 реалізація через діяльність суб’єктів у сфері ЗКІ (тобто наявність 

ефективного механізму АПР у сфері ЗКІ є обов’язковою умовою функціонування 

ДСЗКІ); 

 виступає системою взаємоузгоджених адміністративно-правових норм, 

принципів, форм права (актів законодавства), а також форм, за допомогою яких 

нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, 

задоволення публічних інтересів суб’єктів ДСЗКІ, встановлюється і забезпечується 

правопорядок; 

 спрямованість на упорядкування суспільних відносин у сфері ЗКІ; 

пріоритет національних інтересів тощо. 

Варто підкреслити, що в Україні поступово запроваджується механізм 

адміністративно-правового регулювання у сфері захисту критичної 

інфраструктури, оскільки здійснюються послідовні кроки для розроблення та 

застосування правових засобів, за допомогою яких і відбувається правове 

регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ. Більше того, дедалі частіше об’єктом 

дослідження виступають правові аспекти залучення міжнародного капіталу та 

інституціоналізації державних підприємств [176]. 

Складовими механізму адміністративно-правового регулювання у сфері 

захисту критичної інфраструктури виступають: 

1) норми права, що регулюють суспільні відносини у сфері ЗКІ — 

розрізнені чинні норми права, акти галузевого (інституційного) законодавства, які 
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визначають компетенцією окремих суб’єктів щодо реалізації того чи іншого 

завдання у різних сферах ЗКІ; 

2) акти реалізації норм права — процес фактичного втілення правових 

норм у сфері ЗКІ через безпосередню діяльність суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури; 

3) правові відносини — поступово набувають все чіткіших рис вольові 

суспільні відносини у сфері ЗКІ, що виникають на основі норм права — правові 

відносини у сфері ЗКІ. 

Функціональними складовими механізму адміністративно-правового 

регулювання у сфері ЗКІ виступають: 

1) юридичний факт — конкретні життєві обставини, які зумовлюють 

виникнення, зміну або припинення адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ; 

2) правова свідомість суб’єктів захисту критичної інфраструктури — 

система відображення правової дійсності у поглядах і почуттях, уявленнях про 

ефективність права як регулятора суспільних відносин у сфері ЗКІ; 

3) акти тлумачення; 

4) акти застосування. 

Якщо характеризувати в цілому стадії аналізованого механізму стосовно 

державної системи захисту критичної інфраструктури, то фактично наша країна ще 

перебуває на першій стадії — регламентації суспільних відносин, на якій 

відбувається правотворча діяльність органів державної влади зі створення правових 

норм і нормативно-правових актів. 

Після того, як буде прийнято профільний законодавчий акт, відбудеться 

перехід до стадії виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, оскільки 

буде чітко визначена адміністративно-правова компетенція кожного суб’єкта 

суспільних відносин у сфері ЗКІ із розподілом відповідних повноважень та 

відповідальності. Одночасно відбуватиметься реалізація суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків, тобто фактичне втілення в життя приписів норм 

адміністративного права. 
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Для формування цілісної системи НПА, що регулюють суспільні відносини у 

сфері ЗКІ, доцільно виходити не лише із аналізу доктринальних та історичних 

джерел, а й розробити завдання, які покладаються на дані НПА і успішне виконання 

яких сприятиме досягненню бажаного рівня правового регулювання суспільних 

відносин. 

Відтак, розроблення завдань законодавства про захист інфраструктури 

виступає важливим дослідницьким етапом на шляху розуміння напрямів та векторів 

еволюції аналізованого в даному підрозділі законодавства.  

Екстраполюючи напрацювання В. А. Ліпкана щодо завдань законодавства у 

сфері національної безпеки України [177; 40; 178], доцільно виділити задачі, які 

можуть бути закладені у законодавство про захист критичної інфраструктури: 

- концептуалізувати феномен захисту критичної інфраструктури як 

такий, визначивши його вихідні параметри та характеристики, чинники, що 

впливають на його розвиток, виділивши потенційні та реальні загрози та небезпеки, 

а також сформувавши засади для формування ДСЗКІ; 

- актуалізувати проблему створення ДСЗКІ як найбільш ефективного 

засобу забезпечення національних інтересів у найважливіших сферах 

інфраструктури; 

- легітимізувати не лише процес забезпечення захисту критичної 

інфраструктури, але й створення і функціонування самої державної системи ЗКІ, яка 

має складатися із державної і недержавної підсистем на засадах державно-

приватного партнерства; 

- розробити правові засади для створення ДСЗКІ із визначенням органу 

державної влади, відповідального за координацію дій у сфері захисту критичної 

інфраструктури; 

- активізувати діяльність заінтересованих органів державної влади і 

інших суб’єктів, що прямо або опосередковано залучені до процесу ЗКІ шляхом 

додаткового регулювання їх діяльності [132]; 

- визначити адміністративно-правовий статус суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури через позначення трьох блоків: 1) цільовий (принципи, мета, 
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завдання, функції); 2) структурно-організаційний (регулювання порядку створення, 

реорганізації, ліквідації, процедури та матеріально-фінансового забезпечення 

діяльності, лінійної та функціональної підпорядкованості органів); 3) 

компетенційний: (сукупність функцій, завдань, гарантій, повноважень, прав та 

обов’язків, засад відповідальності). Також потребують свого  визначення гарантії, 

повноваження, завдання, функції, характер взаємозв’язків з іншими органами, в 

тому числі окремих регуляторів (Національний комісій, Національного банку 

України), нормативно-визначений порядок формування та процедури діяльності цих 

органів, місце в ієрархічній структурі органів виконавчої влади, порядок вирішення 

організаційних питань, особливості правозастосування у досліджуваній сфері тощо; 

- закласти фундамент для формування національної системи стійкості з 

метою максимальної реалізації національних інтересів; 

- створити систему моніторингу для відстеження ризиків і своєчасної 

нейтралізації передумов, що створюють загрозу об’єктам критичної інфраструктури; 

- сприяти утворенню несуперечливої і узгодженої за цілями та 

завданнями системи нормативно-правових актів, що регулюватимуть суспільні 

відносини у сфері захисту кричної інфраструктури; 

- розробити та закріпити чіткі критерії та методологію віднесення об’єктів 

інфраструктури до критичної інфраструктури, порядку їх паспортизації та 

категоризації, реєстру та обліку; 

- розробити методологію проведення оцінки загроз та небезпек об’єктам 

критичної інфраструктури, а також системі захисту КІ, в тому числі скринінг ПІІ 

[179; 180] в об’єкти критичної інфраструктури; 

- визначити спеціальний державний правоохоронний орган, 

відповідальний за проведення аналізу та оцінки загроз критичній інфраструктурі з 

боку інших держав (з метою недопущення економічної експансії та 

дискримінаційної політики, заподіяння шкоди економічному і науково-технічному 

потенціалу держави тощо), а також організацію та вжиття відповідних 

упереджувальних заходів та заходів з протидії; 
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- створити сприятливі правові умови для розвитку державно-приватного 

партнерства у сфері захисту критичної інфраструктури із законодавчим 

закріпленням джерел фінансування заходів у даній сфері; 

- розвивати міжнародне співробітництво у сфері захисту критичної 

інфраструктури, а також побудови та розвитку національної системи стійкості. 

Відповідно до окреслених завдань, що регулюють суспільні відносини у сфері 

ЗКІ, і має відбуватися формування ієрархічної системи НПА. 

З метою досягнення проголошеної мети за допомогою окресленого вище 

методологічного інструментарію, зокрема діахронного аналізу, буде проведено 

аналіз еволюційних підходів до легітимації як самої сфери захисту критичної 

інфраструктури, так і формування сучасної правової основи регулювання 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Обрання саме цього методу дослідження зумовлено тим, що із його 

застосуванням розглядаються явища у процесі історичної еволюції. Вивчення фактів 

та ґенези формування НПА за допомогою діахронного методу виступає 

визначальною рисою історичного підходу на відміну від типології, яка походить із 

синхронії [181, c. 152]. 

Слід згадати, що у 1991 році відбулась важлива подія: Верховною Радою 

України було схвалено один із найважливіших стратегічних актів, що регулював 

суспільні відносини у сфері національної безпеки — Концепцію (основи державної 

політики) національної безпеки України [182]. 

У юридичній енциклопедії знаходимо таке визначення: „Концепція правова — 

провідна ідея, точка зору на те або інше правове явище…схвалені у встановленому 

порядку, які кладуться в основу відповідних організаційних заходів, законодавчих 

актів, рішень тощо”[183, c. 339]. 

Узагальнюючи напрацювання дослідників з безпекової тематики [184; 185; 23; 

36; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198], можна виділити 

основні підходи до визначення поняття „концепція національної безпеки”, серед 

яких:1) сукупність ідей і уявлень про природу та шляхи зміни (збереження або 

забезпечення) національної безпеки; 2) комплекс основних теоретичних положень, 
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спрямованих на розкриття сутності національної безпеки в конкретних історичних 

умовах через науково обґрунтоване визначення її цілей, завдань, принципів, методів, 

форм, структури і елементів, що її забезпечують;3) систему поглядів на вирішення 

проблеми, сукупність понять і зв’язків між ними, яка визначає основні напрями 

розвитку і характеристики будь-якого явища. Концепція національної безпеки на 

відміну від стратегії національної безпеки носить принциповий, більш загальний, 

основоположний характер, має ідеологічний зміст.  

У цьому контексті слід підкреслити, що для того, щоб державна політика  у 

сфері захисту критичної інфраструктури була ефективною, вона має спиратися на 

баланс правотворчості і правозастосування. При цьому, ефективність 

правотворчості у сфері ЗКІ безпосередньо залежить від ефективності відповідної 

державної політики, що створює своєрідне замкнене коло і нерозривний органічний 

зв’язок залежності одних процесів від інших. При цьому певна суперечливість і 

складноструктурованість існуючих управлінських механізмів і процесів у сфері ЗКІ 

утримують питання їх оптимізації у стані постійної актуальності як для політиків та 

органів державної влади, так і для досліджень науковців.  

Окрім того, нечіткість меж сфери захисту критичної інфраструктури та досить 

невисокий рівень транспарентності (якщо порівнювати його з іншими сферами 

діяльності) суттєво ускладнюють можливості прийняття швидких та ефективних 

рішень, спрямованих на формування ДСЗКІ. Водночас, зазначені рішення можуть у 

тому числі включати необхідність об’єднання окремих процесів у сфері ЗКІ та 

розширення ролі окремих посадових осіб та органів державної влади.  

Як вже було визнано вище, чіткої упорядкованості та етапності розвитку 

законодавства у сфері ЗКІ досі не спостерігається, що зумовлює відсутність 

необхідної комплексної управлінської діяльності у цій сфері.  

Водночас варто підкреслити, що ДСЗКІ є прикладом надскладної 

різнорівневої державної системи управління, якій притаманна „мережевість”, що 

вимагає застосування нової моделі управління із використанням інструментів 

екосистемної логіки, до якої поступово переходять більшість великих бізнес-

корпорацій. 
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Як слушно зазначає Г. Саврук, екосистеми виникають тоді, коли „актор або 

група акторів вирішують мобілізувати велику кількість незалежних учасників, щоб 

працювати разом, досягаючи спільних цілей. Екосистема завжди повинна мати ідею. 

Щоб створити екосистему, ми повинні знайти учасників, які мають достатньо 

ресурсів, спроможностей, компетенції та капіталу, щоб реалізувати нашу ідею” 

[199]. 

Такий підхід щодо необхідності застосування під час формування ДСЗКІ 

принципово нового стилю управління вбачається у сучасних реаліях 

найоптимальнішим. При цьому він має передбачати зміщення від вертикальної до 

горизонтальної форми управління діяльністю в цілому і, зокрема, передбачати 

горизонтальну взаємодію з основними стейкхолдерами у сфері ЗКІ, при збереженні 

координуючої ролі держави. Водночас, це може зумовити примноження форм 

взаємодії і контролю, сприятиме залученню усіх заінтересованих сторін до 

управління у сфері ЗКІ. 

Слід підкреслити, що зазначений підхід потребує гнучкого поєднання із 

традиційною ієрархічною моделлю управлінської діяльності, а тому робить процес 

розроблення законодавства у сфері ЗКІ досить складним та таким, що потребує 

значного обсягу міждисциплінарних знань у фахівців, які братимуть участь у його 

розробленні та необхідність залучення широкого кола представників органів 

державної влади, приватного сектору та експертів у зазначеній сфері. 

Саме з урахуванням зазначеного підходу в Україні було визнано необхідність 

розроблення та схвалення окремого нормативно-правового акта – Концепції 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури, метою якої є 

визначення основних напрямів, механізмів і строків комплексного правового 

регулювання та створення системи державного управління у сфері захисту 

критичної інфраструктури. 

Слід зауважити, що дійсно саме Концепція створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури має виступати консолідуючим документом у 

сфері ЗКІ. Вона становить виключно важливу роль (після Конституції України та 

щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України) у системі 
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нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури. У цьому аспекті, можна цілком погодитися із позицією 

В. А. Ліпкана [193, С. 90-91], який також вважає основоположною (тільки у сфері 

національної безпеки) роль саме Концепції національної безпеки, зазначаючи, що 

стратегії, доктрини, закони, програми, положення тощо мають розроблятися на 

виконання даної Концепції. 

Також слід відзначити про відсутність закону про нормативно-правові акти. 

Його існування дозволило б провести аналіз на відповідність правового акту, яким 

планується схвалити  Концепцію, на відповідність ознаками нормативно-правового 

акту з огляду на положення КАСУ. Тобто підійти до питання з точки зору 

формального (позитивістського) підходу. 

Отже, в подальшому ключовим завданням розроблюваних нових стратегій, 

доктрин, програм, законів — є конкретизація положень Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури, надання їм визначеності 

відповідно до сфер інфраструктури. 

Враховуючи викладене, з урахуванням напрацювань дослідників із безпекової 

тематики, на які вже зроблені відповідні посилання вище, можна запропонувати на 

розгляд інтерпретоване визначення поняття — концепція створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури — система офіційно прийнятих 

сучасних поглядів держави на потреби, цінності, інтереси особи, суспільства і 

держави у сфері захисту критичної інфраструктури, а також напрями, засоби і 

способи їх забезпечення в умовах дії реальних чи потенційних загроз та небезпек. 

Концепцію створення ДСЗКІ також можна розглядати як систему науково 

обґрунтованих і прийнятих вищими органами державної влади сучасних поглядів на 

поняття і сутність державної системи захисту критичної інфраструктури, її цілі, 

функції та завдання, принципи та методи (механізм) забезпечення. 

Продовжуючи логіку ретроспективного та діахронного аналізу, варто 

здійснити аналіз нормативно-правових актів у сфері національної безпеки та  

проаналізувати Концепцію (основи державної політики) національної безпеки від 

1997 року [182]. У даному документі було виділено такі найбільш важливі сфери 
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життєдіяльності, відповідно до яких, з урахуванням системного підходу, в рамках 

якого значна увага приділяється саме зв’язкам між елементами, пропонується 

модель гіпотетичних видів інфраструктури: 

1) політична сфера — політична інфраструктура; 

2) економічна сфера — економічна інфраструктура; 

3) соціальна сфера — соціальна інфраструктура; 

4) воєнна сфера — воєнна інфраструктура; 

5) екологічна сфера — екологічна інфраструктура; 

6) науково-технологічна сфера — науково-технологічна інфраструктура; 

7) інформаційна сфера — інформаційна інфраструктура. 

Цікавим є той факт, що навіть у 1997 році вже наголошувалося на відсутності 

необхідної інфраструктури в інформаційній сфері, з метою чого у розділі 4 

зазначеного НПА було прямо вказано не необхідність розробки і впровадження 

необхідних засобів та режимів отримання, зберігання, поширення і використання 

суспільно значущої інформації, створення розвиненої інфраструктури в 

інформаційній сфері. Тобто в даному документі було виділено 7 основних сфер, а 

стосовно інфраструктури прямо вказано на інфраструктуру в інформаційній сфері. 

Ключова роль даного документа здійснила вплив на подальший розвиток 

НПА, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки. Саме тому 

даний документ вважається і визначається як стратегічний нормативно-правовий 

акт. 

Слід зауважити, що Конституція України, щорічні послання Президента 

України [200], Закон України „Про національну безпеку України”, інші закони, 

Стратегія національної безпеки України і Концепція створення ДСЗКІ мають 

розглядатися як правові засади у системі адміністративно-правового регулювання у 

сфері захисту критичної інфраструктури, оскільки у них визначаються і 

закріплюються засади державної політики у сфері ЗКІ, принципи їх організації та 

функціонування, порядок взаємодії тощо. 
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Наступним елементом аналізу відповідно до історичного методу виступає 

Закон України „Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 

року [201], яким було скасовано дію аналізованої вище Концепції. 

Отже, із набранням чинності Закону України „Про основи національної 

безпеки України” втратила чинність Концепція (основи державної політики) 

національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 

січня 1997 року [182]. Таким чином законодавець імперативно підійшов до 

реалізації п. 17 ст. 92 Конституції України, в якому визначено, що основи 

національної безпеки мають визначатися винятково законом України. 

Якщо ж пригадати документи у сфері національної безпеки, які у попередні 

роки регулювали суспільні відносини у сфері національної безпеки [201], то в них 

було виділено такі сфери життєдіяльності, які також можна обрати в якості критеріїв 

в рамках запропонованої наукової гіпотези щодо виділення обґрунтованих видів 

інфраструктури. Отже, згідно з положеннями Закону України „Про основи 

національної безпеки України” було виокремлено вже 9 сфер життєдіяльності: 

1) зовнішньополітична сфера — зовнішньополітична інфраструктура; 

2) внутрішньополітична сфера — внутрішньополітична інфраструктура; 

3) сфера державної безпеки — безпекова інфраструктура, інституційна 

інфраструктура; 

4) економічна сфера — економічна інфраструктура; 

5) екологічна сфера — екологічна інфраструктура; 

6) науко-технологічна сфера — науково-технологічна інфраструктура; 

7) сфера безпеки державного кордону — прикордонна інфраструктура; 

8) інформаційна сфера — інформаційна інфраструктура; 

9) соціальна і гуманітарна сфера — соціальна та гуманітарна 

інфраструктура. 

Порівняно із Концепцією (нові сфери виділені курсивом), яка була 

проаналізована вище, зникла політична сфера, натомість замість неї з’явилося дві 

нові сфери: внутрішньополітична та зовнішньополітична. Також у Законі з’явилася 

сфера державної безпеки. Зважаючи на об’єкти національної безпеки, логічним було 
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б також додати сфери громадської безпеки та особистої безпеки. Також до 

соціальної сфери було додано гуманітарну сферу. 

Помилково, як показав час, зникла воєнна сфера, замість якої з’явилася сфера 

безпеки державного кордону. Це стало наслідком політики демілітаризації, а також 

надання інформації керівництву держави про відсутність зовнішніх загроз та 

відсутність необхідності розвитку власних Збройних Сил, а також органів сектору 

безпеки і оборони. 

Окремо слід відзначити помилковість відсутності такої сфери як „фінансова”, 

що призвело до фінансової залежності держави, несамостійності в реалізації 

монетарної політики, залежності від зарубіжних фінансових бірж тощо. 

Примітним фактом є те, що система суб’єктів забезпечення національної 

безпеки співпадає із системою суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

У Стратегії національної безпеки України 2015 року, яка була затверджена 

Указом Президента України, до актуальних загроз національній безпеці України 

віднесено [202]: 

1) агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження української економіки 

і підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і 

захоплення її території; 

2) неефективність системи забезпечення національної безпеки і оборони 

України; 

3) корупція та неефективна система державного управління; 

4) економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження 

рівня життя населення; 

5) загрози енергетичній безпеці; 

6) загрози інформаційній безпеці; 

7) загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів; 

8) загрози безпеці критичної інфраструктури; 

9) загрози екологічній безпеці. 
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Тобто, у Стратегії національної безпеки України в 2015 р., вперше при 

визначенні актуальних загроз національній безпеці було виділено як окрему —

сферу об’єктів критичної інфраструктури.  

Крім того перелік актуальних загроз національній безпеці України дав змогу в 

якості гіпотези виокремити види інфраструктури, щодо яких існують перераховані 

загрози, наприклад: 

 агресивні дії іноземних держав, що здійснюються для виснаження 

української економіки і підриву суспільно-політичної стабільності з метою 

знищення держави Україна і захоплення її території — інституційна, регіональна, 

місцева та локальна інфраструктура, загроза функціонування ДСЗКІ; 

 неефективність системи забезпечення національної безпеки і оборони 

України — недостатня ефективність державної системи захисту критичної 

інфраструктури; 

 корупція та неефективна система державного управління — 

інституційна інфраструктура, інфраструктура державного управління; 

 економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження 

рівня життя населення — економічна та промислова інфраструктура; 

 загрози енергетичній безпеці — енергетична інфраструктура; 

 загрози інформаційній безпеці — інформаційна інфраструктура, 

інформаційно-телекомунікаційна; 

 загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів — кібернетична 

інфраструктура; 

 загрози безпеці критичної інфраструктури: 1) критична зношеність 

основних фондів об’єктів інфраструктури України та недостатній рівень їх 

фізичного захисту; 2) недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури від 

терористичних посягань і диверсій; 3) неефективне управління безпекою критичної 

інфраструктури і систем життєзабезпечення.  

 загрози екологічній безпеці — екологічна інфраструктура. 

Таким чином, починаючи із 2015 року сфера захисту критичної 

інфраструктури поступово набуває статусу окремої, а відтак, формуються 
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передумови для розроблення окремого нормативно-правового поля, в рамках якого 

будуть регулюватися суспільні відносин саме у сфері ЗКІ як самодостатні та 

самостійні. Примітним є те, що у даній Стратегії було виділено як окрему сферу 

об’єктів критичної інфраструктури, так і безпосередні загрози їм. Відтак можемо 

констатувати, що в рамках Стратегії 2015 року визначено та нормативно 

закріплено новий вид суспільних відносин: суспільні відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури. 

Водночас, у новому Законі України „Про національну безпеку України” від 

20.07.2018 року у п. 4 ст. 3 було виділено такі сфери національної безпеки і 

оборони [62]: 

1) воєнна безпека; 

2) зовнішньополітична безпека; 

3) державна безпека; 

4) економічна безпека; 

5) інформаційна безпека; 

6) екологічна безпека; 

7) кібербезпека; 

8) тощо. 

Останній пункт є досить дискусійним, адже складно зрозуміти, які ще сфери, 

крім визначених, можуть бути віднесені до сфери національної безпеки і оборони. 

До того ж, у п. 1 ст. 1 визначення терміна „сфера національної безпеки і оборони” 

відсутнє. 

При цьому у п. 1 ст. 1 надається тлумачення таких понять як:  

 громадська безпека і порядок — сфера така відсутня, водночас документ 

стратегічного рівня передбачено — Стратегія громадської безпеки та цивільного 

захисту України; 

 державна безпека — сфера така передбачена, утім документа 

стратегічного рівня — ні; 

 національна безпека — передбачено сферу національної безпеки і 

оборони, але виникає певне непорозуміння різниці між національною безпекою та 
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національною безпекою і обороною. Документ стратегічного рівня передбачено — 

Стратегія НБУ; 

 оборонно-промисловий комплекс — сфера відсутня, документ 

Стратегічного рівня передбачено — Стратегія розвитку ОПК України. 

Також у зазначеному Законі України у найбільш важливих сферах 

життєдіяльності було виділено керівні (стратегічні документи), що регулюють 

вказані суспільні відносини: 

1) Стратегія національної безпеки України; 

2) Стратегія воєнної безпеки України; 

3) Стратегія кібербезпеки України; 

4) Стратегічний оборонний бюлетень України; 

5) Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України 

6) Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України. 

Певну колізію у систему НПА, що регулюють суспільні відносини у сфері 

національної безпеки, вносить п. 5 ст. 3 аналізованого Закону, в якому вказано: 

„Загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети державної політики 

у сферах національної безпеки і оборони визначаються у Стратегії національної 

безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки 

України, інших документах з питань національної безпеки і оборони, які 

схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і затверджуються 

указами Президента України” [62]. 

Відтак законодавець: 

- частково розмиває сутність та керівні засади Стратегії національної 

безпеки України, в якій мають визначатися засади забезпечення національної 

безпеки у найбільш важливих (визначених саме в цій Стратегії) сферах 

життєдіяльності; 

- формує бланкетну норму, яка є непритаманною стратегічним актам, 

адже саме вони визначають засадничі положення. Адже за обсягом суспільних 

відносин, охоронюваних цінностей та благ, публічних інтересів стратегічні 

документи є ключовими. Цим ще раз підтверджується правильність наукового 
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підходу до необхідності формування теоретико-правової основи для впровадження в 

правничу реальність стратегічних нормативно-правових актів та формування 

ієрархічної системи НПА, що регулюють суспільні відносини у сфері ЗКІ; 

- створює „конкуренцію” норм, тобто відхиляється від свого 

онтологічного призначення. 

Частота вживання родового терміна дослідження — „інфраструктура” — в 

тексті визначена шість разів, натомість лише у трьох словоформах: 

 інфраструктура (п. 12 ст. 1; пп. 1 п. 2 ст. 29) 

 об’єкти критичної інфраструктури (п. 1 ст. 19); 

 кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури (п. 1 ст. 22; ч. 2. 

п. 1 ст. 27; пп. 4 п. 3 ст. 27). 

У Стратегії національної безпеки України 2020 року, яка була затверджена 

Указом Президента України, серед переліку поточних та прогнозованих загроз 

національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням 

зовнішньополітичних та внутрішніх умов [203] зазначається, що „посилюються 

загрози для критичної інфраструктури, пов’язані з погіршенням її технічного стану, 

відсутністю інвестицій в її оновлення та розвиток, несанкціонованим втручанням у 

її функціонування, зокрема фізичного і кіберхарактеру, триваючими бойовими 

діями, а також тимчасовою окупацією частини території України”. 

З огляду на зазначене, у розділі 3 Стратегії до основних напрямів 

зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності держави для забезпечення 

її національних інтересів і безпеки віднесено створення державою ефективної 

системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури, заснованої на чіткому 

розподілі відповідальності її суб’єктів та державно-приватному партнерстві. 

Водночас, на даний час тільки розпочинається перегляд напрямів і заходів 

державної політики відповідно до нової Стратегії національної безпеки України, що 

уможливлює у перспективі побудову дієвої моделі ЗКІ в державі. 
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2.2 СПЕЦІАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОР ПРАВОВИХ 

ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Правове регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ є важливою частиною 

національного законодавства, яке реалізується за допомогою стратегічних норм. 

Останнім часом воно характеризується перманентними широкомасштабними 

змінами, доповненнями, пошуками нових юридичних форм закріплення. 

Здебільшого адміністративно-правові норми у цій сфері мають стратегічний 

характер, визначаючи основні шляхи й вектори еволюції держави та суспільства у 

чітко визначений проміжок часу. 

Глобалізація насильства, не завжди дієві міжнародні безпекові інституції 

спричинили активізацію регіональних держав до застосування сили у міжнародних 

відносинах. Україна не стала винятком. 

Застосування відносно України інструментів інформаційної та гібридної війн, 

епідемія COVID-19, фінансово-економічна, інформаційна та геополітична криза, 

поєднані із несформованістю ДСЗКІ (зокрема відсутність спеціального закону про 

критичну інфраструктуру та її захист), постійно доповнюють спектр загроз та 

небезпек як національній безпеці України в цілому, так і суспільним відносинам у 

сфері ЗКІ зокрема.  

Саме тому процес правотворення стратегічних норм має бути чітко 

визначеним та узгодженим, а також досить швидким відповідно до потенційних чи 

реальних загроз, небезпек, викликів. Суб’єкти ДСЗКІ зобов’язані здійснювати 

постійний моніторинг актуальності та дієвості стратегічних норм, а також 

можливості оперативного удосконалення їх змісту. 

Попри тривалу й давню практику створення, ухвалення, застосування 

стратегічних нормативно-правових актів вищими державними органами України та 

державними інституціями інших держав, їх правова природа, особливості, ієрархія є 

недостатньо визначеними як на практичному, так і на теоретичному рівні. 

Здебільшого вони суттєво відрізняються від „класичних” норм права за змістом, 

роллю та значенням в механізмі адміністративно-правового регулювання. На даний 
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час відсутня нормативно визначена дефініція чи науково узгоджена 

загальнотеоретична назва таких адміністративно-правових норм. Однак саме ці 

норми відіграють важливу роль в упорядкуванні великої кількості суспільних 

відносин, в тому числі у сфері ЗКІ. 

Як було відзначено раніше, дана тема є недостатньо розробленою навіть на 

рівні загальнотеоретичної науки. Вагоме значення у розумінні цієї проблематики 

мають праці В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, Д. Н. Бахраха, С. Д. Гусарєва, 

В. Б. Ісакова, В. В. Копєйчикова, В. А. Ліпкана, Ю. Є. Максименко, А. В. Малька, 

Н. І. Матузова, В. Д. Сорокіна, О. Д. Тихомирова, Л. В. Томаша, Л. С. Явича, які 

розкрили зміст, види, ознаки та особливості нормативно-правових актів, 

загальнотеоретичні основи механізму правового регулювання, системи 

законодавства та права, правової системи в цілому та особливості норм права, місце 

та роль в механізмі адміністративно-правового регулювання та системі 

законодавства спеціальних норм права. 

Не менш важливими для пізнання предмета дослідження мають праці 

Ю. В. Кривицького, М. М. Пендюри, О. О. Тихомирова, О. В. Тюріної, 

Н. П. Харченко, в яких зосереджена увага на особливостях окремих стратегічних 

норм крізь призму юридичної діяльності, компаративних досліджень чи 

теоретичних засад національної та інформаційної безпеки. 

Окремі питання стратегічної правотворчості суб’єктів владних повноважень 

розглядали в своїх наукових працях Ю. Г. Барабаш, Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага, 

О. В. Богачова, О.В. Бойко, Ю. О. Волошин, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, 

О. Л. Копиленко, А. О. Селіванов, В. О. Серьогін, Т. В. Скоромоха, О. В. Скрипнюк, 

Р. О. Стефанчук, Ю. М. Тодика, В. Л. Федоренко, В. І. Цоклан, В. А. Шатіло, 

Ю. С. Шемшученко та інші науковці.  

Особливо актуальними і найбільш сучасними виступають загальнотеоретичні 

наукові розробки Н. П. Харченко, в яких окреслюється авторська позиція щодо 

визначення поняття „стратегічні акти”, їх особливостей, класифікації, місця та ролі у 

вітчизняній системі законодавства [204; 205; 206; 207; 208]. 
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Проте відсутність системного дослідження адміністративно-правової природи 

стратегічних актів унеможливлює комплексне вирішення проблеми 

адміністративно-правового регулювання створення державної системи ЗКІ в 

Україні. 

Не менш важливими для пізнання предмета дослідження мають праці 

галузевих фахівців. Так, у адміністративно-правових та інформаційно-правових 

дослідженнях В. А. Ліпкана та представників його наукової школи розкриваються 

зміст та види стратегічних правових актів, що регулюють суспільні відносини у 

сфері національної безпеки, а також вперше для робіт такого рівня обґрунтовано 

методологічні засади визначення ієрархії нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини у сфері національної безпеки [40; 209; 177; 193; 210; 211; 212; 

213; 214]. 

Наукову зацікавленість викликає також робота І. М. Берназюк, яка в рамках 

конституційного права дослідила особливості стратегічних актів, що ухвалюються 

Верховною Радою України [215; 216]. 

Отже, доктринальна та нормативна невизначеність й неурегульованість 

правової природи та особливостей стратегічних норм у цілому, а також їх роль та 

місце в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин у сфері ЗКІ, 

актуалізувало розгляд даних питань. Оскільки в процесі дискусій щодо формування 

системи НПА методологічні питання будови даної системи враховуються не досить 

повно.  

У зв’язку із цим метою даного підрозділу є окреслення загальнотеоретичних 

засад стратегічних норм як регуляторів суспільних відносин у сфері ЗКІ у правовій 

системі України та вітчизняній юридичній доктрині. Задля цього були поставлені 

наступні завдання: розкрити поняття та ознаки спеціальних адміністративно-

правових норм права у системі норм права; окреслити місце та роль стратегічних 

норм у вітчизняній системі права та правовій доктрині України; визначити 

особливості стратегічних норм як регуляторів суспільних відносин у сфері ЗКІ; 

надати визначення поняттям „стратегічні норми” та „стратегічні норми як регулятор 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури”. 
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Розкриття місця та ролі стратегічних норм як регуляторів суспільних відносин 

у сфері ЗКІ здійснюватиметься з урахуванням того, що вони є нормами права. Саме 

тому слід звернути увагу на загальнотеоретичні засади теорії норм права у цілому.  

Сучасне бачення норми права є результатом тривалого та широкого 

розроблення фахівцями загальнотеоретичної науки. Вагоме значення для пізнання 

порушеної проблематики мають також розробки представників різних галузей 

права. Здається, що розуміння цієї юридичної категорії є більш-менш усталеним у 

наукових колах. Однак поява нових суспільних відносин, галузей права, 

міжгалузевих інститутів, інформатизація, кіберглобалізація, регіоналізація, 

адаптація вітчизняного законодавства до міжнародних норм та принципів, 

входження до європейського правового простору сприяє необхідності подальшого 

процесу пізнання. 

Аналіз наукових публікацій, присвячених визначенням поняття „норма права”, 

дозволяє зазначити, що здебільшого фахівці трактують норму права як „правило 

поведінки”, „припис”, „веління”, „модель”, „норматив” тощо. Незважаючи на 

плюралізм наукових підходів, здебільшого „норма права” трактується як формально 

визначене правило загального характеру, що встановлене чи санкціоноване 

державою або іншим уповноваженим суб’єктом правотворчості з метою 

регулювання чи охорони суспільних відносин та забезпечується можливістю 

застосування примусу[217, с. 132]. 

Серед головних ознак норми права виокремлюють: загальнообов’язковість, 

формальну визначеність, загальний та владний характер, встановленість або 

санкціонованість компетентними державними органами, забезпеченість усіма 

заходами державного впливу, включаючи примус, а також системність та 

абстрактність тощо. 

Вагому роль у пізнанні норм права має їх класифікація. Здебільшого 

виокремлюють такі критерії:  

 суб’єкти правотворчості; 

 предмет правового регулювання; 

 метод правового регулювання (спосіб встановлення диспозиції); 
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 спосіб правового регулювання або характер диспозиції регулятивних 

(правовстановлюючих) норм права; 

 призначення у правотворчості; 

 дія у часі та за колом осіб; 

 сфера територіальної дії тощо. 

Особливе значення для розкриття змісту стратегічних норм як регуляторів 

суспільних відносин у сфері ЗКІ має диференціація норм права за таким критерієм, 

як „функціональне призначення норм права в механізмі адміністративно-правового 

регулювання” чи „спеціалізація”. Відповідно до цього критерію виокремлюються:  

– регулятивні (правовстановлюючі) норми права – спрямовані на 

упорядкування, гармонізацію різноманітних суспільних відносин шляхом 

встановлення прав і обов’язків учасників правовідносин; 

– охоронні (правоохоронні) норми права – регламентують засоби державно-

примусової форми реалізації юридичної відповідальності за недотримання 

встановлених у регулятивних (правовстановлюючих) нормах права прав і обов’язків 

учасників правовідносин; 

– спеціальні (нетипові) норми права – це обов’язкові, формально визначені, 

цілісні, логічно завершені правила підвищеного рівня загальності, що відповідають 

визнаній у суспільстві мірі свободи, рівності та справедливості, встановлені чи 

санкціоновані та гарантовані державою або іншим уповноваженим суб’єктом 

правотворчості з метою субсидіарного (допоміжного) впорядкування суспільних 

відносин і забезпечення єдності та одноманітності дії механізму правового 

регулювання [218, c. 124-135]. 

Поява спеціальних норм права зумовлена тривалою дискусією науковців щодо 

визнання нормативно-правовими актами тих актів, які містять „некласичні” норми 

права. З одного боку, їх неможливо однозначно віднести до норм права в контексті 

традиційної інтерпретації. З іншого, – вони виступають складовим елементом у 

механізмі правового регулювання та системі права. Нині важко уявити нормативно-

правовий акт без закріплення правових дефініцій, без вказівки принципів, цілей, 

мети, напрямів розвитку та забезпечення тієї чи іншої сфери. Так, К. В. Шундіков 
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зауважує, що „…правові норми охоплюють не лише регулятивні положення, а й 

установлення декларативного, цільового, дефінітивного характеру, які не виконують 

безпосередньо регулятивну функцію” [219, c. 19]. 

Більше того, ряд важливих нормативно-правових актів містять чи винятково, 

чи у комплексі різні спеціальні норми права: норми-начала 

(загальнозакріпні норми);норми-декларації (декларативні норми);норми-принципи 

(установчі норми);норми-цілі (прогностичні норми);норми-дефініції (дефінітивні 

норми) тощо. 

Спеціальні норми права займають важливе місце в системі права, оскільки за 

їх допомогою забезпечується уніфіковане сприйняття основних понять, принципів, 

цільових установок і ціннісних детермінант, які покладені в основу формування та 

функціонування механізму правового регулювання [220, с. 4]. Також на спеціальні 

норми в якості важливого критерію класифікації норм права вказується в роботі 

“Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та 

наук. концепції)”[221, с. 223]. 

Слід зауважити, що спеціальним нормам властиві як загальні ознаки норм 

права, які було окреслено вище, так і специфічні риси, які притаманні винятково 

цьому виду норм. Слушною є позиція Ю. В. Кривицького, який виокремлює такі 

специфічні ознаки спеціальних норм права. 

„Спеціалізовані норми права функціонально спрямовані, з одного боку, на 

субсидіарне (допоміжне) впорядкування суспільних відносин (зовнішній напрям 

дії), а з іншого – на забезпечення, підтримку єдності (інтегративності, цілісності) та 

одноманітності (уніфікованості) дії механізму правового регулювання (внутрішній 

напрям дії). 

Спеціалізовані норми права характеризуються підвищеним ступенем 

загальності, порівнюючи з іншими юридичними нормами. Вони реалізуються 

опосередковано, тобто через функціональні зв’язки з основними (правоустановчими 

та правоохоронними) правовими нормами. 
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Змістово-функціональні ознаки спеціалізованих норм права обумовлюють 

особливе місце останніх у структурі певного формально юридичного джерела права, 

насамперед, нормативно-правового акта” [218, с. 135]. 

Водночас, на думку О. Ф. Скакун, спеціальні (нетипові) норми права 

характеризуються такими ознаками: 

 мають субсидіарний характер, допомагають основним нормам додати 

праву повноту; 

 самостійно не регулюють суспільні відносини, приєднуючись до 

регулятивних та охоронних норм, створюючи разом із ними єдиний регулятор, тому 

щодо основних норм ці норми кваліфікуються як додаткові; 

 утворюються на основі „первинних”, „вихідних” норм, але містять у собі 

додатково інші розпорядження (вбирають нові регулятивні якості) з метою 

охоплення нової групи суспільних зв’язків. За характером утворення спеціалізовані 

норми права є похідними від основних норм [222, с. 281]; 

 за структурою – не мають усіх структурних елементів, які властиві 

класичній моделі норми права (гіпотеза, диспозиція, санкція); 

 за регулятивними можливостями — а) здатні охопити регулюючим 

впливом принципово нові види суспільних відносин, які вимагають більш глибокої 

спеціалізації, конкретизації та диференціації в межах загального обсягу та дії 

основної норми права; б) можуть виступати сполучною ланкою між нормами різних 

галузей права; 

 за забезпеченістю державним примусом — їх дія не підкріплюється 

державно-примусовими засобами [223, с. 288-289]. 

Виникнення, становлення та виокремлення стратегічних норм як особливих 

норм права в механізмі адміністративно-правового регулювання зумовлено багатьма 

факторами. Одним із таких факторів є поява значної кількості стратегічних 

документів, а також їх динамічний розвиток у правовій системі України. 

Насамперед, це зумовлено інтеграцією та адаптацією національного законодавства 

щодо норм та принципів права Європейського Союзу, а також членством у 

міжнародних організаціях, здійсненням різностороннього міжнародного 
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співробітництва у сфері захисту критичної інфраструктури та поступової інтеграції 

України до міжнародних систем захисту критичної інфраструктури. 

Також глобалізація та інформатизація відіграють надзвичайно важливу роль у 

правовому забезпеченні співробітництва між різними державами щодо виявлення 

транснаціональних загроз та напрямів і шляхів їх запобіганню. Особливо це 

стосується безпеки інформаційної інфраструктури [11]. Входження до 

європейського та міжнародного правового й безпекового простору сприяє 

виникненню нових нетипових для нашої країни правових актів. 

Таку тенденцію також спостерігають й інші дослідники, зауважуючи, що „…за 

останнє десятиліття з’явилося безліч документів нетипової правової природи – 

концепції, доктрини, програми, прогнози розвитку” [224, c. 5].  

При збереженні зазначеної тенденції, у подальшому також спостерігатиметься 

збільшення кількості таких актів у правовій системі України. Більше того, ще 

декілька років тому було введено в науковий обіг термін „стратегічна 

правотворчість”, яку запропоновано визначити в двох аспектах:  

1) науково-теоретичному — як процес ініціювання, розроблення, 

обговорення, прийняття й реалізації стратегічних актів Верховної Ради України, 

Президента України та Кабінету Міністрів України, який характеризується 

послідовністю, строковістю, науковою обґрунтованістю, конституційно-правовою 

відповідальністю її суб’єктів перед народом або відповідними представницькими 

органами державної влади; 

2) практичному — як планомірну діяльність щодо ініціювання, розроблення, 

обговорення, прийняття та реалізації насамперед стратегічних актів Верховною 

Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України за участю 

інших суб’єктів у випадках і в порядку, встановленому законодавством України 

[215, c. 7]. 

Можна стверджувати, що на сьогодні стратегічні норми є важливими 

елементами правового регулювання широкого кола суспільних відносин у різних 

сферах, в тому числі у сфері ЗКІ.  
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Наприклад, уперше такі норми стали широко застосовуватись після ухвалення 

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року. Так, з метою 

реалізації стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення входження 

України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір, 

було ухвалено Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, яка визначала 

основні положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в 

європейський правовий простір, мету та етапи адаптації законодавства, а також 

Стратегію економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської 

інтеграції” на 2004-2015 роки, яка розкривала стратегічні пріоритети забезпечення 

сталого економічного зростання, утвердження інноваційної моделі розвитку, 

соціальної переорієнтації економічної політики тощо. 

Останнім часом стратегічні норми досить часто використовуються для 

визначення змісту та напрямів антикорупційної політики держави. Зокрема 

відповідні стратегічні норми були визначені в Національній антикорупційній 

стратегії на 2011-2015 роки, яка затверджувалась Указом Президента України від 21 

жовтня 2011 року [225]. Потім стратегічні норми у сфері формування та реалізації 

антикорупційної політики держави знайшли своє відображення в Антикорупційній 

стратегії на 2014–2017 роки, яка вже затверджувалась Законом України „Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–

2017 роки” від 14 жовтня 2014 року [226]. 

Стратегічні норми також стали основою правового регулювання вітчизняної 

екологічної політики в Законі України „Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року від 28 лютого 2019 року [86].  

Крім того, мета, вектори руху, дорожня карта, першочергові пріоритети та 

індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-

правових умов становлення та розвитку України також базуються на стратегічних 

нормах, визначених в Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020” від 12 січня 2015 

року [227]. У подальшому стратегічні норми у цій сфері містяться в Указі 
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Президента України „Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” від 

30 вересня 2019 року [228]. 

Вагому роль стратегічні норми відіграють також у розвитку державної 

регіональної політики, спрямованої на підвищення ефективності використання 

державних ресурсів у територіальних громадах та регіонах. Так, ще починаючи з 

2006 року, було ухвалено декілька нормативно-правових актів у цій сфері, норми 

яких мають стратегічний характер: Державна стратегія регіонального розвитку на 

період до 2015 року [229], Державна стратегія регіонального розвитку на період до 

2020 року [230]. 

Дослідження вищезазначених та інших нормативно-правових актів додатково 

доводить застосування різноманіття форм регулювання суспільних відносин, які 

упорядковуються за допомогою особливий – стратегічних норм. Однак зазначені 

норми, які регулюють однорідні групи правовідносин, закріплені нормативно-

правовими актами різної юридичної сили та різними суб’єктами правотворчості. До 

того ж, навіть джерела тих чи інших стратегічних норм відрізняються. Упродовж 

тривалого часу їх розроблення було зумовлено виконанням норм права, 

затверджених законодавчими чи підзаконними нормативно-правовими актами. Хоча 

чимало нормативно-правових актів, які містять стратегічні норми, зумовлюють 

ухвалення інших нормативно-правових актів, тобто мають не допоміжне, а основне 

значення, виступають джерелом створення нових документів. Досить часто назва та 

зміст нормативно-правових актів, які містять стратегічні норми, не збігається. 

Також вагому роль стратегічні норми відіграють, насамперед, в упорядкуванні 

сфери національної безпеки України. Так, у Законі України „Про національну 

безпеку України” від 21 червня 2018 року визначено порядок розроблення, 

ухвалення, зміст низки стратегій: Стратегія національної безпеки України, Стратегія 

воєнної безпеки України, Стратегія кібербезпеки України; Стратегія громадської 

безпеки та цивільного захисту України, Стратегія розвитку оборонно-промислового 

комплексу України тощо [62]. Про це вже зазначалося вище під час проведення 

аналізу еволюції формування законодавства у сфері ЗКІ, визначенні його 

обумовленості розвитком безпекового законодавства. 
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Проведений аналіз доктринальних джерел, присвячених окремим аспектам 

застосування спеціальних норм права, зокрема стратегічних норм, до регулювання 

суспільних відносин у сфері ЗКІ, а також дослідження вітчизняного законодавства у 

цій сфері, дозволяє виокремити їх певні особливості. Зокрема, стратегічні норми як 

регулятор суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури: 

 не мають науково узгодженої правової категорії та визначеної дефініції, 

що сприяє плюралізму наукових підходів щодо назви таких норм („доктринальні 

норми”, „програмні норми”, „концептуальні норми”, „норми програмно-

директивного характеру”, „стратегічні норми”, „нетипові норми”); 

 є важливою частиною адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері національної безпеки, а також первинним елементом 

національного законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури;  

 є обов’язковими, формально визначеними, особливими, нетиповими, 

нетрадиційними нормами права, які визначають напрями та заходи розвитку 

окремих суспільних відносин чи сфер у чітко визначений проміжок часу; 

 містять логічно цілісні, вольові субсидіарно-регулятивні положення 

підвищеного рівня загальності, що виконують як допоміжну роль в правовому 

регулюванні відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, так і зумовлюють 

(стають каталізатором) розроблення та ухвалення інших „класичних” чи 

стратегічних норм права у цій сфері (класичний приклад — щорічні послання 

Президента України до Верховної Ради України [200, c. 243-249]); 

 переважно ухвалюються „пакетом” нормативно-правових актів, 

ураховуючи специфіку об’єктів критичної інфраструктури, за такою схемою: 

правовий документ, що визначає загальні засади розвитку правового регулювання у 

різних сферах чи певних суспільних відносин („Щорічне Послання Президента 

України”, „Основи державної політики…”,), зумовлюючи внесення змін чи 

доповнень до чинних нормативно-правових актів, або ухвалення нових НПА, в яких 

конкретизуються механізм, процедура та строки реалізації тих концептуальних 

положень, що визначені(„Концепція”, „Стратегія”, „Програма”, „План” тощо); 
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 не мають законодавчої чітко визначеної, уніфікованої та узгодженої 

ієрархії; 

 переважно визначаються у законах України, а також затверджуються 

указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України; 

 безпосередньо не впливають на виникнення суб’єктивних прав, не 

накладають юридичних обов’язків, не визначають заходів юридичної 

відповідальності, не змінюють правового статусу суб’єктів і не є підставою для 

виникнення, зміни або припинення правовідносин, але ухвалюються відповідно до 

законодавства, на підставі тих норм і принципів правотворчості, які 

використовуються при прийнятті усіх „класичних” норм права, а також в межах 

компетенції суб'єктів правотворчості, включаючи вищі органи державної влади; 

 характеризуються деколи невідповідністю назви правового акта зі 

змістом стратегічних норм, які містяться у ньому; 

 здебільшого визначають напрями, цілі, завдання, тенденції розвитку 

суспільних відносин у чітко визначений проміжок часу; 

 відповідальними за реалізацією цих норм переважно є ті органи 

державної влади, які їх не ухвалювали (наприклад, Кабінет Міністрів України має 

забезпечувати реалізацію стратегічних норм, визначених в Указах Президента 

України). 

Слід зауважити, що стратегічні норми містяться не лише у нормативно-

правових актах, що мають назву „Стратегія”, а й тих, що мають назву „Основи…”, 

„Концепція”, „Доктрина”, „Програма” тощо. Навіть щорічні послання Президента 

України до Верховної Ради України також містять стратегічні норми, адже „…є 

офіційними документами глави держави, у яких на основі аналізу внутрішнього і 

зовнішнього становища України визначаються найважливіші напрями 

економічного, політичного і соціального розвитку, передбачаються заходи щодо 

неухильного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вдосконалення 

нормативних механізмів регулювання суспільних відносин”[231]. 

Ураховуючи зазначене вище, можна запропонувати таке визначення поняття 

„стратегічні норми” – це сукупність особливих норм права, що закріплені в 
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нормативно-правових актах, які ухвалюються уповноваженими органами державної 

влади відповідно до чинного законодавства, з метою визначення тенденцій, 

перспектив, напрямів, заходів, інституційно-функціонального механізму та 

контролю у різноманітних сферах державного та суспільного розвитку у чітко 

визначений проміжок часу. 

На відміну від прогностичних норм чи норм-цілей як видів спеціальних норм 

права, стратегічні норми не лише визначають відповідність цілей і засобів 

конкретних правових розпоряджень об’єктивним закономірностям суспільного чи 

державного життя, а, насамперед, закріплюють концептуальні засади, перспективні 

та стратегічні напрями розвитку конкретної сфери суспільних відносин у чітко 

визначений час. 

Екстраполюючи вищезазначені положення на предмет дослідження, можна 

надати таке визначення поняття „стратегічні норми як регулятор суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури” — це сукупність особливих 

норм права, що закріплені в нормативно-правових актах, які ухвалюються 

уповноваженими органами державної влади відповідно до чинного законодавства, з 

метою визначення тенденцій, перспектив, напрямів, заходів, інституційно-

функціонального механізму та контролю у сфері захисту критичної інфраструктури 

у чітко визначений проміжок часу. 

Наступним елементом для розгляду, що є науковою новизною і може бути 

віднесено до рубрики уперше, – виступатиме з’ясування правової природи 

щорічних послань Президента України, а також самих щорічних послань як 

підґрунтя АПР формування ДСЗКІ, в тому числі в якості стратегічного 

нормативного акта, який визначає суспільні відносини у сфері ЗКІ. 
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2.3 ЩОРІЧНІ ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Розкриття адміністративно-правової природи, поняття, змісту, особливостей 

щорічних послань Президента України у законодавстві України має як наукове, так 

й практичне значення. Щороку відповідно до Конституції України Президент має 

подавати до ВРУ послання про внутрішнє та зовнішнє становище (далі – щорічне 

послання). Однак до сьогодні: 

 нормативно не визначеними є місце та роль щорічних послань у системі 

НПА; 

 їх призначення; 

 не з’ясовано та не доведено, що щорічне послання є нормативно-

правовим актом, а отже, має загальнообов’язковий характер для виконання і 

відповідний механізм реалізації; 

 закріплений порядок їх ухвалення, але відсутні дієві механізми 

контролю; 

 не встановлено юридичної природи щорічного послання;  

 не виявлено співвідношення, класифікації, а також відмінності форми та 

змісту послань до народу: щорічних та позачергових; 

 не встановлено місце щорічних послань у системі інших стратегічних 

актів та їх відмінність між собою. 

Окреслені завдання потребують свого вирішення, що підкреслює актуальність 

зазначеної проблеми як у теоретичній, так і практичній площині. Передусім це 

пов’язано із тим, що формування наукового підґрунтя для коректного розуміння 

сутності та призначення щорічних послань спрямовано на комплексне 

удосконалення правової системи держави в умовах глобалізації та постійного 

розвитку. Водночас, формування ДСЗКІ повинно здійснюватись в рамках 

відповідної державної політики шляхом закріплення у нормативно-правових актах 
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та відбуватись в рамках загальної стратегії розвитку держави і мати цільовий 

характер. 

Щорічні послання як особливий вид офіційних документів входять до сфери 

наукових інтересів вчених як у політичному, історичному, так і у правовому та 

юридико-процедурному аспектах. Зокрема, у цьому напрямі особливо слід виділити 

наукові роботи Д. Бєдлова, Я. Берназюка, Ф. Бурчака, І. Жиляєва, О. Ковріги, 

М. Теплюка, С. Чуніхіна та ін. Завдяки їхнім спостереженням та узагальненням 

виявлені характерні ознаки послання, його кваліфікаційні характеристики, з’явилися 

окремі доктринальні визначення ключового поняття. 

Отже, такі положення мають слугувати фундаментом для створення або 

подальшого удосконалення нормативно-правової бази, якою регулюються правові 

відносини у найбільш важливих сферах життєдіяльності. Разом із тим, роль 

щорічних послань не завжди відповідно оцінюється, основні положення 

формалізуються й розглядаються як поточне тимчасове завдання. У зв’язку з цим 

виникає потреба у аналізі значення вказаних щорічних послань для правотворчості й 

правозастосування у досліджуваній сфері.   

Варто зазначити, що щорічні послання як джерела права і регуляторні акти у 

сфері захисту критичної інфраструктури не були предметом комплексного розгляду 

вітчизняних дослідників у сфері адміністративного права. Жодних згадок і 

теоретичних розробок щодо окреслених питань не міститься як у дослідженнях 

працівників НІСД, так і у спеціалізованих дослідженнях, де предметом виступає 

формування державної системи захисту критичної інфраструктури: С. Андреєва, 

Д. Бірюкова, Д. Бобра, О. Власюка, О. Глушкевича, С. Гнатюка, С. Гончара, 

В. Горбуліна, О. Довганя, Ю. Дрейса, Д. Дубова, В. Євсєєва, О. Єрменчука, 

В. Заславського, Г. Зубка, О. Іванченка, С. Іванюти, В. Косенка, С. Кондратова, 

В. Лядовську, І. Манжул, М. Ожевана, М. Рябого, А. Семенченка, О. Суходолі, 

В. Шемаєва та ін. 

Водночас, враховуючи, що організаційне, методичне та наукове 

супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до 

Верховної Ради України покладено на Національний інститут стратегічних 



134 

досліджень, необхідно підкреслити значний внесок в узагальнення наукових засад 

формування ДСЗКІ співробітників даної установи. Їхні одноосібні й колективні 

аналітичні праці, що слугували основою для подальших текстів експертних, а 

згодом й аналітичних доповідей як додатків до щорічних послань Президента 

України, є взірцем системного аналізу дослідження проблем, пов’язаних зі 

створенням і функціонуванням ДСЗКІ. 

Водночас слід зауважити, що на рівні окремих статей і у тезах конференцій 

вже були зроблені спроби дати загальне бачення поняття та сутності стратегічних 

актів, до яких включаються і щорічні послання [205; 207; 208; 216; 232; 233].  

Більше того, детальний науковий аналіз цих документів формує чітку картину 

еволюції розуміння та усвідомлення вищим політичним керівництвом держави 

найбільш пріоритетних інтересів, які мають бути реалізовані на тому чи іншому 

етапі державотворення, а також способи та методи їх реалізації. Фактично, 

пріоритетність реалізації того чи іншого національного інтересу визначається саме в 

щорічному посланні. 

Щорічні послання Президента України — авторитетна думка Президента 

України, викладена в аналітичному форматі, з урахуванням аналітичних наративів 

[234], яка окреслює внутрішнє та зовнішнє становище держави, а також стратегічне 

бачення Президентом України реалізації національних інтересів та забезпечення 

національної безпеки у найбільш важливих сферах життєдіяльності.  

Ґерменевтичний та догматико-юридичний, а також логіко-семантичний аналіз 

щорічних послань уможливлює простежувати динаміку змінюваності позиції самого 

інституту Президента, коли ті чи інші погляди, які раніше взагалі не порушувалися 

або заперечувалися, стають доктринальними. 

Кожен новий Президент України приймає власні політичні рішення, які в тому 

числі можуть визначати зміну напрямів в адміністративно-правовому регулюванні 

суспільних відносин у найбільш важливих сферах державного управління, в тому 

числі у сфері захисту критичної інфраструктури. У цьому аспекті вивчення місця та 

ролі, а головне значення та юридичної сили щорічних послань є вважливим 
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дослідницьким етапом на шляху формування саме системи адміністративно-

правового регулювання ДСЗКІ. 

Дуже стисле визначення поняття послання Президента України надає 

О. В. Ботанов — звернення глави держави Україна до народу або до Верховної Ради, 

в якому викладається позиція президента з основних напрямів внутрішньої та 

зовнішньої політики, або інформація про важливі рішення, прийняті ним відповідно 

до його конституційних повноважень [235, c. 685]. 

У даному визначенні не розкриваються сутнісні ознаки самого поняття, його 

правова природа, призначення та регуляторна роль даного нормативно-правового 

акта у системі актів правового регулювання суспільних відносин. Більше того, воно 

не містить вичерпних характеристик даного акта, які чітко відрізняють його від 

інших, в тому числі стратегічних актів. 

На думку І. Б. Жиляєва, щорічні послання є одним із найважливіших 

елементів національної політики, які організують поточні і перспективні дії органів 

державної влади для досягнення найбільш ефективних результатів встановлених 

довго- та середньострокових пріоритетних завдань розвитку країни [236].  

Можна звернути увагу на те, що щорічні послання Президента України є 

політико-правовим актом. Це прямо передбачено Конституцією України [90] та 

регламентовано законодавством, з доведенням до відома (звернення, проголошення) 

парламенту та/або народу сформульованої позиції Президента, як Глави держави, 

що орієнтовано на постановку завдань на середньо- та довгострокову перспективу. 

Відповідно до пункту другого статті 106 Конституції України Президент 

України звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України [90]. Водночас відповідно до пункту восьмого статті 85 Конституції 

України до повноважень Верховної Ради належить заслуховування щорічних та 

позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України [90]. 
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 Готується щорічно — щодо основних напрямів внутрішньої та зовнішньої 

політики; або позачергово, за власною ініціативою — стосовно суспільно важливих 

питань [237].  

Водночас сьогодні інститут щорічних послань Президента України 

знаходиться у стані невизначеності. При цьому більшість вчених-адміністративістів 

та молодих науковців оминають увагою розгляд щорічних послань Президента 

України в якості джерельної бази як при дослідженні стану адміністративно-

правового регулювання, так і при визначенні перспективних напрямів 

удосконалення АПР у тій чи іншій сфері правовідносин. Однак, такий підхід є не 

досить виправданим. 

Аналогічну наукову позицію висловлює і І. Б. Жиляєв, який підкреслює  

необхідність удосконалення як інституційної складової (визначення суб’єктів 

підготовки — експертів та адресатів послань), так й інструментальної складової 

(встановлення процедур, методів, механізмів підготовки) послань [238]. 

Звичайно, не можна не згадати і публікацію І. М. Берназюк, яка запозичує 

[233; 239; 240; 241] термін „стратегічні акти” глави держави, в якій викладені 

основні концептуальні ідеї та стратегічні плани розвитку держави, визначені 

перспективні напрями законодавчої діяльності парламенту, а також пріоритетні 

галузі, які потребують реформування [216, c. 20].  

Однак слід зазначити, що поряд з існуванням напрацювань щодо стратегічних 

документів або НПА стратегічного рівня, поняття „стратегічних актів” в чинних 

НПА поки відсутні, що ускладнює прийняття даної термінології для розуміння, а 

тим більше, для операціоналізації та правозастосовної практики. 

Також, досить дискусійною є позиція І. М. Берназюк щодо існування низки 

обставин, які виключають можливість віднесення щорічних послань до нормативно-

правових актів. На думку даної дослідниці послання не підлягають затвердженню 

указом або розпорядженням [216, с. 21]. Водночас абзацом нижче дослідниця 

зазначає, що послання мають виступати основою для прийняття законодавчих та 

підзаконних актів [216, с. 21]. 
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Схожу даній позиції висловлює Є. В. Колєсніков, який також зауважує, що 

послання не є нормативним актом, оскільки не включають правових норм, утім є 

офіційним документом, що характеризується важливим соціально-політичним 

звучанням [242, c. 117]. 

У пункті вісімнадцятому статті 4 Кодексу адміністративного судочинства 

України міститься таке визначення: нормативно-правовий акт — акт управління 

(рішення) суб’єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє 

(скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і який розрахований 

на довгострокове та неодноразове застосування [242]. Важливим в даному контексті 

є також визначення поняття „суб’єкт владних повноважень”, яке надається в пункті 

7 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України — орган державної влади 

(у тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, їх 

посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних 

управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг. 

Відтак, до основних ознак нормативно-правового акта з урахуванням 

наведеного можна віднесено такі [244]: 

 приймається суб’єктами владних повноважень — щорічні послання 

подаються Президентом України і заслуховуються Верховною Радою України; 

 виражає волю домінуючої частини населення або всього народу — 

оскільки Президент обирається шляхом виборів, то діяльність будь-якого 

Президента де-юре відображає волю домінуючої частини громадян; 

 містить нові норми права чи змінює (скасовує) чинні, чітко формулює 

зміст юридичних прав і обов’язків, встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні 

правила регулювання однотипних відносин — в рамках послань чітко виражено 

проблемні елементи, що існують в рамках усталених правовідносин, а також 

закладено підґрунтя для формування як нових суспільних відносин, так і нових 

правовідносин. Більше того, послання виступають дороговказом розвитку 

законодавства на певний період; 
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 приймається відповідно до певної процедури — процедура чітко 

визначена у відповідному указі Президента України [231]; 

 має форму письмового акта — документа з певними реквізитами та 

структурою (преамбула, глави, розділи, статті, частини, пункти) — це також 

прописано в згаданому Указі Президента; 

 розрахований на довгострокове та неодноразове застосування; 

 публікується в офіційних спеціальних виданнях, в яких текст акта має 

бути автентичним офіційному зразку цього акта — послання має бути завжди в 

письмовій формі. Також допускається його оприлюднення або через безпосередню 

доповідь у Верховній Раді України, або письмовим способом. 

Тож суто формально, виходячи з ознак, які визначають та описують 

нормативно-правовий акт, послання майже повністю підпадає під даний опис, окрім 

однієї ознаки: можливість застосування державного примусу. 

За цього випадку доцільно звернутися до теорії права, в рамках якої виділяють 

спеціальні юридичні норми. Зокрема В. М. Хропанюк вважає, що такі норми, на 

відміну від регулятивних та охоронних норм, мають допоміжний характер, оскільки 

не містять у собі конкретних правил поведінки. Під час регламентування суспільних 

відносин ці норми певним чином підключаються до регулятивних та охоронних, 

утворюючи з ними єдиний регулятор [245, c. 231]. Серед них розрізняють: норми-

засади; норми-дефініції; норми-принципи; норми-цілі; визначально-установчі 

норми; декларативні норми; оперативні норми; тактичні норми; норми-оголошення; 

норми-строки; колізійні норми; правові презумпції, преюдиції та фікції. 

Також слід навести тезу Н. П. Харченко, що попри те, що стратегічні акти: 

 не впливають на виникнення суб’єктивних прав; 

 не накладають юридичних обов’язків; 

 не визначають заходів юридичної відповідальності;  

 не змінюють правового статусу суб’єктів;  

 не є підставою для виникнення, зміни або припинення правовідносин, — 

все ж таки вони ухвалюються відповідно до законодавства, на підставі тих норм і 

принципів правотворчості, які використовуються при прийнятті усіх нормативно-



139 

правових актів, а також в межах компетенції суб'єктів правотворчості, включаючи 

вищі органи державної влади. Отже, проходять всі стадії правотворчості згідно з 

усталеними правилами. Тим більше, що ці акти застосовуються не лише у 

вітчизняному законодавстві, а й у правових системах зарубіжних країн. Згідно зі 

статистичними даними ухвалення стратегічних актів щорічно збільшується [206, c. 

49]. 

Також важливим є те, що Н. П. Харченко відзначає, що характерною рисою 

таких актів є наявність норм-принципів, норм-цілей тощо, тобто норм, що 

закріплюють перспективні цілі і завдання правового регулювання якої-небудь 

сфери, формулюють спектр проблем у цій галузі, а також основні напрями 

діяльності та заходів, необхідних для вирішення цих проблем. Як правило, такі акти 

є базисом, фундаментом для ухвалення інших як „класичних”, так й „некласичних” 

нормативно-правових актів [206]. Саме остання фраза виступає додатковим 

аргументом на користь позиції щодо визнання щорічного послання окремим 

джерелом права.  

Як проміжний висновок варто зазначити, що щорічні послання мають 

практично всі ознаки, характерні нормативно-правовим актам. Більше того, вони 

характеризуються і комплексом додаткових, специфічних ознак, які відрізняють 

його від інших НПА. Ці ознаки, власно, і визначають його юридичну природу та 

зміст. З урахуванням досліджень Н. П. Харченко [206], Я. В. Гайворонської [224, с. 

9] із застосуванням методу екстраполяції необхідно визначити також спеціальні 

ознаки щорічних послань, які відрізняють їх від інших нормативно-правових актів: 

 мають особливе найменування — щорічне послання Президента 

України; 

 закріплюють норми права, виражені у формі норм-ідей, норм-цілей, 

норм-завдань, норм-принципів тощо, тобто декларативних, розпорядчих норм;  

 містять наявність як правових норм, так і доктринальних, 

концептуальних положень, системи заходів і механізму реалізації, а також критеріїв 

оцінки ефективності; 
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 спрямовані на впорядкування міжгалузевих правових інститутів, 

регулювання широкого кола правовідносин у найбільш важливих сферах 

життєдіяльності; 

 містять у собі стратегічні, тактичні та оперативні норми, які відповідно і 

визначають довгострокову, середньо- та короткострокову перспективу розвитку тих 

чи інших правовідносин; 

 мають комплексний об’єкт правового регулювання;  

 їх реалізація неможлива без міжсистемних зв’язків правовідносин в 

різних сферах суспільного життя (навіть якщо ці акти не містять відповідних 

галузевих правових норм); 

 є основою для розроблення і ухвалення інших правових актів, про що 

зазначено у відповідному профільному Указі Президента [231]; 

 юридична сила є вищою, адже: а) ухвалюються Президентом; б) на 

основі щорічних послань формуються нові закони. Відтак, послання має законний 

характер; 

 здебільшого ухвалюються на визначений строк. 

Відтак, зважаючи на викладене вище, а також те, що в НПА завжди 

визначається коло суб’єктів та об’єктів, предмет правового регулювання, а також 

права, обов’язки та відповідальність за реалізацію тих чи інших повноважень, 

включаючи настання юридичних наслідків, слід відмітити, що дані застереження 

можна вирішити шляхом внесення змін та доповнень в зазначений вище цитований 

Указ Президента України стосовно: 

1) ухвалення Закону України „Про щорічні послання Президента України 

про внутрішнє та зовнішнє становище”; 

2) форм виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 

3) накладення юридичних обов’язків; 

4) формулювання механізмів юридичної відповідальності; 

5) встановлення механізмів правового регулювання та підставі для зміни 

правового статусу суб’єктів; 
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6) визначення підстав та умов виникнення, розвитку, змін та припинення 

правовідносин.  

Таким чином цілком формально буде визначено усі питання як щодо сутності, 

форми та змісту, так і місця та ролі щорічного послання в системі НПА, що 

регулюють правовідносини. 

Навіть більше, виходячи з того, що право існує не лише у вигляді правових 

норм, а й правосвідомості, правовідносин, правомірної поведінки, доцільно виділити 

такі рівні правоутворення: 

1) гносеологічний, який відображує процес виникнення і становлення права у 

формі правосвідомості; 

2) онтологічний, на якому право формується у формі конкретних 

правовідносин — правового зв’язку суб’єктів права у вигляді зв’язку їхніх 

суб’єктивних прав і обов’язків, що зі сфери можливого трансформуються в 

реальність за допомогою правомірної поведінки; 

3) інституціональний, якому притаманне існування права як системи 

правових норм [246, c. 190]. 

Необхідно підкреслити, що в цілому не можна стверджувати, що питання 

щодо місця та ролі щорічних послань не були об’єктом наукової уваги. Зокрема, 

І. О. Костицька включає щорічні послання до нормотворчих повноважень 

Президента України [247, с. 48]. Е. Г. Кочетова зауважує, що щорічні послання є 

конституційними актами, які стоять за рівнем вище за закони [248, с. 6]. 

Відповідно до п. 2 ст. 106 Конституції України, Президент України 

звертається з посланнями: 

 до народу (2010); 

 щорічними посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України (1995, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018); 

 позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України (1998, 2001 – 2 послання, 2002, 2014, 2019). 
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У межах досліджуваного поняття доцільно згадати про Указ Президента 

України № 314/97 від 9 квітня 1997 р. „Про щорічні послання Президента України 

до Верховної Ради України”, в якому визначено роль та місце послань Президента 

України в реалізації його конституційних повноважень, порядок їх підготовки і 

реалізація передбачених в них заходів [231]. 

Зокрема в даному Указі чітко визначено такі важливі для даного дослідження 

положення: 

 послання Президента України до Верховної Ради України є офіційними 

документами Глави держави; 

 у них здійснюється аналіз внутрішнього і зовнішнього становища 

України; 

 визначаються найважливіші напрями економічного, політичного і 

соціального розвитку; 

 передбачаються заходи щодо неухильного забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина; 

 передбачаються вдосконалення нормативних механізмів регулювання 

суспільних відносин. 

Одночасно з посланням Президента України до Верховної Ради України 

Кабінетом Міністрів України вноситься щорічна доповідь про економічний і 

соціальний розвиток України. 

У п. 4 даного Указу Президента взагалі прямо наголошено: „Ввести в 

практику підготовки послань Президента України до Верховної Ради України 

одночасну розробку необхідних законодавчих актів, спрямованих на створення 

відповідних умов для реалізації передбачених в посланні Президента заходів, маючи 

на увазі, що проекти законів України, додані до послання і визначені Президентом 

як невідкладні, мають, відповідно до вимог частини другої статті 93 Конституції 

України, розглядатись позачергово”. 

Відтак, даним пунктом, фактично стверджується, що послання виступає 

першоосновою для формування невідкладних нормативно-правових актів і 
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регулювання пріоритетних суспільних відносин, втому числі для створення 

сприятливих умов для реалізації пріоритетних національних інтересів, адже: 

1) необхідні законодавчі акти розробляються одночасно із проголошенням 

послання; 

2) дані законодавчі акти спрямовані на створення відповідних умов для 

реалізації передбачених в посланні заходів; 

3) проекти законів, які додаються у посланні мають розглядатися 

Верховною Радою України позачергово. 

Відповідно до п. 5 даного Указу Президента текст послання може мати дві 

форми: 1) бути проголошеним у ВРУ; 2) бути надісланим до ВРУ. 

Але головне полягає у закріпленні обов’язковості врахування вимог даного 

послання у безпосередній правозастосовній діяльності, адже виголошене послання 

набуває сили офіційного документа і має враховуватись в роботі Кабінету 

Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

місцевих державних адміністрацій. 

Характерним є також і те, що в Указі Президента чітко прописано здійснення 

двох видів контролю за виконанням положень, що містяться в посланні: 

1) Кабінет Міністрів України здійснює систематичний і дієвий контроль за 

виконанням цих заходів; 

2) Контрольне управління Адміністрації Президента України 

щоквартально інформує Президента України про роботу щодо реалізації положень, 

викладених в щорічних посланнях. 

Отже, можна сформувати чітку систему ознак, які описують послання саме в 

якості стратегічного нормативного акта:  

 формальна визначеність форми послання; 

 формальна визначеність легітимації послання; 

 загальнообов’язковий характер; 

 місце та роль послання в системі НПА; 

 його пріоритетна та системостворювальна роль щодо інших НПА; 

 визначальна роль для формування нових актів; 
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 регулювання нових суспільних відносин; 

 імперативність для застосування центральними органами виконавчої 

влади; 

 обов’язковість; 

 контроль за виконанням положень та реалізації одночасно ухвалених 

НПА. 

Таким чином, однією з причин існування проблем із реалізацією щорічних 

послань Президента України є недосконалий механізм адміністративно-правового 

регулювання як в цілому, так і у сфері ЗКІ. Отже, проблематика вивчення місця та 

ролі щорічних послань є актуальним напрямом дослідження сучасної науки 

адміністративного права. 

Також окремо слід звернути увагу на невизначеність адміністративно-правової 

природи щорічних послань, відсутність дієвого чіткого механізму контролю за їх 

реалізацією. Адже, незважаючи на те, що в чинному законодавстві України чітко 

визначено дані процедури, на практиці вони  можуть виконуватися частково або не 

виконуватись. 

Варто зауважити, що питання про місце та роль щорічних послань Президента 

України у системі НПА розглядаються не вперше. Однак, слід визнати, що 

здебільшого на теоретичному рівні, це питання досліджувалося переважно в рамках 

конституційного права і теорії права. Більше того, питання саме реалізації даних 

послань розглядаються в обмеженому вигляді, оскільки акцент робиться саме на 

формах нормотворчості Глави держави. 

Належна реалізація щорічних послань виступає необхідною та достатньою 

умовою для забезпечення  послідовності у формуванні внутрішньої та зовнішньої 

політики, формуванні стратегії законотворчої діяльності на певний період у певній 

сфері. Зазначене забезпечить цілеспрямований розвиток у найбільш важливих 

сферах життєдіяльності, в тому числі у сфері ЗКІ. 

Аналіз щорічних послань Президента дає змогу виділити такі тенденції при 

підготовці даних документів : 

 консерватизм і центризм; 
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 формування інтегральних позицій, які мінімізували б імовірність 

розколу багатогранного суспільства; 

 формування та артикуляція офіційної позиції Президента, яка визначає 

стратегію законотворчої діяльності; 

 визначення стратегічних орієнтирів розвитку держави у внутрішній та 

зовнішній сферах, і, як наслідок, стратегії законотворчої діяльності; 

 схвалення певних новел у сфері державного управління за одночасного 

окреслення кордонів „червоних ліній”, вихід за які є небажаним і 

нерекомендованим; 

 максимальна стриманість у зовнішній політиці; 

 відсутність чітко визначених конкретних параметрів очікуваного 

результату від впровадження тих чи інших реформ. 

Однак із плином часу, в кожному наступному посланні формується більш 

сильна соціальна повістка, а за часів п’ятого Президента України, відчутно був 

посилений саме зовнішньополітичний вектор. Утім, з позицій адміністративно-

правової науки потребують свого розв’язання певні блоки питань: 

- визначеність юридичної форми та змісту послань: детальний порядок 

підготовки проектів, а також порядок забезпечення їх реалізації; 

- розроблення адміністративно-правового механізму реалізації послань: 

послання як нормативний акт; правові відносини, що виникають під час реалізації 

послань; 

- чітка визначеність правового статусу послань. 

Внаслідок проведеного дослідження, вивчення наукових думок та підходів, 

пропонується для наукової дискусії таке визначення поняття щорічного послання 

Президента України — це комплексний юридико-політичний документ, виданий в 

порядку правотворчості Президентом України та оприлюднений відповідним чином, 

який містить норми, що визначають концептуальні засади, ідеологію та пріоритети, 

цілі, завдання і принципи розвитку, етапи, зміст і способи їх досягнення, що 

закріплюють ціннісні орієнтири в діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій, інститутів громадянського суспільства, а 
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також параметри, індекси та індикатори бажаного стану у найбільш важливих 

сферах життєдіяльності і механізм правового регулювання суспільних відносин в їх 

межах відповідно до реалізації пріоритетних національних інтересів, заснований на 

системі державного стратегічного планування і прогнозування на довгострокову, 

середньострокову та короткострокову перспективи. 

Щорічне послання Президента України виступає самостійним та 

самодостатнім джерелом права і становить спеціалізовану (нетипову) форму права, 

що містить приписи нестандартного характеру, в яких немає тих чи інших ознак, 

властивих класичній моделі норм права, виступає засобом формулювання правової 

політики. 

Ще у 2006 році І. Жиляєв зазначав, що „дослідження теорії та практики 

послань президента в Україні, проблем їх юридичного і політичного значення, 

врахування у поточній та перспективній діяльності органів влади залишаються 

актуальним і значущим завданням. Однак… це питання допоки перебуває на узбіччі 

наукових політологічних, економічних та юридичних досліджень” [236, c. 16]. З 

того часу мало що змінилося. 

Тож, попри значний інтерес науковців до критичної інфраструктури та 

забезпечення її безперебійного функціонування, поза їхньою увагою залишилося 

питання щодо ролі щорічних послань Президента України як підґрунтя 

адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ. Визнання цього факту зумовило 

формулювання мети даного підрозділу, яка полягає у визначенні адміністративно-

правових засад і сутності щорічних послань Президента України до Верховної Ради 

України та їх ролі для подальшої правотворчості у досліджуваній сфері.  

Досягненню поставленої мети слугує розв’язання таких завдань: 1) встановити 

особливості правової регламентації щодо сутності й порядку проголошення послань 

Президента України; сформулювати дефініцію щорічного послання Президента 

України у контексті адміністративного права; 2) виявити динаміку концептуальних 

пріоритетів розвитку інфраструктури держави, виокремлення критичної 

інфраструктури і системи її захисту шляхом проведення діахронічного аналізу 

зазначених послань, починаючи з 1996 року, відколи в Україні започатковується 
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практика заслуховування послань Президента; 3) з’ясувати коло завдань, які 

містяться у щорічних посланнях Президента України і закладають підвалини 

адміністративно-правового регулювання процесів створення ДСЗКІ. 

Звернення Президента України з посланням до народу та із щорічними і 

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України,як вже було зазначено вище, передбачається згідно з п. 2 ст. 106 

Конституції України [90]. На рівні Основного Закону держави це закріплюється як 

його обов’язок. 

Подальший розвиток даного положення знаходить відображення у п. 3 ст. 12 

„Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики” Закону України 

„Про засади внутрішньої та зовнішньої політики” [249] . У цій статті зазначеного 

законодавчого акта вказується, що Президентом України як главою держави, 

гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України визначаються та реалізуються засади внутрішньої та 

зовнішньої політики шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями 

до Верховної Ради України. 

Нормативне тлумачення ключового поняття зафіксовано в Указі Президента 

України від 09.04.1997 р. № 314/97 „Про щорічні послання Президента України до 

Верховної Ради України”[231]. Згідно з цим актом під такими посланнями 

розуміються „офіційні документи глави держави, у яких на основі аналізу 

внутрішнього і зовнішнього становища України визначаються найважливіші 

напрями економічного, політичного і соціального розвитку, передбачаються заходи 

щодо неухильного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

вдосконалення нормативних механізмів регулювання суспільних відносин”.  

Важливим є й те, що відповідно до п. 2 зазначеного Указу Президента до 

підготовки послань залучається не тільки Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки і оборони України, окремі міністерства, а й наукові заклади 

Національної академії наук і галузевих академій наук України, вчені та фахівці 

[231]. Таким чином, особливістю даного виду офіційних документів є нормативно 

закріплене поєднання наукової теорії і практики управління, врахування наукових 
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концепцій при формуванні на державному рівні векторів подальшого розвитку і 

завдань для виконавчої влади. 

В історичному аспекті слід зазначити, що традиція щорічних послань веде 

походження від так званих „тронних промов” глави конституційно-монархічної 

держави зі зверненням до парламенту. У такий спосіб стверджувалась його впливова 

позиція щодо визначення стану справ у державі та напрямів її руху вперед. 

Правове положення щодо звернення з посланнями Президента як Верховного 

Головнокомандувача Збройних сил України до народу та із щорічними і 

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

положення України міститься і у п. 5 ст. 13 „Керівництво у сферах національної 

безпеки і оборони” Закону України „Про національну безпеку України”[62]. 

Не зважаючи на те, що пунктом 8 ст. 85 Конституції України у переліку 

повноважень Верховної Ради закріплено „заслуховування щорічних і позачергових 

послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє положення України”[90], 

буде більш правильним говорити, що через парламент відбувається опосередковане 

звернення і до виконавчої влади, і до народу в цілому. Важливо звернути увагу на 

те, що послання Президента саме заслуховуються. А це означає, що вони не можуть 

ставати темою подальшого обговорення і проведення дебатів, і це закріплено 

пунктом 2 ст. 169 Регламенту Верховної Ради України „Порядок заслуховування 

щорічних та позачергових послань Президента України [250].  

Важливо також те, що для виконавчої влади основні положення послання 

набувають імперативного характеру. Так, в п. 5 Указу Президента України від 9 

квітня 1997 р. „Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради 

України” зазначено, що „текст послання, направлений до Верховної Ради України 

або виголошений Президентом України, набуває сили офіційного документа і має 

враховуватись в роботі Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій”[231]. 

Водночас для законодавчої і судової влади ці ж положення є вказівкою на 

вектори розвитку. Вони здебільшого виконують інформаційну, координаційну та 

інтеграційну функції, проте не мають для цих гілок влади обов'язковості з позицій 
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юридичної сили. Єдине, що відповідно до частини другої ст. 93 Конституції України 

проекти законів України, які додаються до послання й визначаються Президентом 

як невідкладні, мають розглядатися Верховною Радою України позачергово [90].  

Узагальнюючи викладене, можна приєднатися до позиції І. Жиляєва, який 

вважає, що „місія Президента України полягає, зокрема, у забезпеченні формування 

ефективної цілісної та збалансованої системи офіційних політико-правових актів 

(стратегій, доктрин, програм тощо), невід’ємною складовою яких є послання Глави 

держави” [237, с. 181]. 

За усталеною вітчизняною практикою, текст послання Президента України 

проголошується ним самим, а депутатам одночасно надаються аналітичні матеріали, 

що містять узагальнення експертних досліджень, статистику, яка по суті аргументує 

вибір певної політичної позиції, віддання переваги тим чи іншим механізмам 

регулювання суспільних відносин. Винятком були часи правління В. Януковича, 

який у 2010 році звернувся з посланням до Українського народу, а у 2012 і 2013 

роках обмежився наданням народним депутатам послання в письмовому вигляді без 

особистої участі у засіданні Верховної Ради України [251]. 

 У 1996 році щорічне послання Президента України суттєво доповнювалося 

спеціальною доповіддю Уряду у формі додатка. Подібна практика повторилася у 

2002-му і 2003-му роках, коли до послання додавалися окремі тематичні доповіді і 

статистичні матеріали. До певного часу текст послання Президента України і 

друковані матеріали для депутатів були тотожними. Проте у 2006-му, 2008-му і 

2010-му роках до виступів президента з посланнями окремо додавалися експертні 

доповіді, підготовлені авторськими колективами за участю фахівців Національного 

інституту стратегічних досліджень та провідних аналітичних центрів, інших 

наукових установ. Починаючи з 2014-го, була запроваджена практика 

супроводження послань президента аналітичними доповідями(великими за обсягом, 

іноді понад 900 сторінок), які надавалися депутатам на флеш-носіях безпосередньо 

перед засіданням, на якому мав виступати Глава держави.  

Так звана „діджиталізація” країни, реалізація планів Президента України щодо 

держави у смартфоні у 2020-му внесла у процедуру передавання даних депутатам 
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деякі корективи. Зокрема, супроводжуючі послання матеріали вже не друкувалися і 

не роздавалися на носіях. З одного боку, це є позитивним проявом модернізації 

правотворчих процесів, економії коштів, що витрачаються на друк або на закупівлю 

флеш-носіїв інформації. З іншого, — такий підхід має бути закріпленим 

відповідними правовими нормами. 

Із часів появи в якості додатків експертних / аналітичних доповідей 

спостерігається повна логіко-стилістична, а подекуди й змістовна розбіжність між 

щорічним посланнями у вигляді виступу Глави держави на пленарному засіданні 

Верховної Ради із додатковими матеріалами. Що далі, то більше послання 

Президента України являють собою тексти публіцистичного, іноді з окремими 

вкрапленнями розмовного стилю, що легко сприймаються на слух, не переобтяжені 

термінологією і статистикою, насичені засобами риторичної виразності. У той же 

час додатки до послання є глибинними, науково обґрунтованими результатами 

системного аналізу стану справ у державі та її міжнародних відносинах з іншими 

країнами. У зв’язку з цим їх слід розглядати як невід'ємну частину щорічного 

послання Президента України. По суті – це розгорнута аргументація кожної тези, що 

міститься у виступі, відтак, і сприймати ці документи слід як єдиний комплекс.  

Окремо постає питання щодо доктринального тлумачення ключового поняття. 

Так, „Юридична енциклопедія” трактує послання Президента України як „звернення 

глави держави до народу або до парламенту, в якому викладено його позицію з 

основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики або інформацію про важливі 

рішення, прийняті ним відповідно до його конституційних повноважень”[235, с. 

686]. Перевагою подібного визначення є його стислість і врахування офіційного 

тлумачення.  

Разом із тим воно не відображає багатьох аспектів, необхідних для вичерпного 

розуміння сутності даного виду документів. Тому більш коректним вважається 

авторське поняття щорічного послання, наведене вище в роботі у підрозділі 2.3. 

До того ж, з метою встановлення динаміки змін у розумінні важливості й 

шляхів розбудови державної системи захисту критичної інфраструктури проведений 

контент-аналіз таких документів, як щорічне послання Президента України до 
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Верховної Ради України і додатків у вигляді експертних / аналітичних доповідей, 

починаючи з 1996 р. [252-278]. Логіка дослідження передбачала застосування 

кількісних і якісних методів аналізу, систематизації зібраного матеріалу.  

Тож з’ясування кількісних показників мало на меті визначити частотність 

застосування у посланнях Президента України, включаючи додатки до нього, 

понять сфери захисту критичної інфраструктури і встановити, з якого часу 

актуалізувалися в таких текстах терміни критичної інфраструктури. В 

узагальненому вигляді ці матеріали доцільно представити у таблиці (Додаток Б.1). 

Узагальнені результати підрахунку кількісних показників, представлені у таблиці, 

створюють підстави для проміжних висновків. 

По-перше, вживання у текстах звернень Президента у вигляді послань 

термінології, пов’язаної з інфраструктурою, є вкрай нерівномірним і коливається від 

1 до 45. Найвищі показники припадають на 2004 рік (45), 2001 (34), 2006 (29).  

По-друге, практика розподілу послань на текст виступу і додатки у вигляді 

експертних / аналітичних доповідей засвідчує суттєву диспропорцію у вживанні 

досліджуваної термінології. Тож найчастіше у додатках терміни щодо 

інфраструктури застосовувалися у 2017 (215 разів), 2015 (137 разів). 

По-третє, поняття, пов’язані з критичною інфраструктурою, починають 

активно застосовуватися з 2014 року. При цьому вони абсолютно не представлені у 

текстах виступів, проте мають значну динаміку зростання в аналітичних доповідях 

(з 10 у 2014 році до 63 у 2017 році). 

Не менш інформативними є результати якісного аналізу текстів. Вживання 

термінології, пов’язаної з інфраструктурою, слугує своєрідним маркером зміни 

орієнтирів і пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики та загальних уявлень 

про вектори розвитку України. 

Для більшої наочності динаміки підходів до виділення окремих видів 

інфраструктури та визначення їх вагомості для розвитку держави є сенс представити 

узагальнення у таблиці (Додаток Б.2). 

Неодмінною була і залишається тенденція застосування ключового поняття 

„інфраструктура” при зверненні до питань сфери економіки і транспорту. 
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Починаючи з 1996 року, у текстах даної тематичної групи фігурують такі види 

інфраструктури (далі — і.) (за алфавітом з роками представленості у посланнях 

президента), як: агросервісна (2000); аеропортова (2012, 2013) ; базова 

(2017);виробнича (1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2011, 2013, 2014, 2016-2018); 

воднотранспортна (2013); газотранспортна (2013, 2015); готельна (2001); 

дорожня (2017); економічна (2000, 2006, 2015, 2018); економічна інфраструктура 

незалежності держави (2002); загальноекономічна (2000); експортна (2000); 

енергетична (2006, 2014, 2015, 2016, 2018); єдина і. з планування, моніторингу, 

імплементації та контролю за виконанням економічних санкцій (2016); житлова 

(2015); житлово-комунальна (2015); загальна (2015); залізнична (2014, 2015); 

збутова (2011); інвестиційно-інноваційна (2015); інноваційна (2004, 2006, 2011, 

2012, 2013, 2015, 2016); інженерно-транспортна (2013, 2017); інституційна і. 

підтримки підприємств (2004), інституціональна та функціональна і. ринку (2014); 

і. аграрного виробництва (2012); інфраструктура аграрного сектора / ринка(2000, 

2001, 2003, 2004, 2006, 2012, 2014, 2015, 2018); інфраструктура виробничої та 

підприємницької діяльності (2002); інфраструктура військового забезпечення 

(2015); інфраструктура внутрішнього ринку (2002, 2012); і. газосховищ (2018); і. 

галузі автомобільного транспорту (2013); і. депозитарної та розрахункової 

системи(2013); і. Донбасу (2014); і. економічної взаємодії (2016); і. енергетичних 

ринків(2004); і. євразійського транспортного коридору (2018); і. з підтримки бізнесу 

(2006); і. заготівлі та збуту сільгосппродукції (2012); і. запасу з урахуванням 

потреб регіонів (2017); і. зберігання і транспортування сільськогосподарської 

продукції (2014, 2015); і. збуту продукції (2004, 2012); і. зовнішньої торгівлі (2001); 

і. індустріальних та інноваційних парків (2016); і. інноваційного ринку (2002); і. 

інноваційної діяльності (2016); і. небанківських фінансових інститутів (2003); і. 

об’єднаних територіальних громад (2018); і. оптової торгівлі (2013); і. паливно-

енергетичного комплексу (2016); і. підконтрольної території (2016); і. підтримки 

підприємництва (2006, 2014); і. підтримки регіонального розвитку (2002); і. послуг 

(2006); і. продовольчого ринку (2000); і. реального сектору економіки (2015); і. 

регіонального розвитку (2004, 2006); і. регіону (2013, 2017, 2018); і. ринку збуту 
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продукції (2001); і. ринку землі (земельного ринку) (2001, 2002); і. ринку 

металопродукції (2002); і. ринку праці (2004); і. ринку природного газу (2004); і. 

ринку сільгосппродукції (2000); і. розвитку підприємництва (2004); і. територій 

(2018); і. транзитних перевезень (2015); і. транспортування нафти, газу, аміаку 

(2002); і. туризму (2000); і. фінансового ринку (2016), і. фондового ринку (2000, 

2006, 2018); і. шляхів (2014); інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

(2016); комунальна (2006, 2012, 2017); локальна (2018); логістична (2012, 2017, 

2018); маркетингова (2002); матеріальна (2018); міська інженерна(2003); 

муніципальна (2013, 2015, 2017); національна інфраструктура водного транспорту 

(2015); національна ринкова і. (2017); організаційна (2004, 2016); підприємницька 

(2018); платіжна (2018); портова (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018); промислова 

(2004, 2012, 2014); регіональна(2004, 2013); ринкова (1996, 1998, 2001, 2002, 2004, 

2006, 2011, 2012, 2014); сільська (2012, 2014); сільськогосподарська (2015); 

транзитна (2011); транскордонна і. між Україною та ЄС (2015); транскордонна і. 

постачання газу (2014); транспортна (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 

2011 - 2016, 2018); транспортно-дорожня(2017, 2018); транспортно-логістична 

(2017); фінансова (2000, 2002, 2014, 2016 ); шляхова (2001). 

Також, починаючи з послання президента 1996 року, у текстах представлені 

терміни інфраструктури соціально-гуманітарної сфери, зокрема (за хронологією): 

соціальна (1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2011-2018); і. сучасної 

дослідницької роботи (2001 р.); недержавна соціальна (2006); культурна (2001, 

2006, 2011, 2012, 2014, 2015); інфраструктура для реалізації можливостей інвалідів 

у всіх сферах (2001); інфраструктура облаштування територій (2002); регіональна 

і. політичних партій (2004); культурно-мистецька (2006); церковна (2006); науково-

технічна (2006); національна і. культурних індустрій (2010); суспільна (2011); 

спортивна (2011, 2012, 2013); і. національної моделі охорони здоровʼя (2012); і. 

освітнього процесу (2012); туристична (2011, 2012, 2015, 2017); спортивно-

туристична (2013); науково-видавнича (2013); і. збереження національної 

культурної спадщини (2013); і. громадянського суспільства (2013); наукова (2014, 
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2016, 2017); побутова (2014, 2018); освітня (2015); книгорозповсюджувальна (2015); 

медична (2017, 2018); підтримки побуту (2018). 

Починаючи з послання президента 2000 року, у текстах з’являється згадка про 

інфраструктуру інформаційної сфери, а саме: інформаційна і. (2000, 2002, 2003, 

2013, 2016, 2018 ); ринкова і. інформаційної сфери (2002);телекомунікаційна і. 

(2002, 2003, 2014, 2018); і. звʼязку (2002, 2003, 2004); інфраструктурні мережі 

(2004, 2012); мережева урядова і. (2006); комунальна інформаційна (2006); науково-

інформаційна (2015); „хмарові” інфраструктури (2015); і. відкритих ключів (2015); 

національна інформаційно-комунікаційна і. (2015, 2016, 2017); електронна (2016); 

цифрова (2017); інформаційна і. відкритих державних даних (2017); Грід-

інфраструктура (2017); урядова інформаційно-комунікаційна і. (2017); і. на базі 

хмарних технологій (2017); і. сервісів (2017); і. національного кіберпростору (2018); 

цифрові інфраструктури для побутового та індустріального Інтернету речей 

(2018); і. телерадіомовлення (2018); ІТ-інфраструктура (2018); і. передачі 

технологій (2018). 

Поступово семантичне поле ключового поняття набуває певної образності й 

охоплює сфери судової та правоохоронної діяльності, управління, окремих 

інституціональних утворень, які до цього не повʼязувалися із інфраструктурою (за 

хронологією появи та застосування): матеріально-технічна і. судових та 

правоохоронних органів (2001); національна і. здійснення трансферу 

технологій(2002); правова і. (2003 р.); інституційна (2006); адміністративна 

(2006); і. державного управління (2006); інститути антикорупційної і. (2015); 

антикорупційна і. (2017); і. Національної системи інтелектуальної власності 

(2017);правоохоронна і. (2018); і. управління реформами (2018). 

Сфера безпеки і оборони у посланнях Президента України до 2014 року 

представлена доволі обмежено, зокрема такими термінами інфраструктури: 

прикордонна (2000, 2002, 2004, 2006, 2011, 2014); військова (2006, 2014), 

інфраструктура для функціонування безвізового режиму на кордонах з Євросоюзом 

(2012).  
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Детальний аналіз текстів щорічних послань Президента України до Верховної 

Ради України, включаючи додатки у вигляді аналітичних доповідей, засвідчує, що 

повноцінне застосування термінології критичної інфраструктури починається з 

суттєвої зміни політичної ситуації у 2014 році. Так, у попередні періоди конструкції 

з означенням „критичний” зустрічалися в текстах послань лише в поєднанні зі 

словами: зауваження, ставлення, оцінка, мислення, стан, межа тощо. Проте жодного 

разу воно не застосовувалося в одному сполученні з інфраструктурою. На 

позначення тих обʼєктів, які відносяться до критичної інфраструктури, у текстах 

послань вживалися означення: ключова, необхідна, важлива, життєво важлива 

тощо.  

Лише починаючи з послання 2014 року, до активного вжитку вводяться і 

набувають усталеності конструкції: критична інфраструктура, критична 

інформаційна інфраструктура, об’єкти критичної інфраструктури, системи 

управління безпекою критичної інфраструктури, захист критичної інфраструктури, 

життєво важливі об’єкти інфраструктури, критично важливі об’єкти енергетичної, 

транспортної та комунальної інфраструктури, інфраструктура в пунктах базування 

флоту. 

У 2015 році до цього переліку додаються: загрози критичній інфраструктурі; 

відповідальність держави і власників (операторів) критичної інфраструктури; 

спроможність до швидкого відновлення критичної інфраструктури; національна 

програма захисту критичної інфраструктури; підтримання належного рівня безпеки 

та стійкості критичної інфраструктури. 

Послання Президента України 2016 року поповнює тезаурус сфери критичної 

інфраструктури такими термінологічними словосполученнями, як: відновлення 

критичної інфраструктури у зоні бойових дій; захищеність обʼєктів критичної 

інфраструктури; кіберзахист критичної інфраструктури; розроблення переліку 

обʼєктів критичної інфраструктури; контррозвідувальний захист критичної 

інфраструктури; функціонування критичної енергетичної інфраструктури; 

управління безпекою критичної інфраструктури. 
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Питання щодо необхідності створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури порушується у тексті аналітичної доповіді до послання Президента 

України 2017 року. Відбувається й поповнення термінологічної бази. До раніше 

вказаних термінологічних сполучень додаються: рівень захищеності та стійкості 

критичної інфраструктури держави або національної критичної інфраструктури; 

стійкість функціонування критичної інфраструктури; застосування системного 

підходу до захисту критичної інфраструктури; державний орган з питань 

координації захисту критичної інфраструктури; захист критичної 

електроенергетичної інфраструктури; кіберзахист енергетичної інфраструктури; 

інфраструктура безпеки; антитерористичний захист обʼєктів критичної 

інфраструктури; загальна інфраструктура Національної системи кібербезпеки; 

інфраструктурні сектори газо-, електро- та водопостачання; критично важлива 

для людей інфраструктура; інфраструктура систем життєзабезпечення.  

Дослідження динаміки концептуальних змін у текстах щорічних послань 

Президента й додатків до них є важливим не лише для встановлення меж 

термінологічного апарату й фіксації часу початку вживання окремих понять, а й для 

розуміння еволюції підходів до питань обороноздатності держави, стратегічного 

вибору партнерів і розстановки сил. Детальний контент-аналіз текстів засвідчує, що 

протягом сімнадцяти років (з 1996 по 2013 роки) домінантою пріоритетів щодо 

інфраструктури були сфера економіки і транспорту, а також соціально-гуманітарна 

сфера. Лише з 2000-го стали говорити про сферу інформаційної інфраструктури. 

При цьому майже до 2014 року ключове поняття „інфраструктура” у щорічних 

посланнях розглядається в атрибутивному, інструментальному, допоміжному 

контексті, а не в якості самодостатнього інституту. 

Також слід зазначити, що і тексти щорічних послань Президента України, і 

додатки до них у вигляді експертних/аналітичних доповідей чітко корелюються із 

персональною позицією Глави держави. Така практика є цілком виправданою і 

регламентується пунктом 3 Указу Президента України „Про щорічні послання 

Президента України до Верховної Ради України”, згідно з яким підготовка даного 
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виду документів „здійснюється на основі одержаних матеріалів, їх аналізу і 

узагальнення під безпосереднім керівництвом Президента України” [279]. 

Показовим у цьому плані є той факт, що у щорічному посланні Президента 

України до Верховної Ради України 2006 року все починається з детального 

розгляду питань культури, мистецтва, мови в контексті розвитку соціально-

гуманітарної інфраструктури і лише потім незначна частина присвячена економіці. 

Питання щодо безпеки й обороноздатності держави висвітлюються побіжно, без 

концентрації на них особливої уваги. Доволі симптоматичними в цьому плані є й 

застереження щодо необхідності розширення можливостей „використання 

транспортної інфраструктури України російськими вантажновласниками”[259], 

„скорочення надлишкової військової інфраструктури”[262]. По суті — це свідчення 

недооцінки зовнішніх загроз та суттєвих прорахунків у розумінні потенційних 

загроз критичній інфраструктурі та взагалі безпеці держави.  

Не менш інформативним є спостереження за сполученням ключового поняття 

„інфраструктура” з іншими словами. Під час контент-аналіз текстів послань 

Президента України спостерігається, що такі словосполучення водночас можуть 

застосовуватися і в негативному, і в позитивному значенні. Узагальнення 

результатів найкраще представити у таблиці (Додаток Б.3) 

Для відтворення концепції у повному обсязі важливими є обидві групи 

словосполучень, оскільки ті, що відтворюють негативне значення, виконують 

діагностичну й превентивну функції, а другі – концентрують у собі завдання для 

відповідних суб'єктів. 

При аналізі сполучуваності також доречно зауважити, що в текстах послань до 

2014 року конструкції з означенням „критичний” зустрічалися лише в поєднанні зі 

словами: зауваження, ставлення, оцінка, мислення, стан, межа, значення, 

відставання, залежність, позначка тощо. Проте жодного разу поняття „критичний” 

не застосовувалося в одному сполученні з інфраструктурою. На позначення тих 

об’єктів, які на сьогодні відносяться до критичної інфраструктури, у текстах послань 

вживалися означення: ключова, необхідна, важлива, життєво важлива тощо. Лише 
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з докорінною зміною політичної ситуації у 2014 році у досліджуваній галузі 

відбувається суттєва трансформація термінологічної сфери.  

Можна вважати, що відлік часу формування термінологічної системи сфери 

захисту критичної інфраструктури, як і концептуальних засад розбудови вказаної 

галузі, має вестися від появи „Аналітичної доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень до позачергового послання Президента України до 

Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері 

національної безпеки”[272]. 

Зокрема, в третьому розділі зазначеного документа „Актуальні загрози 

національній безпеці” детально розглядаються проблеми, пов'язані з 

неефективністю системи забезпечення національної безпеки України, загрози 

енергетичній, техногенній і екологічній безпеці, загрози в інформаційній сфері. 

Вихід із ситуації, що склалася, вбачається у реформуванні, яке розглядається в 

якості головного чинника подолання загроз. Зокрема йдеться про реформування 

паливно-енергетичного, транспортно-дорожнього комплексів у контексті критичної 

інфраструктури, сектора безпеки в цілому. Передбачається, що початковим етапом 

таких змін має стати удосконалення нормативно-правової бази, забезпечення 

взаємоузгодження і приведення у відповідність до сучасних умов нормативно-

правових актів [272, с. 80] .  

Особлива увага концентрується на законодавчому врегулюванні питання 

функціонування національної економіки, зокрема в паливно-енергетичному 

комплексі в особливий період, дієвого захисту критичної інфраструктури, 

формування спроможності суб'єктів господарювання аналізувати ризики та 

забезпечувати сталість функціонування у випадку реалізації ідентифікованих загроз 

[272, с. 81] . Вказується і на „забезпечення формування системи фізичного захисту 

важливих об'єктів енергетики в частині створення відповідної законодавчої бази і 

формування охоронних систем та підрозділів захисту”[272, с. 81].  

 Звертає на себе увагу, що від 2014 року питання, пов’язані зі сталим 

функціонуванням критичної інфраструктури, постійно висвітлюються в аналітичних 

доповідях до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України.  
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Водночас тільки у 2017-му вони потрапляють до назви підрозділів і 

відображаються у змісті послання. Логіка розгортання проблеми у досліджуваних 

текстах за різні роки іде за ланцюгом: виокремлення критичної інфраструктури з-

поміж інших видів → порушення питання щодо необхідності захисту критичної 

інфраструктури → визначення нагальної потреби у створенні державної системи 

захисту критичної інфраструктури й адміністративно-правового регулювання цих 

процесів → формулювання першочергових заходів для ефективної реалізації 

поставлених завдань. 

 Порівняльний аналіз текстів щорічних послань Президента України до 

Верховної Ради України надає об’єктивне розуміння того, яким чином відбувалися 

зміни у розумінні необхідності створення ДСЗКІ.  

Так, у 2016 році вказувалося на недоцільність подібної єдиної системи, а саме: 

„Намагання делегувати відповідальність за захист критичної інфраструктури одній 

системі захисту, усіх проблем не вирішує, оскільки поза увагою залишаються не 

охоплені існуючими системами завдання комплексного аналізу загроз критичній 

інфраструктурі, їх впливу на стан національної безпеки, підтримки прийняття 

політичних рішень щодо попередження кризових ситуацій, пов’язаних із 

припиненням функціонування такої інфраструктури” [274, с. 387] . 

Цілком протилежне бачення надається в аналітичній доповіді за 2017 рік, в 

якій п. 2.5 другого розділу повністю присвячений створенню ДСЗКІ [275, с. 56] .  

Так, в якості чинників, що визначають потребу у створенні ДСЗКІ, 

називаються:  

 специфічні безпекові умови, які характеризуються наявністю практично 

всіх категорій загроз, небезпек та ризиків;  

 низька спроможність України до протистояння у гібридній війні;  

 тривале перебування безпекового сектора держави у стані деградації;  

 необхідність застосування принципово нових методів та інструментів 

управління безпекою;  

 недостатня розвиненість інструментів забезпечення координації дій, 

взаємодії та обміну інформації між суб'єктами;  
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 інтеграція України до європейської та євроатлантичної спільноти [275,  

с. 57-58].  

Виходячи з цього, визначається, що запровадження Концепції захисту 

критичної інфраструктури є „пріоритетним завданням на найближчу перспективу 

для України” [275, с. 58].  

Окремо оговорюється, що при оцінці загроз КІ об’єктивно зростає роль 

розвідувальних і контррозвідувальних органів, і ставиться завдання щодо подолання 

відомчих бар’єрів при ефективному обміні даними. Це додатково підкреслює 

особливу роль СБУ у процесі створення та ефективного функціонування усієї 

системи ДСЗКІ, яка по суті виступає макросистемою, про що йтиметься далі в 

роботі. 

Наголошується, що застосування до захисту критичної інфраструктури 

системного підходу неможливо без розроблення та прийняття спеціальних 

(профільних) законодавчих і нормативно-правових актів. У зв’язку з цим виникає 

потреба у створенні відповідної нормативно-правової бази.  

Комплексний характер і масштабність завдання зумовлюють визначення 

першочергових заходів. До них належать:  

 розробка та затвердження концептуальних основ створення ДСЗКІ, що 

має бути відображено у відповідній Концепції, схваленій Кабінетом Міністрів 

України;  

 підготовка й ухвалення в установленому порядку Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”, який має визначити „архітектуру” системи;  

 законодавче визначення функцій, повноважень і відповідальності 

залучених суб’єктів;  

 запровадження єдиної методології оцінки загроз і реагування на них; 

заходи з координації діяльності в мирний час та особливий період;  

 засади державно-приватного партнерства, ресурсного забезпечення та 

інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у цій сфері” [275, с. 59].  

Також до заходів, які за текстом визначаються як першочергові, відноситься 

„розроблення й затвердження правочинів, що забезпечать належну взаємодію та 
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обмін інформацією між державними (національними) системами кризового 

реагування з їх подальшим поетапним інтегруванням до єдиної системи захисту 

критичної інфраструктури”[275, с. 59]. В якості інструмента забезпечення взаємодії 

розглядається національна мережа ситуаційно-кризових центрів, що мають бути 

створеними найближчим часом. 

У досліджуваній аналітичній доповіді до щорічного послання Президента 

України обґрунтовується необхідність „створення спеціалізованого державного 

органу з особливим статусом, який виконуватиме функції з координації дій, 

сприятиме взаємодії та обміну інформацією щодо захисту критичної інфраструктури 

в Україні” [275, с. 60]. 

З урахуванням того, що ряд об’єктів критичної інфраструктури перебуває у 

приватній власності, наголошується на необхідності реалізації принципу державно-

приватного партнерства, а також визначається перелік питань, що мають віднайти 

своє законодавче врегулювання.  

Показовою є й динаміка змін у логіці подання самого матеріалу, його змісту.  

Так, розділ 1 Аналітичної доповіді за 2015 рік має назву „Забезпечення миру”; 

при цьому питання захисту критичної інфраструктури в якості окремих підрозділів 

чи параграфів взагалі не порушуються [273]. Є лише окремі звернення до проблеми 

при аналізі інших положень.  

Подібний підхід спостерігається і в Аналітичній доповіді за 2016 рік, перша 

частина якої присвячена основним підходам до зміцнення національної безпеки 

України в умовах гібридної агресії [274]. Знову ж таки у назвах розділів і підрозділів 

проблеми критичної інфраструктури та її захисту не фігурують, хоча за текстом 

вони розглядаються доволі детально.  

В аналітичній доповіді за 2017 рік проблематика захисту критичної 

інфраструктури пронизує увесь текст, а найголовніше – п. 2.5 другого розділу 

повністю присвячений створенню державної системи захисту критичної 

інфраструктури, натомість роком раніше в такому ж документі вказувалося на 

недоцільність подібної єдиної системи.  
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Натомість в аналітичних доповідях до щорічного послання Президента 

України 2017 і 2018 років позиція докорінно змінюється і акцентується на 

необхідності створення ДСЗКІ та підготовки й прийняття відповідного профільного 

закону [275, с. 60; 276, с. 319].  

Отже, тексти аналітичних доповідей до щорічних послань Президента України 

періоду 2016-2018 років містять тези щодо нагальної потреби підготовки й 

ухвалення в установленому порядку Закону України „Про критичну інфраструктуру 

та її захист”.  

Зокрема, у доповіді 2017 року наголошується, що цей Закон „має визначити 

архітектуру системи; визначення функцій, повноважень і відповідальності 

залучених субʼєктів; запровадження єдиної методології оцінки загроз і реагування 

на них; заходи з координації діяльності в мирний час та особливий період; засади 

державно-приватного партнерства, ресурсного забезпечення та інформаційно-

аналітичної підтримки прийняття рішень у цій сфері”[275, с 62]. 

У такий спосіб окреслено засади адміністративно-правового регулювання, що 

охоплюються державною системою захисту критичної інфраструктури, 

визначаються основні положення, які мають увійти до проекту Закону. Проте при 

повному розумінні нагальної необхідності в цьому акті на сьогодні він так і 

залишається проектом.  

Пояснення подібної ситуації міститься в аналітичній доповіді до щорічного 

послання Президента України за 2018 рік з акцентуванням на неузгодженість дій 

органів виконавчої влади [276, с. 60]. Зрозуміло, що повноцінна підготовка, 

обговорення й ухвалення такого важливого законодавчого акта – процес не 

швидкий. Разом з тим, без нього суттєво ускладнюються процеси створення ДСЗКІ, 

що не може не відображатися на стані національної безпеки України в цілому. 

Таким чином, у щорічних посланнях Президента України, невід’ємною 

частиною яких є аналітичні доповіді, на наукових засадах обґрунтовується місце 

ДСЗКІ у загальній системі національної безпеки, чітко окреслюється перелік 

першочергових заходів, зокрема у сфері адміністративно-правового регулювання, 
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що мають суттєво змінити існуючу ситуацію на краще. Відтак, ці документи 

слугують фундаментом для подальшої правотворчої та правозастосовної діяльності. 

Наступним важливим теоретико-правовим аспектом виступає з’ясування 

місця та ролі даних послань у системі стратегічних актів.  

У  цьому контексті слід зауважити, що на правотворчу політику будь-якої 

держави впливають чинники різного характеру, починаючи від рівня політичного, 

соціально-економічного, інформаційного розвитку, територіального та 

геополітичного розташування на світовій мапі, демографічної обстановки, форми 

територіального устрою, державно-правового режиму та правління, до наявності 

автентичних традицій та принципів правотворчості, місця та ролі у міжнародному 

співтоваристві, участі в різноманітних глобальних, регіональних чи локальних 

організаціях та системах безпеки тощо. 

Вітчизняна правотворча діяльність не була відповідною та „гнучкою” щодо 

появи й швидкої трансформації потенційних чи реальних загроз національній 

безпеці України. Відсутність дієвого моніторингу стану та тенденцій суспільного та 

державного розвитку, нормативна неузгодженість пріоритетів та напрямів руху 

країни, сприяли тому, що нормативно-правові акти, які ухвалювались у сфері 

національної безпеки України, здебільшого характеризувалися стихійністю, 

безсистемністю, колізійністю та недостатньою ефективністю, відсутністю 

стратегічного змісту тощо. Концептуальні нормативно-правові акти у цій сфері не 

врахували роль посади „Президент України”, який у 2014 році прагнув кардинально 

змінити вектори розвитку держави та суспільства щодо зближення України з 

Європейським Союзом та НАТО. 

Нині система законодавства України має враховувати нові реалії та бути більш 

динамічною, „чутливою” до управління реальними та потенційними загрозами 

національній безпеці України, в тому числі у сфері захисту критичної 

інфраструктури. З цією метою правотворча діяльність вищих органів державної та 

місцевої влади має бути стратегічною та виваженою. Саме на цьому тлі і 

викристалізовуються правові передумови формування національної системи 

стійкості. 
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Як відзначалося вище, вагому роль у визначенні напрямів й пріоритетів 

розвитку держави та суспільства відіграють щорічні послання Президента України. 

Саме завдяки тому, що такі акти мають стратегічний та цільовий характер, а також 

зумовлюють розроблення та ухвалення концептуальних правових засад розвитку 

України, дослідження їх правової природи, місця та ролі в системі національного 

законодавства є актуальним напрямом наукової діяльності. 

Не зважаючи на наявність наукових досліджень, присвячених різним аспектам 

стратегічних нормативно-правових актів, щорічні послання Президента України як 

вид стратегічних актів є недостатньо вивченими у вітчизняній правовій доктрині, на 

що  зверталася увага вище. Саме тому важливим є не лише з’ясування їх сутності та 

концептуальної бази для адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ, а й 

визначення їх правової природи та місця в системі стратегічних актів. Задля цього 

поставлені такі завдання: дослідити генезис щорічних послань Президента України 

у національному законодавстві; розкрити рівень наукової розробленості цієї 

проблематики у юридичній доктрині України; визначити особливості щорічних 

послань Президента України як стратегічних актів; окреслити місце та роль 

щорічних послань Президента України в системі стратегічних правових актів, що 

регулюють суспільні відносини у сфері ЗКІ. 

За формою та змістом послання Президента України здебільшого визначають 

як „нетипові” правові акти. Поява та стрімкий розвиток „нетипових” правових актів 

стали важливими та потужними елементами правового регулювання в Україні. 

Дійсно, застосування правотворчими органами такого роду актів щорічно 

збільшується. Також швидко зростає й спектр суспільних відносин, що 

упорядковується такими актами. Причому ця тенденція спостерігається не лише в 

нашій країні, а і в інших. 

Так, М. А. Мушинський стверджує: „Одним із помітних трендів останніх років 

багатьох пострадянських країн стало активне створення політичним керівництвом 

держави документів типу „стратегія” („національна стратегія”, „державна 

стратегія”), „національний план”, „основи державної політики””[241, c. 488]. 
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Не зважаючи на значущість таких актів вони не мають уніфікованої назви в 

наукових колах. Здебільшого дослідники застосовують такі категорії, як: 

„доктринальні акти”, „стратегічні акти”, „концептуальні акти”, „програмні акти”, 

„акти програмно-директивного характеру”, „нетипові акти”, „документи нетипової 

правової природи” тощо. 

Наразі також відсутня і нормативно визначена дефініція таких актів у сучасній 

системі законодавства України. Неврегульованими на правовому рівні є також 

питання особливостей, видів, ієрархії таких актів, моделі взаємозв’язку та 

співвідношення. 

Відносно повно правотворець визначив правові засади розроблення, 

ухвалення, змісту низки стратегій. Зокрема, у Законі України „Про національну 

безпеку України” від 21 червня 2018 року містяться норми, в яких виокремлюються 

такі види стратегій: Стратегія національної безпеки України, Стратегія воєнної 

безпеки України, Стратегія кібербезпеки України; Стратегія громадської безпеки та 

цивільного захисту України, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу 

України тощо [62]. 

У подальшому спектр стратегій у сфері національної безпеки та оборони було 

розширено у новій Стратегії національної безпеки України [203]. 

Отже, спектр нормативно-правових актів стратегічного характеру є широким 

та різноманітним, водночас, на науковому рівні розкриті лише окремі їх види: 

„стратегія”, „доктрина”, „концепція” тощо. Однак дослідження щорічних послань 

Президента України як виду стратегічного правового акта є недостатньо вивченим, 

хоча вони відіграють важливе значення у визначенні напрямів розвитку держави та 

суспільства, а також широко застосовується у багатьох країнах світу та передбачені 

основними законами цих країн, а також Конституцією України. 

Так, Я. О. Берназюк зауважує: „…основним призначенням послань 

Президента України є визначення національних орієнтирів та загальної стратегії 

розвитку держави”[280, с. 63-68]. 

Ретроспективний аналіз у цій сфері дозволив зауважити, що спочатку такий 

стратегічний правовий акт, як „послання Президента України”, мав форму 
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доповідей Президента України та затверджувався постановами Верховної Ради 

України. Наприклад, у доповіді Президента України „Про основні засади 

економічної та соціальної політики”, затвердженою Постановою Верховної Ради 

України від 19 жовтня 1994 року [281], визначались стратегічні завдання 

реформування соціально-економічної сфери. Документ складався з декількох 

розділів, в яких розкривались питання стану соціально-економічної ситуації в країні, 

а також напрями, етапи, засоби, механізм, пріоритети розвитку соціально-

економічної політики України. Наслідком цієї доповіді було розроблення 

відповідних законопроектів та проектів загальнодержавних програм в економічній і 

соціальній сферах України. 

Наступний етап розвитку такого стратегічного акта, як „послання Президента 

України” пов’язаний з ухваленням Конституції України 28 червня 1996 року. 

Відповідно до статті 102-ої Президент України „звертається з посланнями до народу 

та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України”[281]. Закріпленню цієї норми в 

Основному законі України, як було зауважено вище, передувала довготривала 

практика щорічних доповідей Президента України, які відрізнялись як за формою, 

так і за змістом. Саме в Конституції України змінюється назва „доповідей 

Президента України” на „послання Президента України”, розширюється спектр 

визначених напрямів суспільного та державного розвитку, а також здійснюється 

класифікація послань на щорічні та позачергові, послання до народу та до Верховної 

Ради України [90]. Також, чітко вказувалось, що вони є офіційними документами, 

тобто мають юридичну силу, визначають „найважливіші напрями розвитку”, 

„забезпечується відповідними заходами” та ухвалюються щорічно. 

До того ж „…підготовка послань Президента України до Верховної Ради 

України здійснювалась з одночасною розробкою необхідних законодавчих актів, 

спрямованих на створення відповідних умов для реалізації передбачених в 

щорічному посланні Президента України заходів, маючи на увазі, що проекти 

законів України, додані до послання і визначені Президентом України як 
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невідкладні, мають, відповідно до вимог частини другої статті 93 Конституції 

України, розглядатись позачергово”[231]. 

Вагому роль у розвитку інституту послань Президента України має також 

Закон України „Про засади внутрішньої та зовнішньої політики” від 1 липня 2010 

року, в ст. 12 якого передбачено, що „Президент України як глава держави, гарант 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина – шляхом звернення із 

щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і 

зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад 

внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього 

становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю 

держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації 

права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, 

застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому 

числі з підстав їх невідповідності визначеним цим Законом засадам внутрішньої і 

зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених 

Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів 

та розпоряджень”[249]. 

З 2000-х років характер послань Президента України набуває ще більш 

виразного стратегічного характеру. Навіть неодноразово застосовувалися у назві 

послань такі категорії, як „стратегія”. Так, у посланні Президента України до 

Верховної Ради України у 2000 році під назвою „Україна: просування в ХХІ вік: 

Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000–2004 роки”[255] 

запропонована нова стратегія шляхом окреслення „…шляхів виведення української 

економіки на траєкторію сталого розвитку, тісного поєднання політики структурних 

змін та економічного зростання з активною і сильною соціальною політикою 

держави”[255]. 

„Однією з відмінностей Послань Президента за підсумками 2001, 2002, 2003 

рр. була певна стабілізація їх структури, де загальна частина із статистичними 

застосуваннями доповнювалася спеціальними тематичними доповідями: послання-
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2002 мало 5 доповідей, послання-2003 – 6 доповідей, послання-2004 – 5 

доповідей”[236, c. 22]. 

Отже, правові засади підготовки та оприлюднення послань Президента 

України формувались тривалий час, що призводило до зміни назви цих актів, їх 

структури, порядку підготовки та форми оголошення, змісту тощо. Слід зауважити, 

що послання Президента України до парламенту про внутрішнє і зовнішнє 

становище України мають дуалістичну природу. З одного боку, це конституційне 

право Президента України, а з іншого – конституційний обов’язок звертатися із 

щорічними посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України. 

Так, на думку О. М. Кічалюк, президентські послання — це політико-правові 

документи, які виступають орієнтиром законодавчої діяльності парламенту і мають 

для Уряду імперативний характер [282, с. 102]. С. Сас вважає навпаки, що 

заслуховуючи щорічні і позачергові послання глави держави про внутрішнє і 

зовнішнє становище України, Верховна Рада України здійснює опосередкований 

(непрямий) парламентський контроль за діяльністю Президента України [283, с. 

174]. 

Неоднозначним й досі залишається форма даного стратегічного правового 

акта. „Президентське послання в одних країнах може надаватися парламентові в 

письмовій формі (Франція), в інших країнах не виключається усний виступ 

президента перед палатами парламенту (зокрема, США). Українське законодавство 

встановлює лише норму особистого оголошення послання перед парламентарями та 

запрошеними, а сам вибір форми подання послання парламенту та народу 

залишається за президентом. За українською традицією Президент оголошує 

послання усно (у вигляді виступу) та одночасно депутатам надаються матеріали у 

письмовому вигляді”[284, с. 19]. 

Наукові дискусії точаться також з приводу того: чи є послання Президента 

України правовими актами, чи ні. Одні з науковців зазначать особливий статус 

таких послань, які є вищими за рівнем, ніж закони [248, с. 6]. Інші навпаки — 

стверджують відсутність ознак, притаманних нормативно-правовому акту[280]. 
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Попри те, що такі акти ні за формою, ні за змістом не відповідають тим 

вимогам, які висуваються наукою і практикою до „класичних” нормативно-правових 

актів, вони таки є видами стратегічних правових актів, адже детермінують 

правотворчу діяльність у важливих сферах суспільного та державного життя, 

визначають магістральні напрями державного та суспільного розвитку, створюються 

суб’єктом правотворчості відповідно до нормативно визначених засад, приймаються 

на чітко виражений період та згідно з нормативно визначеною процедурою. 

Хоча офіційно вони не містять нормативних розпоряджень, не забезпечуються 

санкціями за їх недотримання, однак на практиці мають не рекомендаційний, а 

обов’язковий характер для правотворчої діяльності Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України. Особливий статус Президента України зумовлює й 

особливий статус його послань, які є елементами ефективної цілісної та 

збалансованої системи стратегічних правових актів (стратегій, доктрин, програм 

тощо). З цього приводу слушною є позиція О. В. Малька та Я. В. Гайворонської, які 

зазначають, що „…доктринальні правові акти забезпечують формування та розвиток 

правової політики держави”[224], а тому „…потребують офіційного включення в 

систему правових актів держави та надання їм юридичної сили та юридичного 

значення”[224]. Не менш конструктивною є позиція дослідників щодо необхідності 

ширшого трактування правових актів: „…Сучасна теорія правових актів має 

базуватися на „широкому” підході до їх розуміння, що передбачає визнання 

доктринальних актів частиною системи правових актів. Усі елементи цієї системи 

повинні мати юридично-технічні особливості та виконувати специфічні функції у 

правовому регулюванні”[224].  

 

2.4 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В МЕЖАХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Визначення сутності адміністративно-правових відносин, а також їх структури 

та видів достатньо широко репрезентовані в науковій адміністративно-правовій 
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літературі. Спираючись на тенденції щодо гуманізації науки, сутність сучасного 

адміністративного права зміщується в бік надання послуг населенню. Саме в 

контексті надання життєво важливих послуг і реалізації життєво важливих функцій і 

формується державна система захисту критичної інфраструктури 

Зважаючи на зміст адміністративно-правових відносин, які становлять 

матеріальний результат реалізації норм адміністративного права, необхідно 

розглянути питання щодо формування сучасної парадигми адміністративно-

правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Слід зауважити, що вивчення та детальне фокусування уваги на теоретико-

правових питаннях адміністративно-правових відносин, їх структури та видів 

виходить за межі даної роботи. Утім, базовим розумінням поняття виступає його 

дефініція, запропонована В. Б. Авер’яновим, який зазначає, що адміністративно-

правові відносини — це врегульовані нормами права суспільні відносини, в яких їх 

сторони (суб’єкти) взаємопов’язані й взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних 

прав і обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-

правовими нормами. При цьому гарантованість адміністративно-правовими 

нормами виступає ключовою ознакою. Адже саме через цю ознаку можна 

запропонувати альтернативний існуючому зараз підходу до формування як видів 

адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ, так і загального переліку його 

суб’єктів. Отже концепція адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ може 

стати рушієм для глибинних адміністративно-правових розвідок, з’ясування ознак, 

що впливають і чинять вплив один на одного. 

Відтак, спираючись на дослідження, В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, О. М. 

Бандурки, Ю. П. Битяка, П. П. Богуцького, І. Л. Бородіна, А. С. Васильєва, І. П. 

Голосніченка, З. С. Гладуна, Є. В. Додіна, В. К. Колпакова, Є. Б. Кубка, О. В. 

Кузьменко, В. А. Ліпкана, Н. Р. Нижник, А. О. Селіванова, В. М. Селіванова, В. Ф. 

Сіренка, О. В. Скрипнюка, В. П. Столбового, Ю. С. Шемшученка, В. В. Цвєткова 

[285-304; 173], розглянемо сутність адміністративно-правових відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури. Одразу слід зауважити, що оскільки захист 

критичної інфраструктури є складовою державної політики національної безпеки, то 
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доцільно використовувати із застосуванням методів екстраполяції напрацювання 

щодо дослідження адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки 

[305; 306; 178; 307; 308]. 

Погоджуючись із позицією С. І. Мандрика, слід зауважити, що будь-яка 

діяльність державного органу, який реалізує владні повноваження, у відносинах з 

юридичними і фізичними особами та його внутрішньо-організаційна діяльність 

повинна становити предмет адміністративного права, що повною мірою відповідає 

сучасному розумінню сутності публічного права [309, c. 197] . 

У науковій літературі запропоновано такі визначення адміністративно-

правових відносин: 1) суспільні відносини у сфері державного управління, учасники 

яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами 

адміністративного права [310, с. 50]; 2) система прав та обов’язків органів державної 

виконавчої влади, посадових осіб і службовців, громадян та інших суб’єктів [291, с. 

9]; 3) правовідносини, які основані на нормах адміністративного права [311, с. 20]; 

4) урегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їх 

сторони (суб’єкти) взаємозв’язані й взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних 

прав і обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-

правовими нормами [285, с. 178],   5) результат впливу адміністративно-правових 

норм на поведінку суб’єктів адміністративного права, внаслідок якого між ними 

виникають правові зв’язки [312, с. 80]; 6) урегульовані нормами адміністративного 

права суспільні відносини, в яких їхні сторони (суб’єкти) взаємопов’язані й 

взаємодіють внаслідок здійснення суб’єктивних прав і обов’язків, встановлених і 

гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами [313, с. 44]; 

урегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні відносини, які 

складаються у галузі державного управління та адміністративної охорони 

публічного правопорядку, один з учасників або всі учасники яких є носіями владних 

повноважень, а також суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, які перебувають 

під охороною держави [314, с. 161]; суспільні відносини, урегульовані нормами 

адміністративного права, суб’єкти яких наділені правами і обов’язками у сфері 

забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування 



172 

реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

[315, с. 43,44].  

З огляду на зазначене, адміністративно-правові відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури можна визначити як врегульовані нормами права 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури, в яких їх сторони 

(суб’єкти і об’єкти) взаємопов’язані й взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних 

прав та обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-

правовими нормами. 

Адміністративно-правові відносини у сфері захисту критичної інфраструктури 

є різновидом адміністративно-правових відносин, тому наділені деякими 

характерними рисами [178, с. 71-75]: 

 обов’язки і права суб’єктів і об’єктів відносин у сфері ЗКІ пов’язані з 

діяльністю органів державної влади, а також суб’єктами владних повноважень; 

 адміністративно-правові відносини у сфері ЗКІ є складовою відносин у 

сфері управління, вони виникають у повсякденній практичній реалізації завдань і 

функцій держави щодо забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури; 

 у цих відносинах одним із суб’єктів виступає орган державного 

управління або оператори критичної інфраструктури незалежно від форми 

власності; 

 дані відносини виникають за ініціативою об’єкта або суб’єкта і згода 

іншої сторони не є обов’язковою умовою для їх виникнення; 

 адміністративно-правові відносини у сфері ЗКІ характеризуються 

особливим зв’язком між їх учасниками, коли один із них має право вимагати від 

іншого такої поведінки, яка прямо передбачена адміністративно-правовою нормою 

(паспортизація, категоризація, віднесення об’єктів критичної інфраструктури до 

переліку об’єктів критичної інфраструктури тощо); 

 суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури 

зобов’язаний реалізувати власні матеріально-правові та процесуальні права, тобто 

право виступає одночасно і обов’язком суб’єкта адміністративно-правових відносин 

у сфері ЗКІ; 
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 у випадку порушення норм, що регулюють суспільні відносини у сфері 

захисту критичної інфраструктури, порушник несе відповідальність не перед іншою 

стороною, а перед державою; 

 адміністративно-правові відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури не завжди є відносинами, які здійснюються шляхом реалізації 

владних повноважень і примусу. При цьому вони можуть виникати як під час 

реалізації владних повноважень і підпорядкування, так і на засадах рівності сторін, 

коли кожна сторона зобов’язана виконувати конкретні вимоги правової норми. З 

огляду на зазначене, наявність взаємних прав і обов’язків є характерною ознакою 

адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. Тому 

необхідним є вироблення єдиних узгоджених підходів до державного управління у 

різних сферах захисту критичної інфраструктури; 

 санкції, що застосовуються до сторін адміністративно-правових 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури залежать від рівня суспільної 

небезпеки чи суспільної шкідливості правопорушення, ступеню важливості 

(стратегічного значення) цих об’єктів критичної інфраструктури, а також 

зумовлюються визначеними рівнями критичності об’єктів КІ і режимами 

функціонування ДСЗКІ; 

 спори, що виникають між сторонами адміністративно-правових 

відносин, вирішуються в порядку адміністративного оскарження, а також як в 

адміністративних, так й інших судах. 

Таким чином, адміністративні правовідносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури є відносинами, в яких є присутнім як вертикальний, так і 

горизонтальний аспект. З урахуванням багатокомпонентності адміністративно-

правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури можна виділити 

горизонтальні і вертикальні відносини.  

Вертикальні відносини (державно-владні відносини) є притаманними сфері 

ЗКІ, оскільки, незважаючи на різноманітні трансформації інституційних складових 

йдеться про створення саме державної системи захисту критичної інфраструктури в 

тому числі й визначення Уповноваженого органу у справах захисту критичної 
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інфраструктури, інших державних регуляторів об’єктів, що належать до критичної 

інфраструктури. Тобто головним суб’єктом захисту критичної інфраструктури, тим 

хто формує і реалізує відповідну політику виступає держава, що діє в особі 

уповноважених органів. До вертикальних належать субординаційні відносини 

підвладності, що набувають характер відносин регулювання, адміністрування, 

управління, контролю, притягнення до відповідальності тощо, а також 

реординаційні  адміністративно-правові відносини. 

Досить новою категорією в адміністративною праві є саме реординаційні 

відносини, які В. Авер’янов визначає як відносини, які виникають у процесі 

реалізації владних повноважень нижчим рівнем щодо вищого у системі публічної 

влади, одночасно розглядаючи їх як такі, що є реакцією на публічно-владний вплив 

[286, c. 90]. Розвиваючи цю думку В. Колпаков вважає, що реординаційними 

відносинами є такі відносини, які виникають внаслідок звернень фізичних чи 

юридичних осіб до носія владних повноважень з питань реалізації прав, свобод та 

законних інтересів суб’єкта звернення, що відповідно спонукає до прийняття 

публічно-владного рішення [316]. 

Вчені виділяють два види реординаційних відносин: ініціативні реординаційні 

відносини, проявом яких є позитивний відгук підлеглих на діяльність керівника і, як 

результат, висування ними різноманітних пропозицій та ініціатив з метою 

вдосконалення професійної діяльності; реактивні реординаційні відносини, сутність 

яких полягає в негативній реакції підлеглих співробітників на певні дії чи на всію 

діяльність керівника [317, с. 28-29]. Відмітимо, що в ініціативних реординаційних 

відносинах активною стороною є саме об’єкти КІ, а такі відносини можуть мати 

характер ініціювання, повідомлення, надання регулярної інформації, звітування 

тощо, а до реактивних належить відносини з подання скарги. 

Прикладом горизонтальних відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури є взаємодія різних суб’єктів ЗКІ у процесі розроблення 

нормативно-правових актів, що визначають державну політику у сфері ЗКІ або 

взаємодія цих суб’єктів безпосередньо під час заходів із захисту об’єктів критичної 

інфраструктури. Горизонтальні відносини за характером є координаційними і 
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характеризують гнучкість системи управління, її здатність адекватно реагувати на 

зміни в навколишньому середовищі, налагоджувати секторальну взаємодію між 

секторальними суб’єктами ДСЗКІ. Координаційні відносини виникають як на 

управлінському рівні – між владними суб’єктами захисту критичної інфраструктури 

(в тому числі державними регуляторами) у відносинах між ними, а також між ними 

та іншими суб’єктами, що здійснюють  державний контроль щодо об’єктів КІ.  

Отже, першочергова роль у визначенні змісту адміністративно-правових 

відносин належить сторонам таких відносин. Такими сторонами у сфері захисту 

критичної інфраструктури виступають суб’єкти ЗКІ — носії передбачених 

адміністративно-правовими нормами прав і обов’язків у сфері ЗКІ, які здатні 

реалізовувати ці права, і виконувати покладені на них обов’язки. 

Вирішальною особливістю, саме з адміністративно-правових позицій, є те, що 

однією із сторін виступає суб’єкт владних повноважень, правовий статус якого 

визначається адміністративно-правовими нормами. Таким суб’єктом виступають 

суб’єкти захисту критичної інфраструктури. При цьому, адміністративно-правові 

відносини формуються під час здійснення цими суб’єктами своїх владно-

розпорядчих функцій. 

У цілому ж, по аналогії з іншими видами комплексних адміністративно-

правових відносини, зокрема у сфері національної безпеки, які досліджувались у 

цитованих вище роботах, можна підкреслити, що адміністративно-правові 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури характеризуються двома 

важливим рисами:  

1) це форми соціальних відносин, оскільки в них обов’язково беруть участь 

люди або їхні об’єднання; 

2) це форми організаційних відносин, у процесі реалізації яких 

вирішуються завдання щодо ефективного функціонування державної системи 

захисту критичної інфраструктури шляхом безпосереднього захисту критичної 

інфраструктури з метою створення сприятливих умов для реалізації життєво 

важливих функцій та надання життєво важливих послуг.  
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Також слід зазначити, що за змістом адміністративно-правові норми, що 

регулюють адміністративно-правові відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури, які можуть виникати у процесі функціонування ДСКЗІ, можна 

розподілити на такі групи: 1) норми, які визначають засади державного управління у 

сфері захисту критичної інфраструктури та унормовують (регламентують) 

відповідні права і обов’язки суб’єктів ДСЗКІ; 2) норми, які визначають вимоги до 

захисту критичної інфраструктури (паспортизація, категоризація); 3) норми, які 

визначають правовий статус суб’єктів ДСЗКІ, порядок їх створення чи ліквідації, 

ліцензування чи сертифікацію їх діяльності; 4) норми, які встановлюють порядок 

організації захисту критичної інфраструктури; 5) норми, які визначають форми і 

методи управлінської діяльності у сфері захисту критичної інфраструктури; 6) 

норми, які закріплюють адміністративно-правові засади організації діяльності 

ДСЗКІ, а також суб’єктів цієї системи. 

Крім того, стосовно теми дослідження слід відмітити, що питання щодо 

формування системи адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури на даний час є не розробленим. По-перше, в Україні поки на 

законодавчому рівні не визначено, які саме об’єкти та сектори належать до 

критичної інфраструктури. Більше того, не визначено чіткого переліку суб’єктів 

захисту критичної інфраструктури, а отже не є можливим дослідити 

адміністративно-правовий статус кожного з них, доки не буде ухвалено 

відповідного закону. Таким чином, відсутність чіткого визначення об’єкта КІ та 

суб’єкта КІ фактично унеможливлює говорити про системність таких 

адміністративно-правових відносин.  

У цьому дослідженні державна система захисту критичної інфраструктури 

розглядається в якості об’єднаної спільними цілями та завданнями сукупності 

суб’єктів, які мають чітку адміністративно-правову компетенцію як щодо власного 

функціоналу, так і безпосередньо щодо захисту критичної інфраструктури. Відтак 

заходи, які мають вживатися, можна буде формулювати лише після 

інституціоналізації державної системи захисту критичної інфраструктури в цілому. 

Тому питання формування системи спеціальних адміністративно-правових відносин 



177 

у сфері ЗКІ має суто гіпотетичний і прогностичний, теоретико-правовий 

концептуальний характер. 

Водночас, заповнити цю прогалину можливо за допомогою застосування 

методів моделювання правової реальності, результати якої будуть покладені в 

основу запропонованої нами вперше моделі концептуальних підходів до 

формування адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури, яку доцільно  покласти в основу законопроекту про систему 

державного захисту критичної інфраструктури.  

Проте, на сьогодні діють закони України, які фрагментарно регулюють 

питання державного захисту окремих об’єктів, які слід відносити до критичної 

інфраструктури, це зокрема, закони України: 

1) спрямовані на встановлення загальних засад функціонування об’єктів, які 

можна віднести до КІ, зокрема: 

„Про ліцензування видів господарської діяльності” [318], що регулює питання 

ліцензування, як засобу державного регулювання провадження видів господарської 

діяльності, спрямований на забезпечення безпеки  та захисту економічних і 

соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і 

здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища (п. 6 ст. 1); 

„Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” [319], який 

регулює відносини, що виникають у зв’язку з провадженням дозвільної діяльності у 

сфері використання ядерної енергії, у тому числі в разі використання ядерної енергії 

військовими формуваннями та установами в цілях, не пов’язаних з провадженням 

військової діяльності (ст. 3). Метою дозвільної діяльності у сфері використання 

ядерної енергії є: забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел 

іонізуючого випромінювання, об’єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, уранових об’єктів, рівень ядерної та радіаційної безпеки 

яких визнано таким, що відповідає міжнародно визнаним вимогам на основі 

всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, включаючи забезпечення 

фізичного захисту (ст. 4), особливості провадження дозвільної діяльності у сфері 
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використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та 

радіаційної безпеки і пов’язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі 

прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного 

характеру (ст. 6); ліцензування (розділ ІІІ), державну реєстрація джерел іонізуючого 

випромінювання (ст. 11), видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів 

(ст. 11-1), нагляд за дотриманням умов ліцензії (ст. 15),  контроль та 

відповідальність за порушення вимог цього закону (ст. 17-1),  

2) регулюють суспільні відносини в сфері функціонування окремих видів 

об’єктів КІ, зокрема: 

„Про національну інфраструктуру геопросторових даних” [320], що регулює 

питання створення, функціонування та розвитку національного геопорталу 

забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері національної інфраструктури геопросторових даних, регулює питання 

функціонування національного геопорталу та інших геопорталів за галузевим чи 

територіальним охопленням (ст. 7), питання моніторингу функціонування та 

розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (ст. 8) встановлює 

засади відповідальності за втрату або несанкціоноване знищення геопросторових 

даних та метаданих (ст. 9); 

„Про інформацію” [321], який встановлює засади захисту інформації як 

сукупності правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, 

що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до 

неї,  (ст. 1); 

„Про науково-технічну інформацію" [322], який встановлює правовий режим 

науково-технічної інформації, регулює питання державної реєстрації, обліку і 

використання результатів науково-технічної діяльності (ст. 11), питання 

забезпечення суверенітету України у сфері науково-технічної інформації (ст. 23); 

„Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” [323], який 

регулює, зокрема, порядок застосування, засобів регуляторного впливу на діяльність 

суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, 

встановлення для суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сфері 
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централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ст. 5); 

встановлює повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг (ст. 6); регулює питання державного 

нагляду (контролю) за ринком комунальних послуг (ст. 11); 

„Про ринок електроенергії” [324], що встановлює основні умови діяльності 

учасників ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними (ст. 2), питання 

безпеки постачання електричної енергії, диспетчерського управління – оперативно-

технологічного управління об’єднаною енергетичною системою України; 

застосування оператором системи передачі заздалегідь визначені та узгоджені 

методи управління обмеженнями, а також порядок здійснення такого управління (п. 

1 Розділу ХVII “Прикінцеві та перехідні положення”), здійснення державного 

енергетичного нагляду в електроенергетиці (ст. 9); 

„Про транспорт”[325], який регулює питання організації роботи транспорту у 

надзвичайних умовах (ст. 15), охорони об’єктів транспорту (ст. 14), правовий режим 

земель транспорту (ст. 11), ліцензування окремих видів діяльності в галузі 

транспорту (ст. 8) тощо); 

„Про залізничний транспорт”[326], який врегульовує питання управління 

залізничним транспортом з метою забезпечення, зокрема, державних та суспільних 

інтересів, безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середовища (ст. 

4), питання безпеки руху, охорони вантажів та об’єктів на залізничному транспорті, 

організації його роботи в умовах надзвичайних обставин (розділ ІІІ). 

3) регулюють суспільні відносини в сфері захисту об’єктів, що належать до КІ, 

зокрема: 

Кодекс цивільного захисту України [327], який регулює відносини, пов’язані 

із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна 

від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної 

системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
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права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності; 

„Про об’єкти підвищеної небезпеки” [328], який визначає правові, економічні, 

соціальні та організаційні основи діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної 

небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров’я людей та довкілля від 

шкідливого впливу аварій на цих об’єктах шляхом запобігання їх виникненню, 

обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків; 

„Про технічні регламенти та оцінку відповідності”[329], який передбачає, що 

у разі виникнення або загрози виникнення невідкладних проблем у сфері захисту 

життя чи здоров’я людей, тварин або рослин, охорони довкілля чи природних 

ресурсів або національної безпеки, які вимагають термінового прийняття технічного 

регламенту чи процедури оцінки відповідності, відповідний державний орган має 

право не виконувати всіх або окремих обов’язків, що встановлені ч. 3 статті 17 

цього Закону (ст. 18);   

„Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”[87], 

який регулює суспільні відносини в сфері захисту інформації в системі - діяльність, 

спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі, в 

сфері функціонування комплексної системи захисту інформації; 

„Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [63], стаття 6 якого 

визначає об’єкти критичної інфраструктури, критерії та порядок визначення об’єктів 

критичної інфраструктури, перелік таких об’єктів, загальні вимоги до їх 

кіберзахисту, вимоги і порядок проведення незалежного аудиту інформаційної 

безпеки на таких об’єктах, засади відповідальності за забезпечення кіберзахисту 

комунікаційних і технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури, захисту 

технологічної інформації відповідно до вимог законодавства, за невідкладне 

інформування урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

України CERT-UA про інциденти кібербезпеки, за організацію проведення 

незалежного аудиту інформаційної безпеки на таких об’єктах покладається на 

власників та/або керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до 

об’єктів критичної інфраструктури;  
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„Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” [330], який визначає засади 

охорони та оборони ядерних установок, що організовується та ведеться в системі 

територіальної оборони (ст. 8), а також реалізації державної політики в сфері 

застосування юридичними особами, що здійснюють діяльність (у тому числі 

перевезення) у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, 

регулюють та забезпечують фізичний захист, взаємопогоджених переліків 

інформації з фізичного захисту, доступ до якої має бути обмеженим, встановлення 

єдиного порядку захисту та допуску до такої інформації заінтересованих посадових і 

службових осіб, іноземців та осіб без громадянства (ст. 3); 

„Про державну таємницю” [331], який регулює види інформації, що може бути 

віднесена до державної таємниці, яка підлягає державному захисту (ст. 8),  питання 

криптографічного захисту секретної інформації та технічного захист секретної 

інформації, що спрямований на забезпечення інженерно-технічними заходами 

конфіденційності, цілісності та унеможливлення блокування інформації (ст. 1), 

відносини в сфері охорони державної таємниці - комплексу організаційно-правових, 

інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її 

матеріальних носіїв (ст. 5); 

„Про державну охорону органів державної влади України та посадових 

осіб” [332], який регулює питання державної охорони як системи організаційно-

правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших 

заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими державними органами з 

метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, 

безпеки посадових осіб та об’єктів, визначених цим Законом. встановлює 

повноваження Управління державної охорони України, зокрема щодо здійснення на 

об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, протипожежний, санітарно-

гігієнічний, екологічний, радіаційний і протиепідемічний контроль та контроль за 

станом технічного захисту інформації, вживати заходів щодо усунення виявлених 

порушень, з’ясовувати причини, що призвели до їх вчинення (ст. 13);  
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„Про оперативно-розшукову діяльність”[333], який регулює питання 

здійснюється оперативно-розшукової діяльність щодо управління державної 

охорони, що здійснюється підрозділом оперативного забезпечення охорони 

виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється 

державна охорона (ст. 5), встановлює обов’язок підрозділів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного 

захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 

джерел іонізуючого випромінювання (ст. 7),  та інше; 

„Про оборону” [334], який регулює питання оборони України - системи 

політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, 

інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки 

до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту, 

зокрема підготовки держави до оборони, що включає забезпечення готовності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної 

системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий 

період, захист інформаційного простору України та її входження у світовий 

інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній 

сфері, створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових 

коштів (ст. 3), встановлення Урядом порядку надання Збройним Силам України, 

іншим військовим формуванням у користування державного майна, в тому числі 

земельних (водних) ділянок, інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, 

майна і послуг, використання повітряного і водного простору, морських і річкових 

портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і 

радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об’єктів інфраструктури держави, 

навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, 

ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для належного виконання 

покладених на ці органи функцій та завдань, як на платній, так і безоплатній основі, 

у грошовій та інших формах розрахунків (ст. 9), діяльність центральних та інших 

органів виконавчої влади у сфері оборони, які, зокрема, планують, організовують і 

контролюють виконання заходів з мобілізаційної підготовки відповідних органів 
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управління, установ, організацій і підприємств усіх форм власності відповідних 

галузей національної економіки, створюють і утримують визначені Кабінетом 

Міністрів України резерви матеріальних і фінансових ресурсів (ст. 13); 

„Про контррозвідувальну діяльність”[335], що регулює питання захисту 

відомостей про контррозвідувальну діяльність (ст. 9), підстав для проведення 

контррозвідувальної діяльності, серед яких наявність достатньої інформації про 

терористичні посягання чи терористичну діяльність, виконання визначених законом 

завдань, зокрема, щодо контррозвідувального забезпечення економічного, 

інформаційного, науково-технічного потенціалу, оборонно-промислового і 

транспортного комплексів та їх об’єктів, національної системи зв’язку, Збройних 

Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, військово-технічного співробітництва, дотримання міжнародних 

режимів нерозповсюдження, контррозвідувального захисту органів державної 

влади, правоохоронних і розвідувальних органів, охорони державної таємниці, 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (щодо загроз 

державній безпеці України) та інше;  

4) спрямовані на врегулювання національної безпеки України та правових 

режимів захисту за особливих обставин об’єктів, які можна віднести до КІ,  зокрема: 

„Про національну безпеку України”[62]; 

„Про правовий режим надзвичайного стану”[336]; 

„Про правовий режим воєнного стану”[337]; 

„Про боротьбу з тероризмом”[338], який регулює питання протидії, зокрема 

технологічному тероризму, і обміну інформацією з об’єктами КІ в разі використання 

чи загрози використання терористами, терористичними групами чи терористичними 

організаціями засобів зв'язку та комунікаційних технологій); 

5) спрямовані на врегулювання питань відповідальності за порушення вимог 

забезпечення захисту об’єктів, що доцільно відносити до КІ, зокрема: 

Кодекс України про адміністративні правопорушення [76]; 
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інші закони, які встановлюють види адміністративних правопорушень та  

засади відповідальності за порушення заборон та обмежень в сфері функціонування 

об’єктів, які можна віднести до КІ. 

Адміністративно-правові відносини виникають також у зв’язку з діями 

окремих громадян і посадових осіб, наприклад у випадку звернення громадянина зі 

скаргою на дії певної посадової особи. Більше того, юридичним фактом, який 

зумовлює виникнення адміністративно-правових відносин, може бути також 

бездіяльність. Важливим і обґрунтованим зверненням саме до концепції 

адміністративно-правових відносин виступає факт вчинення неправомірних дій - 

правопорушень,  які тягнуть за собою застосування заходів державного примусу. 

Вчинення правопорушення також зумовлює виникнення певного кола відносин, 

пов’язаних із застосуванням норм матеріального і процесуального 

адміністративного права і реалізацією своєї адміністративно-правової компетенції 

відповідними суб’єктами. Саме тому запропонована нами нижче модель спирається 

на значний методологічний та концептуальний потенціал Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Тож, суто гіпотетично, можна запропонувати на розгляд два ключові підходи, 

які можуть бути покладені в основу розмежування та диференціації 

адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ: 

1) перший підхід полягає у тому, що суспільні відносини формуються, 

виходячи з тих сфер захисту критичної інфраструктури (життєво важливих 

функцій, що реалізуються і життєво важливих послуг, що надаються — функції, 

що виконуються і послуги, надання яких забезпечується органами державної влади, 

державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми 

власності, порушення, збої та переривання у наданні яких призводить до швидких 

негативних наслідків для національної безпеки), які мають бути чітко визначені у 

відповідному профільному Законі України; 

2) другий підхід полягає у тому, що за основу береться розподіл суспільних 

відносин у КУпАП, і відповідно до певних груп суспільних відносин формується 

видова картина критичної інфраструктури і відповідно до неї згодом формується на 
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основі знову ж таки КУпАП України перелік органів, які уповноважені брати участь 

у розгляді справ про адміністративні порушення у сфері захисту критичної 

інфраструктури. 

Варто навести більш детальний опис запропонованої у даному дослідженні 

вперше в науці теоретико-правової моделі формування адміністративно-

правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Враховуючи той факт, що будь-які правовідносини є поєднанням фактичних 

суспільних відносин і юридичних норм (які надають фактичним суспільним 

відносинам правової форми) розрізняють фактичний і юридичний зміст 

правовідносин. 

 Фактичний зміст правових відносин – це фактичні фінансово-економічні, 

соціально-політичні, інформаційні, організаційно-правові, культурні, управлінські, 

та інші відносини, які отримали через опосередкування правовими нормами свою 

юридичну форму. Вони зберегли свій фактичний зміст, але завдяки правовим 

нормам набули нових якостей. 

Юридичний зміст правових відносин – це взаємозв’язок зафіксованих в нормах 

права суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників правовідносин. 

Кожному суб’єктивному праву, зафіксованому в нормі права, відповідає 

(кореспондує) певний юридичний обов’язок, і навпаки [339, с. 58]. 

Ось чому необхідно виважено підходити до формування секторів критичної 

інфраструктури, сфер суспільних відносин, що складаються під час захисту 

критичної інфраструктури. Сектори критичної інфраструктури визначаються для 

організації ефективного забезпечення захисту критичної інфраструктури, з 

урахуванням специфіки реалізації окремих життєво важливих функцій та надання 

життєво важливих послуг. Для секторів критичної інфраструктури мають бути 

визначені особливості реалізації державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури. Формування та реалізацію державної політики у відповідних 

секторах мають здійснювати секторальні органи державної влади у сфері захисту 

критичної інфраструктури. Причому сам перелік секторів критичної 

інфраструктури та відповідальних за формування та реалізацію державної політики 
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у відповідних секторах суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури має визначати Кабінет Міністрів України. 

З огляду на те, що зміст правових відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури становить сукупність прав та обов’язків суб’єктів таких відносин, 

які на сьогодні визначаються зрідка законами, проте переважно підзаконними або 

відомчими нормативно-правовим актами (здебільшого – Положеннями про той чи 

інший орган державної влади), постає потреба в частковому об’єднанні функціоналу 

щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також у формуванні загальної 

системи прав та обов’язків, а отже і визначення повного змісту правовідносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури. 

Отже, відповідно до першого пропонованого підходу перелік груп 

адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ, залежно від виду об’єктів, що 

належать до КІ, може мати наступний вигляд: 

1) суспільні відносини у сфері  адміністрування та надання найважливіших 

державних послуг – урядова критична інфраструктура;  

2) суспільні відносини у сфері енергозабезпечення – енергетична критична 

інфраструктура;  

3) суспільні відносини у сфері водозабезпечення – критична 

інфраструктура у сфері водозабезпечення; 

4) суспільні відносини у сфері продовольчого забезпечення – критична 

інфраструктура у сфері продовольчого забезпечення;  

5) суспільні відносини у сфері охорони здоров’я – критична 

інфраструктура у сфері охорони здоров’я; 

6) суспільні відносини у сфері інформаційно-комунікаційних технологій –

критична інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура та критична 

кібернетична інфраструктура; 

7) суспільні відносини у сфері надання фінансових та банківських послуг – 

критична інфраструктура у сфері надання фінансових та банківських послуг; 

8) суспільні відносини у сфері транспортного забезпечення – критична 

транспортна інфраструктура; 
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9) суспільні відносини у сфері національної безпеки і оборони та 

правопорядку – критична інфраструктура у сфері національної безпеки і оборони та 

правопорядку; 

10) суспільні відносини у сфері цивільного захисту – критична 

інфраструктура у сфері цивільного захисту; 

11) інші групи суспільних відносин щодо захисту інших об’єктів КІ. 

Відповідно до другого підходу, беручи за основу структуру КУпАП, можна 

запропонувати виділення наступних видів адміністративно-правових відносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури:  

1) суспільні відносини в галузі охорони праці і здоров’я населення (Глава 5 

КУпАП); 

2) суспільні відносини у сфері посягання на власність (Глава 6 КУпАП); 

3) суспільні відносини у сфері охорони природи, використання природних 

ресурсів, охорони культурної спадщини (Глава 7 КУпАП); 

4) суспільні відносини у сфері промисловості, будівництва та у сфері 

використання паливно-енергетичних ресурсів (Глава 8 КУпАП); 

5) суспільні відносини у сільському господарстві, а також порушення 

ветеринарно-санітарних правил (Глава 9 КУпАП); 

6) суспільні відносини у сферах транспорту, шляхового господарства і 

зв’язку (Глава 10 КУпАП); 

7) суспільні відносини у сфері житлових прав громадян, житлово-

комунального господарства та благоустрою (Глава 11 КУпАП); 

8) суспільні відносини у сфері торгівлі, громадського харчування, сфері 

послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності (Глава 12 КУпАП); 

9) суспільні відносини у сфері  стандартизації, якості продукції, метрології 

та сертифікації (Глава 13 КУпАП); 

10) у військовій сфері (Глава 13-б КУпАП); 

11) суспільні відносини у сфері громадського порядку і громадської безпеки 

(Глава 14 КУпАП);  

12) суспільні відносини у сфері порядку управління (Глава 15 КУпАП). 
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Відповідно, кожен вид зазначених вище суспільних відносин може бути 

забезпечений відповідним видом критичної інфраструктури, мати відповідні 

об’єкти, а відтак і адміністративно-правові режими їх захисту. 

Організація даних суспільних відносин – процес системний і багатоаспектний, 

а тому потребує подальших наукових розробок, як на рівні окремих монографічних 

досліджень, так і в рамках створених робочих груп щодо опрацювання проекту 

профільного закону. 

Крім того, адміністративно-правові відносини, які виникають у процесі 

захисту критичної інфраструктури, можна також класифікувати за такими 

критеріями:  

1) за місцем або сферою виникнення:  

 внутрішні (внутрішньосистемні) – які більш характерні суб’єктам 

державної системи захисту критичної інфраструктури як суб’єктам 

адміністративного права. До них можна віднести: організаційні, економічні, кадрові 

тощо. У внутрішньосистемних адміністративно-правових відносинах сторони є 

суб’єктами ДСЗКІ, але один з них має владні повноваження щодо іншого; 

 зовнішні – адміністративно-правові відносини суб’єктів ДСЗКІ з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, наприклад, з 

питань дотримання дозвільних (ліцензійних, сертифікаційних) умов і правил 

захисту окремих об’єктів критичної інфраструктури, дотримання протипожежних, 

екологічних та інших норм тощо, нагляд та контроль за якими здійснюють органи 

виконавчої влади. Прикладом зовнішніх адміністративно-правових відносин у 

діяльності суб’єктів ДСЗКІ може також виступати організація професійної 

підготовки фахівців у сфері ЗКІ; розгляд звернень громадян щодо окремих питань 

ЗКІ; статистична чи бухгалтерська звітність; заходи із забезпечення безпеки праці 

тощо;  

2) за метою: 

 регулятивні – здебільшого зумовлюються виконанням позитивних 

завдань державного управління та виникають внаслідок реалізації фактів 

правомірної поведінки суб’єкта ЗКІ, тобто поведінки, що відповідає (не суперечить) 
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нормам права. До таких правовідносин можна віднести: визначення завдань та 

функцій суб’єктів ДСЗКІ, їх повноважень; ліцензування окремих видів діяльності 

операторів КІ; проведення категоризації та паспортизації об’єктів КІ тощо.  

 охоронні – пов’язані із фактами неправомірної поведінки одного із 

суб’єктів ДСЗКІ, це зокрема адміністративно-правові відносини, які виникають 

внаслідок притягнення до відповідальності (дисциплінарної, матеріальної), або 

застосування заходів адміністративного впливу до суб’єктів ДСКЗІ, які порушили  

адміністративне законодавство. Цей різновид відносин виникає між суб’єктом-

порушником і органом державної влади (чи посадовою особою такого органу). 

Наприклад, керівники (власники) операторів критичної інфраструктури 

відповідають за стан захисту об’єктів КІ. Тобто, охоронні адміністративно-правові 

відносини, що виникають у сфері захисту критичної інфраструктури, насамперед 

пов’язані із встановленням правових заборон, а також застосуванням до порушників 

вимог законодавства заходів адміністративного впливу; 

3) за змістом: 

3.1. матеріальні – адміністративно-правові відносини у сфері ЗКІ, які 

виникають на основі норм матеріального права, це, наприклад, визначення 

повноважень, функцій, завдань суб’єктів ДСКЗІ;  

3.2. процедурні – адміністративно-правові відносини у сфері ЗКІ, які є 

похідними від норм матеріального права та зазвичай пов’язані з вирішенням 

окремих індивідуальних справ, наприклад: 

3.2.1. провадження щодо відпрацювання та прийняття нормативних 

актів, наприклад, щодо затвердження технічних регламентів [329], 

щодо розроблення положень про функціональні підсистеми 

цивільного захисту [327], щодо порядку проведення незалежного 

аудиту інформаційної безпеки на об’єктах  критичної 

інфраструктури в сфері кіберзахисту[63], тощо; 

3.2.2. провадження щодо прийняття індивідуальних актів управління;  

3.2.3. провадження щодо розгляду скарг на рішення, дії або 

бездіяльність органів і посадових осіб;  
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3.2.4. провадження щодо звернень; наприклад, одержання інформації від  

об’єктів КІ в разі використання чи загрози їх використання 

терористами [338], 

3.2.5. реєстраційно-дозвільні провадження;  

 ліцензування, яке застосовується лише до такого виду господарської 

діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних 

інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному 

середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів 

державного регулювання (п. 4 ст. 3), зокрема ліцензуванню підлягають такі види 

господарської діяльності об’єктів КІ як: банківська діяльність, діяльність з надання 

фінансових послуг, діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, діяльність у 

сфері електроенергетики, будівництво об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) 

наслідками, за переліком видів робіт, що визначається Кабінетом Міністрів України 

[318]. Слід також зазначити, що діяльність, пов’язана з розробленням, 

виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; транспортування 

нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;  діяльність на ринку 

природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом 

України "Про ринок природного газу", централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення; виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії (ст. 7) [318]; 

 надання дозволів, наприклад, надання дозволів на здійснення космічної 

діяльності (ст. 10, 11-1) [340], на діяльність у сфері використання ядерної енергії 

[319]; 
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 сертифікації, наприклад, сертифікація оператора системи передачі 

електроенергії  [324];  

 погодження, наприклад, погодження норм і правил, які встановлюють 

вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції [327], 

 реєстрації, наприклад, реєстрації та обліку і використання результатів 

науково-технічної діяльності (ст. 11) [322];  

3.2.6. провадження щодо реалізації контрольно-наглядових 

повноважень: 

 контролю, наприклад, державний нагляд та контроль у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки [328], контроль за охороною вантажів 

та об’єктів на залізничному транспорті [326] та інші;  

 нагляду, наприклад, нагляду за  дотриманням умов ліцензії у сфері 

використання ядерної енергії [319], державний енергетичний нагляд в 

електроенергетиці [324], державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки 

[327]; 

 моніторингу, наприклад, моніторинг виконання плану розвитку системи 

передачі електроенергії [324], моніторинг функціонування та розвитку національної 

інфраструктури геопросторових даних [320],  

 аудиту, наприклад, проведення незалежного аудиту інформаційної 

безпеки на об’єктах критичної інфраструктури в сфері кіберзахисту [63], 

3.2.7. провадження щодо застосування адміністративно-

попереджувальних заходів і заходів адміністративного 

припинення, наприклад, орган державного нагляду (контролю)  

може вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню 

державного нагляду (контролю)[341]; 

3.2.8. провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

врегульовані передусім КУпАП;  

3.2.9. дисциплінарні провадження;  

3.2.10. установчі провадження; 

3.2.11. інші види проваджень; 
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4) за адміністративно-правовим статусом суб’єктів правовідносин, що 

виникають під час ЗКІ: 

 відносини підпорядкування (субординаційні, реординаційні), наприклад 

між власником об’єкта КІ і керівником відповідного структурного підрозділу, між 

керівником суб’єкта критичної інфраструктури і його заступником;  

 відносини, що виникають між суб’єктами, які є рівними або 

перебувають у однаковому організаційно-правовому рівні та які не є 

підпорядкованими між собою (координаційні), наприклад, до таких відносин можна 

віднести відносини між власниками об’єктів КІ або керівниками суб’єктів ДСЗКІ. 

5) за предметом адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ: 

 відносини, що пов’язані зі створенням, функціонуванням, реорганізацією 

або ліквідацієюсуб’єкта ДСЗКІ;  

 відносини, що пов’язані із ліцензуванням окремих видів діяльності 

суб’єкта ДСЗКІ, його паспортизацією тощо;  

 відносини, що пов’язані з визначенням правового статусу суб’єкта 

ДСЗКІ;  

 відносини, що пов’язані з організацією діяльності суб’єкта ДСЗКІ, 

наприклад, заходи з безпосереднього чи опосередкованого захисту об’єкта 

критичної інфраструктури, заходи з матеріального, фінансового та інших видів 

забезпечення діяльності суб’єкта ДСЗКІ тощо;  

6) за кількістю суб’єктів адміністративно-правових відносин: 

 двосторонні відносини, наприклад, призначення працівників на посади, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо;  

 тристоронні відносини, зокрема, проведення паспортизації об’єкта КІ;  

 багатосторонні відносини – виконання наказу керівника суб’єкта КІ 

щодо правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни; 

7) за характером обов’язку учасника адміністративно-правових 

відносин: 
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 адміністративно-правові відносини, які виникають у процесі діяльності 

суб’єктів ДСЗКІ та є „динамічнимиˮ і полягають у обов’язку вчинити певні дії 

(наприклад, обов’язок забезпечити належний рівень захисту об’єкта критичної 

інфраструктури, обов’язок розглянути звернення чи скаргу тощо); 

 адміністративно-правові відносини, що виникають під час діяльності 

суб’єктів ДСЗКІ та є „статичнимиˮ і полягають у обов’язку утриматися від 

небажаних дій, за які може наступати відповідальність. 

Водночас слід також враховувати, що збереження цілісності всієї сукупності 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури має бути перш за все 

обумовленим завданнями захисту критичної інфраструктури, до яких можна 

включити: 

1) забезпечення захисту, стійкості та цілісності критичної інфраструктури 

України; 

2) попередження кризових ситуацій, що порушують стале функціонування 

критичної інфраструктури України; 

3) створення та організацію державної системи захисту критичної 

інфраструктури, у тому числі шляхом визначення Уповноваженого органу у справах 

захисту критичної інфраструктури України, а також компетенції і повноважень у 

сфері захисту критичної інфраструктури інших суб’єктів державної системи захисту 

критичної інфраструктури; 

4) розроблення нормативно-правової бази з питань правового регулювання 

захисту критичної інфраструктури;  

5) розроблення та реалізацію державних цільових програм із захисту 

критичної інфраструктури; 

6) розроблення комплексу заходів з виявлення, запобігання та ліквідації 

наслідків інцидентів різної природи на об’єктах критичної інфраструктури України; 

7) встановлення обов’язкових вимог із забезпечення безпеки об’єктів 

критичної інфраструктури, їхньої захищеності на всіх етапах життєвого циклу, в 

тому числі під час створення, прийняття в експлуатацію, модернізації та 

відновлення після порушення штатних режимів;  
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8) аналіз викликів та загроз, що впливають на стійкість критичної 

інфраструктури, оцінка стану її захищеності;  

9) встановлення науково-обґрунтованих підходів до аналізу результативності 

державної політики у сфері захисту  критичної інфраструктури. 

Таким чином, можна дійти наступних висновків. У результаті дослідження 

суспільних відносин у сфері ЗКІ може бути сформульовано теоретико-правову 

модель підходів до диференціації суспільних відносин у сфері ЗКІ. Зокрема можна 

підкреслити, що сутність правовідносин у сфері ЗКІ майже не досліджувалася 

вітчизняними вченими, тому дане питання є досить актуальним, оскільки сучасний 

рівень геополітичного протистояння, спроби привласнення або встановлення 

керованих алгоритмів окремими об’єктами критичної інфраструктури України 

суперечать її національним інтересам. 

Як будь-який вид людської діяльності, діяльність, пов’язана із захистом 

критичної інфраструктури складається з певних компонентів: об’єкт, суб’єкт, засоби 

та мета діяльності. 

При цьомуоб’єкти критичної інфраструктури мають бути визначені та 

включені до Національного переліку (реєстру) об’єктів критичної інфраструктури. 

Порядок ведення цього переліку (реєстру) має бути встановлений Кабінетом 

Міністрів України. 

Слід також зауважити, що безпосередній процес віднесення об’єктів до 

критичної інфраструктури здійснюється за сукупністю критеріїв, що визначають: їх 

важливість для реалізації життєво важливих функцій та надання життєво важливих 

послуг; свідчать про існування загроз для таких об’єктів; ймовірність виникнення 

кризових ситуацій через несанкціоноване втручання в їх функціонування, 

припинення функціонування, людський фактор чи природні лиха; тривалість робіт, 

необхідних для усунення негативних наслідків до повного відновлення штатного 

режиму функціонування тощо. Важливо також підкреслити, що віднесення об’єктів 

до об’єктів критичної інфраструктури здійснюється виключно на підставі 

відповідних нормативно-правових актів. 
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Водночас, до критеріїв віднесення об’єктів до об’єктів критичної 

інфраструктури можуть бути віднесені: 

1) існування викликів і загроз, що можуть виникати щодо об’єктів критичної 

інфраструктури; 

2) завдання значної шкоди нормальним умовам життєдіяльності населення; 

3) уразливість цих об’єктів, тяжкість можливих негативних наслідків, 

внаслідок чого буде заподіяна значна шкода: здоров’ю населення (визначається 

кількістю постраждалих, загиблих та осіб, які отримали значні травми, а також 

чисельністю евакуйованого населення); соціальній сфері (руйнація систем 

соціального захисту населення і надання соціальних послуг, втрата спроможності 

держави задовольнити критичні потреби суспільства); економіці (вплив на 

внутрішній валовий продукт, розмір економічних втрат, як прямих, так і непрямих); 

природним ресурсам загальнодержавного значення; обороноздатності; іміджу 

країни; 

4) масштабність негативних наслідків для держави, які: вплинуть на діяльність 

стратегічно важливих об’єктів для кількох секторів життєзабезпечення чи 

призведуть до втрати унікальних національно значущих активів, систем і ресурсів, 

матимуть тривалі наслідки для держави і позначаться на діяльності низки інших 

секторів; 

5) тривалість ліквідації таких наслідків та дія подальшого негативного впливу 

на інші сектори держави; 

6) вплив на функціонування суміжних секторів критичної інфраструктури 

тощо. 

Збирання, узагальнення, попередній аналіз даних щодо об’єктів критичної 

інфраструктури та пропозиції щодо внесення таких об’єктів до Національного 

переліку (реєстру) об’єктів критичної інфраструктури в межах визначених секторів 

здійснюється секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Даний перелік (реєстр) має формуватися і вестися Уповноваженим органом у сфері 

захисту критичної інфраструктури на основі пропозицій суб’єктів державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Після внесення об’єкта до нього 
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секторальні суб’єкти у сфері захисту критичної інфраструктури мають повідомляти 

про це оператора критичної інфраструктури для забезпечення його паспортизації та 

здійснення захисту об’єкта критичної інфраструктури.  

Важливим також є те, що щодо об’єктів критичної інфраструктури включених 

до Національного переліку (реєстру) об’єктів критичної інфраструктури має бути 

встановлена вимога щодо погодження зміни права власності та зміни цільового 

призначення чи режиму його функціонування відповідно до вимог цього Закону. 

Порядок погодження зміни права власності та зміни цільового призначення чи 

режиму функціонування об’єкта критичної інфраструктури має також 

встановлюватися Кабінетом Міністрів України. 

Також, слід підкреслити, що Національний перелік (реєстр) об’єктів критичної 

інфраструктури має формуватися і вестися із дотриманням вимог Закону України 

„Про державну таємницюˮ. 

При цьому суб’єктами правовідносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури можуть виступати: 

1) Уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури України; 

2) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

3) Служба безпеки України; 

4) правоохоронні та розвідувальні органи; 

5) Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до 

законів України;  

6) місцеві державні адміністрації;  

7) органи місцевого самоврядування; 

8) оператори критичної інфраструктури незалежно від форми власності; 

9) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які 

провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості  критичної 

інфраструктури; 

10) громадські об’єднання. 

Слід зазначити, що в рамках формування моделі адміністративно-правових 

відносин у сфері ЗКІ можна запропонувати такі суб’єктні форми ЗКІ: 
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 секторальний орган у сфері захисту критичної інфраструктури - 

суб’єкт  державної системи захисту критичної інфраструктури, визначений 

відповідальним за забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері захисту критичної інфраструктури в окремому секторі критичної 

інфраструктури; 

 функціональний орган у сфері захисту критичної інфраструктури - 

суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури, який визначений 

відповідальними за функціонування окремих державних систем захисту. 

Причому до окремих державних систем захисту на сьогодні віднесено: 

1) Єдину державну систему цивільного захисту; 

2) Державну систему фізичного захисту; 

3) Єдину державну систему запобігання, реагування і припинення 

терористичних актів та мінімізації їх наслідків; 

4) Національну систему кібербезпеки. 

Необхідно підкреслити, що питання визначення змісту правових відносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури є доволі складним, оскільки в 

національному законодавстві майже практично відсутнє його чітко визначене 

адміністративно-правове регулювання. 

Також, зважаючи на викладене вище щодо методологічного потенціалу 

КУпАП, спираючись на Главу 17 КУпАП, в якій визначено підвідомчість справ про 

адміністративні правопорушення, відповідно до положень, які викладено вище при 

розгляді другого підходу до формування видів суспільних відносин у сфері ЗКІ, 

можна запропонувати відповідний даним об’єктам альтернативний перелік 

суб’єктів захисту критичної інфраструктури, до якого в плані подальшої наукової 

дискусії з позиції логіки КУпАП можна включити окремі із нижче зазначених 

суб’єктів: 

1) Адміністративні комісії (ст. 18); 

2)  Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських 

рад (ст. 219); 
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3)  Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та 

Верховний Суд України (ст. 221-1); 

4) Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) (ст. 221); 

5) Органи Національної поліції (ст. 222);  

6) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (ст. 222-2). 

7)  Органи Державної прикордонної служби України (ст. 222-1). 

8) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і 

техногенну безпеку (ст. 223); 

9) Органи залізничного транспорту (ст. 224); 

10) Органи морського і річкового транспорту (ст. 225); 

11)  Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації (ст. 

228); 

12)  Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (ст. 229); 

13)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (ст. 230); 

14)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці (ст. 231);. 

15) Органи державного фінансового контролю (ст. 234-1);. 

16) Органи доходів і зборів (ст. 234-2); 

17) Національний банк України (ст. 234-3);. 

18) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ст. 234-4); 

19) Військові комісаріати (ст. 235);. 

20) Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України (ст. 235-1);. 

21)  Органи державної санітарно-епідеміологічної служби (ст. 236);. 

22)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ветеринарної медицини (ст. 238);. 
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23) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері карантину рослин (ст. 238-2);. 

24) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері захисту рослин (ст. 238-4);. 

25) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (ст. 239); 

26) Органи рибоохорони (ст. 240); 

27) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства (ст. 241); 

28)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері мисливського господарства (ст. 242); 

29) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів (ст. 242-1); 

30) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації (ст. 243); 

31) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (ст. 244);. 

32) Органи, які здійснюють державний пробірний контроль (ст. 244-1);  

33) Органи Пенсійного фонду України (ст. 244-2); 

34) Органи державної статистики (ст. 244-3); 

35) Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття (ст. 244-9); 

36) Органи Фонду соціального страхування України (ст. 244); 

37) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері метрологічного нагляду (ст. 244-20);. 

38) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (ст. 244-16); 
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39) Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Стаття 

(ст. 244-12); 

40) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (ст. 244-18); 

41) Органи ринкового нагляду (ст. 244-19); 

42) Органи центрального органу виконавчої влади з державного 

енергетичного нагляду (ст. 244-13); 

43) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ст. 244-17); 

44) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів (ст. 244-4); 

45) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

контролю за цінами (ст. 244-5); 

46)  Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (ст. 

244-6);  

47)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного 

регулювання (ст. 244-7); 

48)  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (ст. 244-8);  

49) Органи державної виконавчої служби (ст. 244-21); 

50) Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ст. 244-22). 

Важливими в рамках становлення концепції адміністративно-правових 

відносин у сфері ЗКІ виступають питання здійснення державного та громадського 

контролю за функціонуванням ДСКЗІ,  а також нагляду за діяльністю відповідних 

суб’єктів. 

Зокрема, контроль за рівнем захисту об’єктів критичної інфраструктури 

здійснюється шляхом оцінки захищеності об’єктів критичної інфраструктури. 

Метою здійснення такого контролю є встановлення відповідності стану 

захищеності об’єкта критичної інфраструктури вимогам законодавства, 
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достовірності наданої інформації визначеним суб’єктам державної системи захисту 

критичної інфраструктури, надання методичної допомоги операторам об’єктів 

критичної інфраструктури в удосконаленні системи захисту критичної 

інфраструктури. Даний контроль здійснюється шляхом оцінки захищеності об’єктів 

критичної інфраструктури, яка проводиться суб’єктами державної системи захисту 

критичної інфраструктури, відповідно до їх повноважень, визначених 

законодавством. 

Контроль за дотриманням операторами критичної інфраструктури вимог 

законодавства, виконання висновків та рекомендацій Уповноваженого органу у 

сфері захисту критичної інфраструктури, достовірності наданої (в межах вимог 

даного Закону України) інформації здійснюється визначеними суб’єктами державної 

системи захисту критичної інфраструктури. 

При цьому, з огляду на те, що відповідно до Закону України “Про Кабінет 

Міністрів України” Кабінет Міністрів України є вищим органом у  

системі органів виконавчої влади, саме він має визначити порядок проведення 

такого контролю.   

Отже в цілому можна зазначити, що адміністративно-правові відносини у 

сфері захисту критичної інфраструктури можуть виникати не лише у випадку 

діяльності людей, але й у разі виникнення подій різного характеру і походження. 

Події — це явища, які не залежать від волі людей, але тягнуть за собою настання 

певних юридичних наслідків. До них належать події природного, техногенного і 

антропогенного характеру. 

Зважаючи на мету цього дослідження, з урахуванням викладених вище 

теоретичних положень щодо змісту та структури адміністративних правовідносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури, в цій роботі основний акцент наукової 

уваги робиться саме на побудові державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Основним фактором, що сприяє збереженню, а за певних випадків – 

погіршенню ситуації у досліджуваній сфері, є відсутність комплексного і 

системного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері захисту 
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критичної інфраструктури. Тому можемо спостерігати часткову фрагментарність і 

випадковість у використанні тих чи інших заходів захисту КІ – вони розпорошені у 

різних актах законодавства: Законах України „Про національну безпеку 

України”[62], „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [63],  „Про 

фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінюванняˮ[330], 

Кодексі  цивільного  захисту  України [327], інших законах, Стратегії національної 

безпеки України [203], Стратегії кібербезпеки України [342], Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури [65], а також низці інших 

підзаконних нормативно-правових актів. 

При цьому головною особливістю захисту об’єктів критичної інфраструктури 

є те, що ЗКІ передбачає узгоджене поєднання системи усіх заходів, передбачених 

вищезазначеними законодавчими актами та має здійснюватися, передусім, із 

застосуванням кроссекторального підходу. 

У цьому контексті заходи захисту критичної інфраструктури варто розглядати 

одночасно із дослідженням адміністративно-правового забезпечення захисту 

критичної інфраструктури, оскільки ці два питання є взаємопов’язаними та 

взаємообумовленими. Для виокремлення нового поняття „адміністративно-правове 

забезпечення захисту критичної інфраструктуриˮ доцільно синтезувати вже 

існуючі варіанти визначення поняття „адміністративно-правове забезпеченняˮ та 

екстраполювати їх на тему нашого дослідження. Із цією метою, слід коротко 

зазначити основні підходи до розуміння та змісту поняття адміністративно-

правового забезпечення. 

Адміністративно-правове забезпечення як безпосередньо захисту критичної 

інфраструктури, так і державної системи захисту критичної інфраструктури, 

зокрема, перебувають досі на стадії формування. Стан сфери адміністративно-

правового регулювання ЗКІ не дозволяє у таких умовах ефективно та якісно 

вирішувати комплексні проблеми захисту критичної інфраструктури на всіх рівнях: 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та локальному. Збереження 

тенденцій щодо монополії на захист критичної інфраструктури, неефективність 
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використання потенціалу державно-приватного партнерства, довели свою 

безперспективність, а в цілому сприяли унеможливленню формування саме 

ефективної та дієвої державної системи захисту критичної інфнраструктури. 

Відтак, звернення уваги до питань адміністративно-правового забезпечення 

захисту критичної інфраструктури в контексті аналізу адміністративно-правових 

відносин у сфері ЗКІ є вчасним і актуальним завданням як для науки, так і для 

практичної діяльності. 

Отже,  О. М. Гумін та Є. В. Пряхін поняття адміністративно-правового 

забезпечення пропонують розглядати у широкому та вузькому розуміннях. У 

широкому розумінні як упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те 

державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, 

охорона, реалізація і розвиток. Щодо вузького визначення адміністративно-

правового забезпечення зазначені вчені вважають, що воно буде змінюватися 

залежно від того, про які суспільні відносини йдеться.  

При цьому до основних елементів адміністративно-правового забезпечення 

вони відносять:  

1) об’єкт адміністративно-правового забезпечення;  

2) суб’єкт адміністративно-правового забезпечення;  

3) норми права (норми адміністративного права);  

4) адміністративно-правові відносини та їх зміст;  

5) гарантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правового 

забезпечення [343]. 

Аналогічна позиція щодо визначення поняття через поєднання складових: 

норми, охорона, реалізація та розвиток міститься і в іншій роботі за авторством 

О. Є. Костюченка [344, c. 14]. 

Дещо ширшу інтерпретацію, але зі збереженням загального підходу до 

визначення аналізованого поняття, подає О. В. Надьон, який під адміністративно-

правовим забезпеченням фінансової безпеки банків пропонує розуміти управлінську 

діяльності уповноважених суб’єктів у сфері фінансової безпеки банків зі створення 

правових умов закріплення, реалізації, гарантування, охорони та захисту 
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економічних прав, свобод і законних фінансових інтересів банків та їх контрагентів 

шляхом протидії загрозам з метою стійкого розвитку [345, с. 20-21]. 

М. В. Цвік під адміністративно-правовим забезпеченням розуміє 

цілеспрямовану дію на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою 

правових (юридичних) засобів [346, с. 327]. Аналогічний підхід знаходимо і в більш 

ранніх публікаціях інших авторів [347, с. 457]. 

Цікавими для подальшого дослідження, в тому числі й формування 

несуперечливої понятійно-категорійної системи, виступають окремі підходи авторів, 

які повністю ототожнюють поняття адміністративно-правового забезпечення із 

„охороною” [348, с. 18], що в цілому є доволі дискусійним і суттєво звужує 

розуміння аналізованого поняття. 

В окрему групу підходів можна виділити авторів, які обґрунтовують зміст 

досліджуваної категорії через сутнісну характеристику двох його складових понять 

„адміністративне право” і „забезпечення” [349, с. 35-36; 350, с. 50-51]. 

На думку Р. В. Ігоніна адміністративно-правове забезпечення це фактична 

наявність адміністративно-правових норм і досягнутий реальний стан їх реалізації 

суб’єктами державно-владних повноважень [351, с. 42]. Водночас, під 

адміністративно-правовим забезпеченням функціонування системи судів загальної 

юрисдикції вчений пропонує розуміти регламентовану адміністративно-правовими 

нормами діяльність суб’єктів державно-владних повноважень, яка спрямована на 

створення необхідних умов для належного функціонування системи судів загальної 

юрисдикції та встановлена адміністративно-правовими нормами система гарантій 

належного функціонування такої системи судів [352, c. 39]. 

Заслуговує на увагу і позиція В. А. Ліпкана, який під правовим забезпеченням 

пропонує розуміти утворення і підтримку в необхідних межах конструктивних 

організаційно-функціональних характеристик систем управління за допомогою 

впливу та упорядкування всього арсеналу юридичних засобів (норм права, 

правовідносин, прав і обов’язків, актів тощо) [353, с. 520]. 

Цікавою також виступає позиція А. В. Філіппова, який адміністративно-

правове забезпечення безпеки цивільної авіації вважає складовою державного 
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управління, його правовою формою, і пропонує розглядати його як механізм 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення 

безпеки цивільної авіації в Україні, який включає норми права, правовідносини, 

процес реалізації зазначених правових норм через визначені в цих нормах форми і 

методи адміністративно-правового забезпечення безпеки цивільної авіації [354, с. 

10]. 

Таким чином, синтезуючи наведені вище визначення та підходи, елементи, що 

описують дане поняття, екстраполюючи їх на тему свого дослідження можна 

запропонувати наступне визначення поняття: адміністративно-правове 

забезпечення захисту критичної інфраструктури це механізм адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури, який включає сукупність гарантій прав і свобод, законних інтересів 

та безпосередню діяльність уповноважених органів державної влади, спрямовані на 

створення сприятливих умов щодо їх реалізації, а також норми права, 

правовідносини, процес реалізації зазначених правових норм через визначені в цих 

нормах форми, а також методи адміністративно-правового забезпечення захисту 

критичної інфраструктури. 

У даній дефініції, що подана на наукове обговорення щодо подальшої її 

наукової рефлексії, сформовано базовий перелік ознак, що визначають аналізоване 

поняття. Передусім було враховано, що в окремих адміністративно-правових 

дослідженнях акцентовано на двозначності розуміння поняття „забезпечення”[350, 

c. 51; 352, с. 37]: 

1) це і сукупність гарантій щодо реалізації прав і свобод, законних 

інтересів – статичний елемент; 

2) процесуальна діяльність органів державної влади щодо створення умов, 

необхідних для реалізації прав і свобод громадян – динамічний елемент. 

Схожу до запропонованої позиції є думка К. В. Степаненко [355, c. 8], який 

зазначає, що свого часу дослідження цієї правової категорії призвело до: 1) 

виокремлення двох самостійних блоків цього процесу – гарантування прав і свобод 
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та створення умов щодо їх реалізації; 2) введення до складу забезпечення таких 

елементів, як компетенція, охорона та захист. 

Так само поданий на розгляд варіант наукової дефініції аналізованого поняття, 

враховує й інші існуючі підходи до визначення базового поняття „адміністративно-

правове забезпечення”: 

1) процедура регулювання за допомогою норм адміністративного права 

суспільних відносин, що виникають до та під час реалізації прав і свобод людини та 

громадянина [356, с. 83];  

2) сукупність адміністративно-правових заходів і засобів, спрямованих на 

створення відповідних умов для ефективної реалізації, охорони, захисту й 

відновлення порушених прав і свобод [357, с. 45];  

3) здійснення державою за допомогою правових норм, приписів і 

сукупності засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, 

охорону, реалізацію та розвиток [358, с. 8]. 

Отже, враховуючи статичний та динамічний аспекти в структурі 

адміністративно-правового забезпечення, слід визнати, що зміст адміністративно-

правового забезпечення захисту критичної інфраструктури, з одного боку, 

охоплює систему адміністративно-правових гарантій застосування державно-

правових, фінансово-економічних, екологічних, організаційних, інформаційно-

комунікаційних, науково-технологічних та інших, в тому числі й спеціальних 

заходів, у сфері захисту критичної інфраструктури, зокрема інституційних 

адміністративно-правових засобів впливу у сфері ЗКІ; а з іншого – їх реалізацію як 

свідомий та цілеспрямований вплив органів публічного управління та інших 

суб’єктів владних повноважень на суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури. 

З огляду на запропоноване визначення необхідно підкреслити, що до моменту 

прийняття профільного Закону України, який регулюватиме суспільні відносини  у 

сфері захисту критичної інфраструктури, проводити дослідження щодо змісту 

безпосередніх заходів захисту критичної інфраструктури можна виключно у 

теоретичній площині та із застосуванням методів моделювання, оскільки до 



207 

визначення суб’єктів ДСЗКІ та їх повноважень, можна лише висувати гіпотезу щодо 

того, які заходи є заходами захисту критичної інфраструктури. 

При цьому у найбільш загальному розумінні заходи захисту критичної 

інфраструктури можна розглядати як передбачену законодавством діяльність, 

спрямовану на попередження загроз і небезпек для об’єктів критичної 

інфраструктури, припинення неправомірних (шкідливих) дій них, а також 

відновлення стану захищеності цих об’єктів. За того випадку, коли зазначена мета 

досягатиметься через добровільне дотримання усіма учасниками встановлених 

правил захисту критичної інфраструктури (шляхом виконання обов’язків), 

необхідність застосування заходів додаткового впливу не виникатиме.  

Таким чином, до моменту прийняття вищезазначеного профільного Закону 

України, слід розглянути чинні на сьогодні законодавчі акти, які прямо 

передбачають окремі із заходів захисту об’єктів критичної інфраструктури та 

визначають механізм їх реалізації органами державної влади. 

Логіка викладу матеріалу зумовлена наступним науковим баченням варіантів 

вирішення даної проблеми. Ми виходимо із того, що до переліку окремих 

державних систем захисту із якими державна система захисту критичної 

інфраструктури здійснює взаємодію та обмін інформацією входять: 

1) Державна система фізичного захисту; 

2) Єдина державна система запобігання, реагування і припинення 

терористичних актів та мінімізації їх наслідків; 

3) Єдина державна система цивільного захисту; 

4) Національна система кібербезпеки; 

5) Органи сектору безпеки  (спеціальні та правоохоронні органи) та 

оборони (Збройні сили України та система територіальної оборони). 

 Зважаючи на той факт, що останній компонент включає в себе дуже 

розгалужену систему органів, аналіз адміністративно-правових засобів, що ними 

вживаються виходить за межі даного дослідження. 

Водночас щодо перших чотирьох державних систем, було зроблено певне 

дослідження, результати якого подано нижче. 
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Наприклад, Законом України „Про фізичний захист ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінюванняˮ прямо передбачено, що фізичний захист – це діяльність  у сфері 

використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї [330].   

Тобто під захистом законодавець розуміє „діяльність, спрямовану на 

забезпечення захищеностіˮ. Водночас захищеність ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

визначається як відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

законодавству[330].  

Цікавим є визначення „культури захищеностіˮ, закріплене у зазначеному 

Законі України, під якою законодавець розуміє характеристику діяльності 

організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності 

для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки [330]. 

Крім того, зазначеним законодавчим актом прямо встановлено: 1) основні 

вимоги фізичного захисту; 2) першочергові вимоги фізичного захисту; 3) основні 

вимоги до системи фізичного захисту; 4) основні вимоги фізичного захисту під час 

перевезення  ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання; 5) основні вимоги фізичного захисту до діяльності у сфері 

використання ядерної енергії [359, c. 14]. Крім того цим же Законом України 

визначено повноваження Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих 

органів виконавчої влади у сфері фізичного захисту та деталізовано у постанові 

Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2021 року № 1337 „Про затвердження 

Порядку функціонування державної системи фізичного захистуˮ [360]. 

Здійснений догматико-юридичний аналіз дозволив виявити ще одне поняття 

„цивільний захист” законодавче визначення якого надано у 
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Кодексі  цивільного  захисту  України – це функція держави, спрямована на захист 

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від 

надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і 

надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період [327]. Розділ 

ІV Кодексу „Захист населення і територій від надзвичайних ситуаційˮ містить такі 

положення: оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (стаття 

30); укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (стаття 32); заходи з 

евакуації (стаття 33); інженерний захист територій (стаття 33); радіаційний і 

хімічний захист населення і територій (стаття 35); медичний, біологічний і 

психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення (статті 36-38); навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (статті 

39-42).  

Однією зі складових державних систем загальної державної системи захисту 

критичної інфраструктури виступає державна система запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків. Перелік заходів із 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків 

закріплений у Положенні про єдину державну систему запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 92 [361]. Даним 

нормативно-правовим актом визначені, зокрема, комплекс наступних заходів: 

 забезпечення готовності сил і засобів, що залучаються до проведення 

антитерористичних операцій; 

 розроблення плану проведення антитерористичної операції на об’єктах 

можливих терористичних посягань; 

 забезпечення належного рівня захисту та охорони об’єктів можливих 

терористичних посягань; 

 недопущення можливого застосування під час вчинення терористичного 

акту зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних речовин і засобів масового ураження; 

 інформування та підготовка населення до дій в умовах загрози або 

вчинення терористичного акту тощо [361]. 
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Наступною державною системою, яка входить до складу загальної державної 

системи захисту критичної інфраструктури, виступає національна система 

кібербезпеки. 

Законом України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки Україниˮ 

[63] закріплено визначення кіберзахисту як сукупності організаційних, правових, 

інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного 

захисту інформації, спрямованих на запобігання кіберінцидентам, виявлення та 

захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності 

функціонування комунікаційних, технологічних систем. У ст. 5 зазначеного Закону 

України передбачено узагальнений перелік заходів, які здійснюють суб’єкти 

забезпечення кібербезпеки у межах своєї компетенції: 

 заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у воєнних, 

розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і злочинних цілях; 

 виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх 

наслідків; 

 інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз; 

 розроблення і реалізація запобіжних, організаційних, освітніх та інші 

заходів у сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту; 

 проведення аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на 

підпорядкованих об’єктах та об’єктах, що належать до сфери їх управління; 

 здійснення інші заходів із забезпечення розвитку та безпеки 

кіберпростору. 

Отже, навіть побіжний аналіз підходів до формування системи заходів щодо 

кожної державної системи дає можливість говорити про відсутність системності, 

єдності та послідовності як під час формулювання, так і під час здійснення заходів із 

практичного захисту критичної інфраструктури в рамках різних державних систем 

захисту. 
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Таким чином можна дійти висновку, що на сьогодні відсутня будь-яка система 

заходів захисту критичної інфраструктури. Вони розпорошені за окремими 

суб’єктами владних повноважень і відповідними державними системами захисту у 

відповідних до їх предметної компетенції сферах, а також регулюються відповідним 

галузевим законодавством.  

З огляду на зазначене слід зауважити, що перш за все, заходи із захисту 

критичної інфраструктури містяться розпорошено і не системно в окремих нормах 

права, при цьому в чинному законодавстві відсутні чітко закріплені обов’язкові 

правила поведінки щодо захисту критичної інфраструктури, що значно ускладнює 

реалізацію таких заходів. При цьому, основним призначенням норм, які містять 

перелік заходів із захисту КІ є підтримання безперебійного (стійкого) 

функціонування об’єктів КІ. До зазначених норм, насамперед, можна віднести 

відповідні заборони (загальні і приватні) у сфері ЗКІ, спрямовані на те, щоб не 

допустити вчинення певних дій, що призведуть чи можуть призвести до порушення 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Яскравим прикладом цьому 

слугує структура КУпАП України, в якому містяться адміністративні санкції, що 

застосовуються за вчинення тих чи інших дій, що є порушеннями норм-заборон, які 

закріплені в нормах матеріального права. 

Тобто, саме законодавчі норми закріплюють обов’язок щодо утримання від 

вчинення певних дій, що призводять (або можуть призвести) до негативних 

наслідків для об’єктів критичної інфраструктури. Норми-заборони у сфері захисту 

критичної інфраструктури є за своєю суттю імперативними та не дозволяють 

жодних відхилень.  

Відтак, суто гіпотетично, до адміністративно-правових засобів забезпечення 

захисту КІ можна віднести:  

 розгляд заяв і справ щодо порушення законодавства, спрямованого на 

захист об’єктів КІ; 

 проведення перевірок дотримання законодавства; 

 рекомендації антимонопольних органів стосовно припинення дій, які 

містять ознаки порушення антимонопольного законодавства тощо. 
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 заходи щодо запобігання використання критичної інфраструктури у 

протиправних і злочинних цілях; 

 виявлення і реагування на інциденти будь-якої природи, усунення їх 

наслідків та відновлення штатного режиму функціонування об’єкта критичної 

інфраструктури; 

 інформаційний обмін щодо потенційних та реалізованих загроз ОКІ; 

 розроблення і реалізація запобіжних, організаційних, освітніх та інших, 

в тому числі спеціальних заходів у сфері ЗКІ; 

 проведення аудиту рівня захисту ОКІ; 

 контррозвідувальний та розвідувальний захист ОКІ; 

 забезпечення готовності сил і засобів, що залучаються до проведення 

захисту КІ; 

 забезпечення належного рівня захисту та охорони об’єктів критичної 

інфраструктури; 

 недопущення можливого застосування під час порушення 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури зброї, боєприпасів, вибухових, 

отруйних речовин і засобів масового ураження; 

 інформування та підготовка населення до дій в умовах порушення 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури; 

 здійснення інших заходів із забезпечення безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури;  

 адміністративний примус – особливий рід діяльності щодо застосування 

засобів, прийомів правового впливу на фізичних і юридичних осіб, що створюють 

загрозу безпеці держави. Основним критерієм для класифікації заходів 

адміністративного примусу є безпосередня мета застосування тих чи інших заходів 

[362, с. 124]. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що до необхідних умов для 

досягнення цілей захисту критичної інфраструктури на державному рівні та 
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ефективного адміністративно-правового забезпечення захисту критичної 

інфраструктури слід віднести такі: 

 чітке законодавче визначення захисту критичної інфраструктури та 

впровадження засад державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури; 

 створення, впровадження, розвиток і підтримка державної системи 

захисту критичної інфраструктури; 

 визначення переліку суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури; 

 визначення чіткого переліку об’єктів критичної інфраструктури; 

 встановлення порядку, правил та методики віднесення об’єктів до 

об’єктів критичної інфраструктури; 

 здійснення функції державного регулювання (нормування, ліцензування, 

сертифікація, стандартизація, категоризація, паспортизація, реєстрація, контроль та 

нагляд інші форми управлінської діяльності) захисту критичної інфраструктури; 

 здійснення колегіального контролю за додержанням режиму секретності 

у сфері захисту критичної інфраструктури; 

 додержання вимог законодавства щодо державної таємниці; 

 здійснення професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

із захисту критичної інфраструктури; 

 створення достатніх умов для досягнення цілей захисту критичної 

інфраструктури. 

Узагальнюючи вищевикладене слід підкреслити, що у сучасних умовахроль 

адміністративно-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури суттєво 

зростає. Водночас, формування ефективної системи адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури виступає 

вагомою гарантією формування сприятливих умов для реалізації життєво важливих 

функцій і надання життєво важливих послуг.  

При цьому адміністративно-правове забезпечення захисту критичної 

інфраструктури становить собою сукупність адміністративно-правових гарантій і 
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діяльнісних засобів. Відтак, необхідність удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення захисту критичної інфраструктури потребує комплексного перегляду і 

передусім систематизації вітчизняного адміністративного законодавства, створення 

стійкої основи для створення сприятливих умов для реалізації життєво важливих 

інтересів людини, суспільства, держави в тому числі й за допомогою створення 

ефективної державної системи захисту критичної інфраструктури, яка з-поміж 

багатьох компонентів, має включати систему організаційно-правових та 

процедурних гарантій захисту критичної інфраструктури, а також систему 

практичного втілення функціональних обов’язків суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури через вжиття адміністративно-правових засобів забезпечення ЗКІ. 

Не менш важливу роль серед адміністративно-правових засобів забезпечення 

захисту критичної інфраструктури відіграє адміністративний примус, зокрема один 

із його видів – адміністративна відповідальність. У цьому контексті слід 

підкреслити, що, незважаючи на те, що інститут адміністративної відповідальності у 

сфері захисту критичної інфраструктури перебуває ще на стадії свого становлення, 

він є своєрідним специфічним та ефективним інструментом адміністративно-

правового регулювання, що зумовлений природою суспільних відносин, які 

виникають у сфері ЗКІ. 

Отже в цілому в найбільш загальному розумінні адміністративно-правові 

засоби забезпечення захисту критичної інфраструктури – це сукупність  

урегульованих нормами права прийомів і способів, спрямованих на захист 

критичної інфраструктури, які знаходять свій вираз через інструменти та 

цілеспрямовану діяльність уповноважених органів державної влади і за допомогою 

яких задовольняються права, свободи, законні інтереси суб’єктів права з метою 

формування сприятливих умов для реалізації об’єктами критичної інфраструктури 

життєво важливих функцій та надання ними життєво важливих послуг.  
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Висновки до розділу 2 

У розділі досліджено існуючі доктринальні підходи до визначення поняття 

правового регулювання, адміністративно-правового регулювання та механізму 

адміністративно-правового регулювання.  

Під адміністративно-правовим регулюванням суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури запропоновано розуміти взаємоузгоджену 

систему адміністративно-правових засобів, спрямованих на реалізацію державної 

політики у сфері ЗКІ та врегулювання (упорядкування) суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку із забезпеченням безперебійного та стійкого функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури. При цьому під механізмом адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ розуміється узгоджена 

система адміністративно-правових засобів, метою якої є здійснення упорядкування 

та унормування суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури.  

До складових механізму адміністративно-правового регулювання у сфері 

захисту критичної інфраструктури віднесено: 1) норми права, що регулюють 

суспільні відносини у сфері ЗКІ — розрізнені чинні норми права, закріплені в актах 

законодавства України, які визначають компетенцію окремих суб’єктів щодо 

реалізації того чи іншого завдання у сфері ЗКІ; 2) акти реалізації норм права — 

процес фактичного втілення правових норм у сфері ЗКІ через діяльність суб’єктів 

захисту критичної інфраструктури; 3) правові відносини — поступово набувають 

все чіткіших рис вольові суспільні відносини у сфері ЗКІ, що виникають на основі 

норм права — правові відносини у сфері ЗКІ. 

Також розроблено засади теоретико-правової моделі формування 

адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та 

подано авторські визначення ключових понять: 1) „адміністративно-правові 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури” — врегульовані нормами 

права суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури, в яких їх 

сторони (суб’єкти і об’єкти) взаємопов’язані й взаємодіють шляхом здійснення 

суб’єктивних прав та обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними 

адміністративно-правовими нормами; 2) „адміністративно-правове забезпечення 
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захисту критичної інфраструктури” — механізм адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, який 

включає сукупність гарантій прав і свобод, законних інтересів та безпосередню 

діяльність уповноважених органів державної влади, спрямовані на створення 

сприятливих умов щодо їх реалізації, а також норми права, правовідносини, процес 

реалізації зазначених правових норм через визначені в цих нормах форми, а також 

методи адміністративно-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури; 

3) „адміністративно-правові засоби забезпечення захисту критичної 

інфраструктури” — сукупність  урегульованих нормами права прийомів і способів, 

спрямованих на захист критичної інфраструктури, які знаходять свій вираз через 

інструменти та цілеспрямовану діяльність уповноважених органів державної влади і 

за допомогою яких задовольняються права, свободи, законні інтереси суб’єктів 

права з метою формування сприятливих умов для реалізації об’єктами критичної 

інфраструктури життєво важливих функцій та надання ними життєво важливих 

послуг. 

З огляду на зазначене із застосуванням діахронного аналізу як визначального 

елемента історичного методу проведено аналіз базових НПА у сфері національної 

безпеки, які виступають основою для правового регулювання суспільних відносин у 

сфері ЗКІ, зокрема, проаналізовано Стратегії національної безпеки різних років, а 

також Закони України „Про основи національної безпеки України”, „Про 

національну безпеку України”. Окремо обґрунтовано кореляцію між виділеними 

сферами життєдіяльності та видами інфраструктури, а також продемонстровано 

значний потенціал для розвитку ієрархічної системи НПА, що регулюють суспільні 

відносини у сфері ЗКІ. Подано авторську дефініцію поняття „концепція створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури”. 

Також, на підставі частоти  вживання ключової термінології було закладено 

підґрунтя для впровадження правових традицій у сучасне законодавство у сфері 

захисту критичної інфраструктури та формування національної системи стійкості на 

підставі сформульованих завдань щодо законодавства у сфері ЗКІ. 
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Окремо запропоновано гіпотезу щодо формування наукового завдання щодо 

розроблення методології формування стратегічних нормативно-правових актів, 

з’ясування їхнього призначення, системоутворювальної ролі у формуванні 

ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 

у сфері ЗКІ. 

Підкреслено, що подальший розгляд та дослідження юридичного статусу 

категорії „стратегічні норми”, а також особливості стратегічних норм як регуляторів 

суспільних відносин у сфері ЗКІ є актуальними напрямами наукової та практичної 

діяльності. Зауважено, що відсутність нормативного визначення цієї правової 

категорії, видів та ієрархії, місця та специфіки в системі норм права, 

невпорядкованість та неврегульованість назв, форм і видів нормативно-правових 

актів, які містять стратегічні норми, повноважень суб’єктів правотворчості щодо їх 

розроблення, ухвалення та реалізації, негативно впливають на їх дієвість у механізмі 

правового регулювання у цілому, а також в упорядкуванні суспільних відносин, у 

сфері ЗКІ зокрема. При цьому стратегічні норми права повністю відповідають 

основній спрямованості галузевого законодавства — ефективному регулюванню 

суспільних відносин у сфері ЗКІ. Вони відіграють визначальну роль, адже 

виступають найбільш ефективним елементом законодавства, яке не лише вчасно 

реагує на зміни, що відбулися (реактивний підхід), а яке у своєму розвитку 

випереджає відповідні суспільні (підхід стійкості та готовності до можливих загроз 

та небезпек) відносини. Отже, стратегічні норми формують стратегію розвитку як 

безпосередньо суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, так і 

самої державної системи ЗКІ. 

Внаслідок проведеного дослідження, вивчення наукових думок та підходів, 

запропоновано для наукової дискусії визначення поняття щорічного послання 

Президента України та зауважено, що воно виступає самостійним та самодостатнім 

джерелом права і становить спеціалізовану (нетипову) форму права, що містить 

приписи нестандартного характеру, в яких немає тих чи інших ознак, властивих 

класичній моделі норм права, виступає засобом формулювання правової політики. 
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Під час проведення дослідження ролі щорічних послань Президента України в 

механізмі адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури встановлено особливості правової регламентації щодо 

сутності й порядку проголошення послань Президента України. Сформульовано 

дефініцію щорічного послання Президента України у контексті адміністративного 

права, а також виявлено динаміку концептуальних пріоритетів розвитку 

інфраструктури держави, виокремлення критичної інфраструктури і системи її 

захисту шляхом проведення діахронічного аналізу зазначених послань, починаючи з 

1996 року, відколи в Україні започатковується практика заслуховування послань 

Президента України. Окремо з’ясовано коло завдань, які містяться у щорічних 

посланнях Президента України і закладають підвалини адміністративно-правового 

регулювання процесів створення ДСЗКІ. 

Робиться висновок, що логіка розгортання проблеми у досліджуваних текстах 

за різні роки іде за ланцюгом: виокремлення критичної інфраструктури з-поміж 

інших видів → порушення питання щодо необхідності захисту критичної 

інфраструктури → визначення нагальної потреби у створенні державної системи 

захисту критичної інфраструктури й адміністративно-правового регулювання цих 

процесів → формулювання першочергових заходів для ефективної реалізації 

поставлених завдань. 

Також підкреслено суттєву динаміку змін змісту щорічних послань з 

перенесенням акцентів від економічної сфери і транспорту, соціально-гуманітарної 

сфери на сферу безпеки і оборони.  

Можна вважати, що саме послання Президента України останніх років 

закладають підвалини до концептуального розуміння, у який спосіб має відбуватися 

адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Проведене дослідження довело, що суттєвої активізації потребує не тільки 

розроблення профільного закону щодо регулювання правовідносин у сфері ЗКІ 

(проект Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”), а й передусім, 

створення ієрархічної системи НПА, що регулює суспільні відносини у сфері ЗКІ. 
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Причому система має носити ієрархічний характер, враховуючи викладені вище 

засади щодо стратегічної нормотворчості та визначальної ролі щорічних послань 

Президента України. 

Основним стратегічним актом для розроблення даної системи мають 

виступати щорічні послання Президента України, в яких: 

 формуються засади розвитку відносин у сфері ЗКІ як у внутрішньому, 

так і зовнішньому вимірах, з урахуванням світових тенденцій; 

 визначається інфраструктурний потенціал держави, зважаючи на 

бажаний стан розвитку системи;  

 здійснюється структурно-функціональний аналіз найбільш важливих 

сфер життєдіяльності з екстраполяцією на формування та виділення окремих сфер 

інфраструктури; 

 визначаються тенденції, пріоритетні та перспективні напрями державної 

політики у сфері ЗКІ, включаючи міжнародний аспект; 

 визначаються концептуальні засади стратегічного планування та 

прогнозування. 

Зроблено висновок, що для формування ефективного механізму АПР у сфері 

ЗКІ необхідно виконати послідовно першочергові завдання: 

1) визначити внутрішню структуру та ієрархію актів законодавства у сфері 

захисту критичної інфраструктури України на рівні правової доктрини; 

2) завершити розроблення та прийняти Закон України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист”, а також розробити та внести необхідні зміни і 

доповнення до Законів України та підзаконних нормативно-правових актів, що 

регулюють правові відносини у сфері ЗКІ. 

Такі кроки дозволять упорядкувати правовідносини у сфері ЗКІ в Україні в 

рамках чіткої ієрархічної системи НПА, яка характеризуватиметься системністю, 

єдністю, цілісністю і цілеспрямованістю, а отже, в цілому буде здатною вирішити 

комплекс завдань щодо формування ефективної державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 
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Також у даному розділі констатується, що питання формування системи 

адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури на 

даний час є не розробленим. Зумовлене це насамперед тим, що в Україні поки на 

законодавчому рівні не визначено, які саме об’єкти та сектори належать до 

критичної інфраструктури, а також не визначено чіткого переліку суб’єктів захисту 

критичної інфраструктури, що значно ускладнює проведення відповідного 

дослідження до прийняття відповідного закону. 

Водночас із застосуванням методів моделювання запропоновано визначення 

адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та 

запропоновано на розгляд два ключові підходи, які можуть бути покладені в основу 

розмежування та диференціації адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ: 

перший підхід полягає у тому, що суспільні відносини формуються, виходячи з тих 

сфер захисту критичної інфраструктури (життєво важливих функцій, що 

реалізуються і життєво важливих послуг, що надаються — функції, що 

виконуються і послуги, надання яких забезпечується органами державної влади, 

державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми 

власності, порушення, збої та переривання у наданні яких призводить до швидких 

негативних наслідків для національної безпеки), які мають бути чітко визначені у 

відповідному профільному Законі України; другий підхід полягає у тому, що за 

основу береться розподіл суспільних відносин у КУпАП, і відповідно до певних 

груп суспільних відносин формується видова картина критичної інфраструктури і 

відповідно до неї згодом формується на основі знову ж таки КУпАП України 

перелік органів, які уповноважені брати участь у розгляді справ про адміністративні 

порушення у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Крім того у розділі наведено опис запропонованої вперше в науці теоретико-

правової моделі формування адміністративно-правових відносин у сфері захисту 

критичної інфраструктури. 

Підкреслюється, що у сучасних умовах роль адміністративно-правового 

забезпечення захисту критичної інфраструктури суттєво зростає, а формування 

ефективної системи адміністративно-правового регулювання державної системи 
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захисту критичної інфраструктури виступає вагомою гарантією формування 

сприятливих умов для реалізації життєво важливих функцій і надання життєво 

важливих послуг.  

При цьому зазначається, що адміністративно-правове забезпечення захисту 

критичної інфраструктури становить собою сукупність адміністративно-правових 

гарантій і діяльнісних засобів. Внаслідок проведеного дослідження наведено 

наукову аргументацію щодо необхідності удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення захисту критичної інфраструктури, що потребує комплексного 

перегляду і передусім систематизації вітчизняного адміністративного законодавства. 

Окремо запропоновано визначення адміністративно-правових засобів забезпечення 

захисту критичної інфраструктури.  
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РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ 

 

 

3.1 ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Захисна функція держави була і залишається однією з найголовніших для її 

існування та розвитку. На кожному історичному етапі у кожній окремій державі ця 

функція доповнювалася новим змістом, мала свої особливості. Проте сучасність в 

умовах суцільної глобалізації та загострення гібридних війн на тлі стрімкого 

розвитку технологій значною мірою змінила сутність захисної функції держави. З 

огляду на це, під час її реалізації першочергова увага має приділятися саме захисту 

критичної інфраструктури. 

Так, зокрема, В. П. Горбулін зазначив, що „інфраструктурна війна” є 

інструментом примусу до врахування інтересів агресора. В цій ситуації важливим 

чинником забезпечення національної безпеки України стає здатність органів 

державної влади та суспільства адекватно реагувати на загрози стійкості критичної 

інфраструктурі і саме в 2014–2015 рр. було вжито низку необхідних кроків у 

напрямі побудови державної системи захисту інфраструктури життєдіяльності 

держави та суспільства, які частково дозволили стабілізувати ситуацію [147,c. 352]. 

Таким чином виникає нагальна потреба у всебічному теоретичному 

обґрунтуванні сутності державної системи захисту критичної інфраструктури 

(ДСЗКІ), насамперед, з позицій права.  

Безсумнівна актуальність наукової проблеми зумовлює інтерес до неї вчених 

не лише різних галузей права, а і різних наук. І на сьогодні є ціла низка наукових 

досліджень, присвячених вивченню різних аспектів ЗКІ. Серед них на особливу 

увагу заслуговують праці таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як: J. Baker 
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McNeill, S. Eckert, F. Hoffman, T. Lewis, I. Montanari, Robert T. Marsh, John D. Moteff, 

Danijella D.Protić, L. Querzoni, Směrnice Rady, J. Ryan, Rand Waltzman, С. Андреєв, Д. 

Бірюков, Д. Бобро, О. Власюк, С. Гнатюк, О. Глушкевич, С. Гончар, В. Горбулін, О. 

Довгань, Ю. Дрейс, Д. Дубов, Г. Зубко, В. Євсєєв, О. Єрменчук, В. Заславський, О. 

Іванченко, С. Кондратов, В. Косенко, В. Ліпкан, В. Лядовська, І. Манжул, В. Петров, 

М. Рябий, Г. Ситник, О. Суходоля та ін.  

Особливо слід відзначити внесок авторських колективів Національного 

інституту стратегічних досліджень, завдяки яким побачили світ: 

 монографічні дослідження [1] ; 

 численні аналітичні доповіді й записки [2; 363; 364; 365]; 

 наукові статті [366; 3; 367; 368; 369; 370; 180]; 

 збірники експертних матеріалів і міжнародних наукових конференцій 

[60; 59; 61]. 

Завдяки цьому не тільки розробляється наукове підґрунтя захисту критичної 

інфраструктури, а й формуються засади державної політики у зазначеній галузі. 

Вкрай важливим є те, що ЗКІ розглядається як комплексна наукова проблема, що 

має проекцію на методологічні, політичні, організаційно-правові, інженерно-

технічні, кадрові та інші питання, що безпосередньо впливають на стан національної 

безпеки.  

Попри значну кількість наукових публікацій із різних аспектів проблеми, що 

досліджується, слід визнати, що увага вчених здебільшого зосереджена на політико-

управлінській і технологічній складовій. Правовий ракурс висвітлений не настільки 

ґрунтовно, аби задовольнити наявні потреби суспільства і держави.  

Звичайно, не можна не згадати про часткове вирішення даних завдань в 

рамках праці: „Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури” [371], в 

якій надано основні концептуальні засади цього напряму безпекової політики, 

визначено стратегічні цілі, принципи побудови, суб’єкти та завдання системи ЗКІ, а 

також основні механізми реалізації відповідної державної політики. Однак, дані 

пропозиції були зроблені з технократичних позицій оминаючи рамки теорії права і 
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юридичної техніки, тому положення у рамках даного дослідження 

використовувалися в якості джерел інформації. 

Варто підкреслити, що на етапі визначення та унормування ключових понять 

досліджуваної сфери, законодавчого закріплення механізмів діяльності в галузі ЗКІ 

суттєво актуалізується необхідність узагальнення існуючих концепцій та 

вироблення такої, яка у подальшому стане основою для розроблення відповідних 

ефективних нормативно-правових актів. Це передбачає пріоритетне застосування 

системного підходу, адже саме він якнайкраще дозволяє реалізувати комплексність 

бачення і подальше формування об’єднаних спільною ідеєю різноманітних 

концепцій.  

Зважаючи на важливість цього питання, воно не було предметом вивчення в 

межах першого розділу при здійсненні аналізу ключових понять і термінів 

дослідження. Оскільки більш логічним є його здійснення безпосередньо при 

дослідженні змісту державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 1) встановлення й 

упорядкування існуючих на даний час поглядів на поняття і на саму державну 

систему захисту критичної інфраструктури; 2) виклад авторської концепції 

досліджуваного інституту; 3) формулювання пропозицій щодо удосконалення 

чинного правового механізму захисту об’єктів критичної інфраструктури. 

Захист критичної інфраструктури є невід’ємним, можна сказати, одним із 

основних елементів національної безпеки держави. Відповідно до Закону України 

„Про національну безпеку України” ключове поняття, що міститься у назві, 

тлумачиться як „захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від 

реальних та потенційних загроз” [62].  

Звертає на себе увагу, що в якості ключового елементу трактування 

законодавець обирає саме „захищеність”. По суті це є стан, що досягається 

внаслідок постійної, цілеспрямованої роботи, а саме — захисту. Складність такої 

діяльності полягає не лише у її безперервності та в постійному удосконаленні, а й у 
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забезпеченні системності, координації, дотриманні єдиних методологічних засад як 

на локальних, регіональних, галузевих, так і міжгалузевих рівнях.  

Починаючи з 2003 року, від часу проведення у Женеві міжнародного форуму з 

проблем безпеки, в якому взяли участь представники 28 країн, поступово 

змінюється концепція ЗКІ. Згідно з нею критичну інфраструктуру слід не стільки 

„захищати”, скільки „зміцнювати” і підвищувати „опірність”, „стійкість” [372]. Саме 

тому концепція ЗКІ поступово починає трансформуватися у концепцію стійкості і, 

як наслідок, наукова проблема трансформується у формування національної 

системи стійкості, чому буде присвячено окремий підрозділ далі в роботі. 

Втілення зазначеної тенденції простежується і в матеріалах НІСД. Так, в 

аналітичній доповіді „Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і 

стійкості критичної інфраструктури” вказується, що „…в національному 

законодавстві одних країн вживається термін „захист критичної інфраструктури”, а 

в інших – питання розглядається в широкому контексті, бо мається на увазі безпека 

та стійкість критичної інфраструктури, що й позначається відповідним терміном” 

[2, с. 8]. 

Авторська позиція полягає в розумінні, що „захист” є органічно пов’язаним 

зі „стійкістю КІ”. По суті, останнє можна розглядати як наслідок, як результат 

доведеного майже до еталонної моделі захисту. Проте, як відомо, ідеалу не існує, 

але до нього слід прагнути. А це потребує комплексного підходу на всіх рівнях: від 

всебічного наукового обґрунтування різноманітних аспектів функціонування ДСЗКІ 

до втілення у практику рекомендацій вчених. 

В основі такого комплексного підходу має бути максимально повне 

осмислення призначення ДСЗКІ. Виходячи з основних положень „Концепції 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури”, схваленої 

Кабінетом Міністрів України [65], виникають підстави констатувати, що дана 

система слугує принаймні трьом основним напрямам, а саме: 

- неухильному забезпеченню гарантованої безпеки, безперебійної 

життєдіяльності населення, суспільства і держави; 
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- підтриманню готовності усіх підсистем ДСЗКІ до оперативного 

реагування на загрози природного, техногенного, антропогенного 

характеру від попередження, недопущення до мінімізації наслідків при їх 

настанні та якнайшвидшого відновлення функцій; 

- здійсненню міжнародного співробітництва.  

Узагальнюючи, варто підкреслити, що головною метою ДСЗКІ є 

унеможливлення / мінімізація загроз життєво важливим фізичним або віртуальним 

системам, часткова або повна руйнація яких може спричинити негативні наслідки 

для безпеки й обороноздатності держави, здоров’я та життєдіяльності людей, 

національної економіки в цілому або її стратегічно важливих галузей.  

Із позицій права, слід враховувати, що на рівні українського законодавства 

досі не ухвалено профільного закону, яким врегульовувалися б принципово важливі 

аспекти ДСЗКІ і суспільні відносини у сфері ЗКІ в цілому.  

27 травня 2019 року до Верховної Ради України був внесений проект Закону 

України „Про критичну інфраструктуру та її захист” [78]. Проте відповідно до ч. 1 

ст. 105 Закону України „Про регламент Верховної Ради України”[250], 

законопроекти, внесені та не прийняті до закінчення строку повноважень Верховної 

Ради відповідного скликання в першому читанні, вважаються відкликаними. Через 

це на даному етапі суб’єкти ЗКІ у своїй діяльності керуються іншими чинними 

законодавчими актами, які регулюють вказані суспільні відносини опосередковано 

через норми безпекового законодавства тощо. При цьому саме ключове поняття 

„державна система захисту критичної інфраструктури” дотепер не має свого 

законодавчого закріпленого тлумачення. 

Тож, не зважаючи на той факт, що проект Закону „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” залишився без розгляду Верховною Радою України, з 

позицій науки не забороняється звернення до його концептуальних засад. Зокрема, 

це стосується визначення досліджуваного поняття, під яким пропонується розуміти 

систему „субʼєктів із забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері захисту критичної інфраструктури” [78] .  
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Запропонована дефініція відрізняється від тої, що міститься у „Концепції 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури”, автори якої взяли 

за основу функціональний підхід та визначили ключове поняття як „комплекс 

організаційних, нормативно-правових, інженерно-технічних, наукових та інших 

заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури” [65], фактично дублюючи визначення, подане в раніше цитованій 

роботі колективу авторів НІСД [2]. 

У такий спосіб, застосування формально-юридичного та догматичного методів 

дозволяють констатувати, що на даний час паралельно представлено два різні 

бачення сутності ключового поняття. Кожне з них, – особливо в теоретичній 

площині в контексті розвитку адміністративно-правової науки – має право на 

існування. Проте потреба в операціоналізації даного терміна, його коректного 

застосування у практичній діяльності зумовлюють ширше застосування системного 

підходу. Адже саме даний підхід відкриває більше можливостей для розбудови 

ДСЗКІ, оскільки не обмежується тільки заходами.  

У зв’язку із цим доречно зазначити, що, з позицій загальнонаукової 

методології, система характеризується структурованістю, ієрархічністю, тісним 

взаємозв’язком усіх елементів, що входять до неї і об’єднуються на підставі спільної 

мети [373; 374; 375; 376] . Утворюючи єдине ціле, елементи системи спроможні 

створювати властивості, якими не наділений жоден з них [377; 378] .  

Проектуючи зазначені положення на досліджуване питання, можна визначити 

доволі суттєві тенденції. 

З одного боку, аналіз публікацій засвідчує, що здебільшого вчені віддають 

перевагу дослідженню окремих заходів, які становлять „захист критичної 

інфраструктури”, а не безпосередньо ДСЗКІ. Це призводить до деякої 

фрагментарності, мозаїчності в описі наукової проблеми. До того ж, вживаючи 

ключовий термін, дослідники, як правило, уникають його визначення. Тобто певним 

чином оминається увагою дефінітивна культура дослідження. Причиною цього 

може бути або хибне уявлення про те, що є зрозумілим, або побоювання увійти в 

суперечності із загальними усталеними поглядами, але не усталеними поглядами на 
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досліджуване питання. Причиною цього є складність формування власного поняття, 

ґрунтуючись на термінознавчих дослідженнях та застосовуючи міждисциплінарний 

підхід. 

З іншого боку, фахівці Національного інституту стратегічних досліджень від 

2012-го констатують, що „в Україні й досі відсутній системний підхід на 

національному рівні до управління захистом та безпекою усього комплексу таких 

систем, з врахуванням їх взаємопов’язаності” [3, c. 156].  

Аналогічна позиція представлена у вже згаданій „Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури” [65].  

Серед основних проблем, які потребують свого розв’язання, на першому місці 

у зазначеному документі вказується „відсутність єдиної загальнодержавної 

системи захисту критичної інфраструктури”. На це вказується і в рамках великої 

кількості досліджень науковців.  

На сьогодні захист об’єктів критичної інфраструктури здійснюється в рамках 

різних національних систем, різними органами державної влади.  

Тому, вирішення завдання із формування ДСЗКІ доцільно здійснювати у 

контексті обрання єдиної концептуальної рамки з метою проведення аналізу та син-

тезу різноманітної інформації щодо факторів, які є причинами існування загроз 

безпеці критичної інфраструктури (у тому числі їх ідентифікації та класифікації), 

принципів та підходів щодо розробки ефективного законодавства у зазначеній сфері, 

а також з урахуванням факторів, які визначають можливості і спроможності 

держави щодо реагування на ці загрози. 

Необхідно підкреслити, що нині в державі вже зроблено перші кроки у цьому 

напрямі, однак остаточно не ухвалено відповідного закону. Пояснити це можна 

недостатньою сформованістю уявлень про поняття державної системи захисту 

критичної інфраструктури, а також відсутність всебічного розуміння механізмів її 

діяльності. Враховуючи викладене, виникає потреба у створенні спочатку наукових, 

а потім вже обґрунтованих організаційно-правових засад впровадження і подальшої 

діяльності ДСЗКІ.  
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Розглянемо детальніше проект Закону України „Про критичну інфраструктуру 

та її захист”. Цей законопроект за своєю базовою концепцією досліджувану  систему 

визначав як систему субʼєктів ЗКІ. Відповідно до ст. 14 було виокремлено перелік з 

десяти позицій: 

1) Уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури України; 

2) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

3) Служба безпеки України; 

4) правоохоронні та розвідувальні органи; 

5) Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до 

законів України;  

6) місцеві державні адміністрації;  

7) органи місцевого самоврядування; 

8) оператори критичної інфраструктури незалежно від форми власності; 

9) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які 

провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості  критичної 

інфраструктури; 

10) громадські організації, об’єднання та організації роботодавців. 

Насамперед, передбачалося створення уповноваженого органу у сфері захисту 

критичної інфраструктури, якого на даний час у державі не існує.  

До функцій зазначеного уповноваженого органу згідно зі ст. 16 було 

віднесено: 

 координацію діяльності інших субʼєктів ЗКІ; 

 взаємодію з операторами ЗКІ; 

 оцінку захищеності обʼєктів КІ; 

 перевірку правильності віднесення обʼєктів до критичної 

інфраструктури; 

 оцінку загроз КІ на загальнодержавному рівні; 
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 ведення Національного переліку обʼєктів КІ України; 

 розробку й подання на затвердження Кабінету Міністрів України 

відповідних документів [78] . 

Зараз ці функції або розпорошені по окремим центральним органам 

виконавчої влади, або взагалі не реалізуються в належному обсязі. Тож, попри 

існуючу тенденцію щодо скорочення державного апарату, існує нагальна потреба у 

створенні зазначеного суб’єкта, адже від нього у великій мірі залежатиме загальний 

стан ЗКІ, а відтак, життєдіяльності й обороноздатності держави. Водночас варто 

підкреслити, що зазначені функції майбутнього „суб’єкта” в цілому зорієнтовані на 

внутрішньодержавний рівень.  

Однак слід враховувати, що в умовах збільшення кількості протиправних 

проявів за участю транснаціональної злочинності, ведення проти України гібридних 

війн суттєвого значення набуває організація міжнародного співробітництва з 

державами-партнерами. Можна навіть сказати більше: в рамках державно-

приватного партнерства потрібно відходити від вузькоутилітарного трактування 

даного партнерства, обмежуючи його лише рамками держави та інститутів 

громадянського суспільства всередині неї. Державно-приватне партнерство у 

досліджуваній сфері має також відбуватися у продовженні одного з основних 

принципів функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури  

під назвою „міжнародне співробітництво” та має включати, у тому числі, і напрями 

взаємодії із іншими суб’єктами міжнародного права. 

Тому при доопрацюванні проекту Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” функції Уповноваженого органу у сфері захисту 

критичної інфраструктури було б доцільно доповнити нормою щодо окремих 

можливостей взаємодії та підтримання інформаційних зв’язків з відповідними 

інституціями інших держав, громадських та неурядових організацій з урахуванням 

вимог Закону України „Про державну таємницю” [331]. 

Серед субʼєктів, які входять до ДСЗКІ відповідно до проекту вищезазначеного 

Закону, на другій позиції у ст. 14 називаються міністерства та інші центральні 
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органи виконавчої влади. Більш деталізовано межі їхньої компетенції та завдання 

діяльності унормовані у: 

 ст. 18 (Міністерство внутрішніх справ України); 

 ст. 19 (Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері цивільного захисту); 

 ст. 22 (Міністерство оборони України); 

 ст. 24 (Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-

промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та 

нафтогазопереробному комплексах, а також забезпечує формування державної 

політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та 

теплопостачання); 

 ст. 25 (Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського 

та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку); 

 ст. 27 (Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів) тощо [78] .  

Звертає на себе увагу, що проект Закону України виокремлює сферу 

діяльності Національної гвардії України (ст. 20) і Національної поліції України (ст. 

21). Враховуючи їхню підпорядкованість, при доопрацюванні тексту 

законопроекту варто розглянути питання щодо або включення їхніх завдання та 

меж повноважень до ст. 18 – Міністерство внутрішніх справ України в якості 

окремих пунктів, або за нумерацією змістити на дев’ятнадцяту та двадцяту статті 

відповідно.  

Враховуючи вагому роль у ЗКІ Служби безпеки України, при розробленні 

законопроекту здійснено опис її компетенції у статті 17, тобто одразу після 

визначення діяльності Уповноваженого органу у сфері захисту критичної 

інфраструктури. На перший погляд, суто з позицій юридичної техніки, може 
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здаватися, що це не відповідає порядку переліку субʼєктів у ст. 14 проекту, 

оскільки в ньому СБУ представлена на третій позиції. Проте в даному випадку 

діють не формально-логічні установки, а розуміння того, що саме на Службу 

безпеки України покладаються найважливіші завдання з реалізації державної 

політики у сфері захисту критичної інфраструктури, на що окремо зверталася увага 

у публікаціях [145; 379; 380]. 

Також проект Закону, що розглядається, до складу ДСЗКІ включає: 

 правоохоронні та розвідувальні органи;  

 Збройні сили України та інші військові формування, утворені відповідно 

до законів України;  

 місцеві державні адміністрації;  

 органи місцевого самоврядування;  

 операторів критичної інфраструктури незалежно від форми власності;  

 підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, 

які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки об’єктів критичної 

інфраструктури, у тому числі суб’єкти охоронної діяльності;  

 громадські організації, об’єднання та організації роботодавців. 

В останньому випадку бажаною була б конкретизація, оскільки не всі 

громадські організації та об’єднання доцільно включати до ДСЗКІ, а тільки тих, 

хто за сферою своєї діяльності приймає участь у реалізації відповідної державної 

політики. Позитивною стороною включення до ДСЗКІ окремих юридичних осіб 

незалежно від форми власності, а також громадських організацій і об’єднань є те, 

що саме у такий спосіб розкриваються перспективи здійснення державно-

приватного партнерства у галузі, що досліджується. Подібна практика на 

сучасному етапі відповідає усім світовим тенденціям. На це зазначалося мною ще у 

2017 році [381]. 

У цілому ж важливо зазначити, що під час розроблення проекту Закону для 

опису ДСЗКІ було обрано організаційно-структурний підхід, за якого чітко 

встановлюються межі компетенції кожного суб’єкта, що входить до складу 
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системи, і саме через опис повноважень встановлюється узагальнений порядок 

функціонування системи захисту критичної інфраструктури. 

Наголошуючи на нерозривному зв’язку проекту Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист” і Концепції створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури, з позицій адміністративно-правової науки, 

важливо провести їхній порівняльний аналіз. Це необхідно, насамперед, для 

формування узгодженості законодавства у майбутньому, а також під час 

доопрацювання розглядуваного законопроекту, яким регулюватиметься діяльність 

у сфері ЗКІ. Для більшої наочності матеріали доцільно подати у таблиці (Додаток 

В.1). 

Підбиваючи проміжні підсумки, слід зазначити, що не зважаючи на різницю у 

юридичній силі нормативно-правових актів, відмінність у їхньому рівні та 

призначенні поданих документів, можна зробити науковий висновок: за більшістю 

порівнюваних позицій не фіксується концептуальної єдності. 

За правилами юридичної техніки, такий документ, як Концепція, здебільшого 

орієнтований на методологічні засади, формулювання способів розбудови діяльності 

у певному напрямі. Він певною мірою слугує підставою для подальшого створення 

відповідного Закону України, в якому мають конкретизуватися, деталізуватися 

норми, закладені в Концепції. Порівняльний аналіз наочно продемонстрував, що в 

даному випадку зазначені положення юридичної техніки витримані не у повній мірі. 

Тому при доопрацюванні законопроекту або при створенні нової його редакції це 

бажано врахувати. Варто зауважити, що проект Закону в галузі захисту критичної 

інфраструктури має увібрати в себе усі напрацювання, які були розроблені до цього, 

у тому числі закордонний досвід [382; 383; 384; 385; 386; 387; 388].  

Враховуючи викладене, слід зазначити, що на сьогодні існує нагальна 

необхідність надати повне та максимально чітке визначення ключового поняття 

„державна система захисту критичної інфраструктури”. Від його розуміння 

залежатиме формулювання закладених у законодавстві норм. 

При цьому, найбільш доцільно трактувати ключове поняття таким чином: 

державна система захисту критичної інфраструктури — складноорганізована соціо-
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технічна система, метою якою є формування та реалізація державної політики у 

сфері захисту й забезпечення стійкості критичної інфраструктури шляхом 

застосування уповноваженими суб’єктами взаємоузгодженого комплексу 

ефективних управлінських, організаційно-правових, наукових, інженерно-технічних, 

інформаційних, фінансово-економічних, кадрових та інших заходів. 

Представлене авторське визначення об’єднує в собі обидва варіанти 

тлумачення, запропоновані у порівнюваних до цього документах. Безумовно, досить 

дискусійним є підхід за яким ДСЗКІ становить виключно систему субʼєктів, як 

визначено у проекті Закону [78], оскільки важко погодитись із таким ототожненням. 

З іншого боку, ДСЗКІ це не тільки комплекс заходів, як це зазначено у згаданій 

вище Концепції [65]. Саме тому подано компромісний варіант, заснований на 

інтегральному підході. 

Характеристика ДСЗКІ як соціо-технічної системи ґрунтується на тому, що 

вона ставить технологічні здобутки на службу людині, суспільству, державі. При 

цьому підкреслюється, що дана система є складноорганізованою. З позицій 

методології науки, ДСЗКІ має усі ознаки системи систем (макросистеми), адже в її 

складі доцільно виділити якнайменше три системи, а саме:  

1) організаційно-управлінську систему захисту критичної інфраструктури; 

2) систему фізичного захисту обʼєктів КІ; 

3) систему технічного захисту КІ.  

Кожна з представлених систем є багатокомпонентним утворенням зі 

специфічними цілями й завданнями, що підпорядковуються єдиній меті системи 

вищого рівня. Кожна з них має властиві лише їй засоби, методи і способи діяльності, 

які мають бути взаємоузгодженими й взаємодоповнюваними. Саме завдяки цьому і 

досягається ефективність усього комплексу заходів, що вживаються для 

забезпечення захисту і стійкості критичної інфраструктури. 

Подібне розмежування складових систем, що входять до ДСЗКІ, дозволило б 

уникнути дублювання функцій субʼєктів, максимально чітко визначити сферу 

діяльності та межі компетенцій кожного з них.  



235 

Наприклад. Повноваження Національної гвардії України, за представленою 

концепцією, здебільшого знаходяться у системі фізичного захисту обʼєктів КІ. У той 

же час такий суб’єкт, як Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України переважно працює в межах системи технічного захисту КІ. Не 

виключено, що за своїми повноваженнями один той самий суб’єкт може бути 

представлений у кожній з систем.  

Так, відповідно до чинних нормативно-правових актів на Службу безпеки 

України покладені функції, що охоплюють усі три зазначені складові ДСЗКІ. Тож 

перевага подібного підходу полягає ще й в тому, що набуває об’єктивності внесок у 

справу захисту КІ кожного суб’єкта. А це важливо не лише з позицій науки чи 

управління, а й при обчисленні видатків коштів державного бюджету на 

фінансування діяльності саме в аспекті ЗКІ.  

У цілому ж розкриття поняття та змісту ДСЗКІ на засадах системного підходу 

найбільш доцільно представити схемою (Додаток В.2), яка наочно демонструє усю 

складність поняття державної системи захисту критичної інфраструктури в її 

багатоаспектності. За такого спектра бачення стає зрозумілим, що ДСЗКІ 

недоцільно зводити лише до системи субʼєктів або комплексу відповідних заходів, а 

слід розглядати ключове поняття як систему систем — макросистему, що 

функціонує у стані постійного розвитку як в реальному, так і віртуальному просторі.  

Цьому питанню буде присвячено наступний підрозділ, оскільки важливим 

дослідницьким завданням виступає з’ясування змісту сучасних парадигм 

формування макросистеми захисту критичної інфраструктури, що складе 

теоретичне підґрунтя для обґрунтованого вироблення напрямів удосконалення як 

самого АПР ДСЗКІ, так і удосконалення організаційно-правової структури даної 

системи. 

Окремо слід зауважити, що національна безпека становить собою 

багатокомпонентну систему, в якій органічно пов’язані між собою як велику 

кількість суб’єктів її забезпечення, так і об’єктів, ефективне і безперебійне 

функціонування яких визначає в цілому потенціал країни, її спроможність 

реалізовувати власну політику в умовах постійної ескалації загроз. Одними із таких 
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об’єктів виступають об’єкти критичної інфраструктури (ОКІ). Адже сталість 

функціонування таких об'єктів безпосередньо і прямо залежить від ефективної 

діяльності суб’єктів їхнього захисту, взаємної узгодженості та своєчасної 

координації їхніх дій, а в цілому — функціонування ефективної системи управління 

у сфері ЗКІ. У даному контексті виникає нагальна як теоретична, так і практична 

потреба у розробленні наукових засад системного підходу щодо адміністративно-

правового регулювання діяльності усіх суб’єктів, діяльність яких спрямована на 

забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури.  

Різні аспекти питання, що досліджується, тією чи іншою мірою розглядалися 

мною в контексті завдань і повноважень Служби безпеки України [380] , у сфері 

приватного сектора (Єрменчук О. П.)[389] , при розгляді суб’єктів природних 

монополій у сфері електричної енергії України (Берлач Г. В.) [390], під час 

визначення механізму ідентифікації та трансформації „знань” суб’єкта критичної 

інфраструктури (Косенко Ю. І., Носов П. С.)[391], формування системи 

інформаційної та кібербезпекової політики [392; 393; 394; 395; 396; 11; 35; 397] та 

ін. 

Також окремо варто зазначити, що при розгляді і дослідженні національної 

безпеки автори, визначаючи безпеку як стан, виділяють параметри, що її 

характеризують: стійкість, стабільність, живучість системи: під стійкістю 

розуміється здатність системи нормально функціонувати при різних впливах, під 

стабільністю — сукупність сталостей до тривало діючих чинників, що чинять 

вплив, а під живучістю — здатність систем зберігати функціонування в умовах 

цілеспрямованого впливу [398; 399; 400; 43]. Ліпкан В. А. на основі застосування 

синергетичного підходу запропонував об’єднати дані питання одним науковим 

терміном „гомеостазис” [39, с. 39-56; 401; 402; 162; 403; 404]. Проте в цілому слід 

відмітити, що саме ці характеристики покладено в основу ефективності системи 

захисту ОКІ, а також подальшого формування національної системи стійкості. 

Питання щодо ролі суб’єктів захисту критичної інфраструктури з позицій 

технократичного підходу не залишилися поза увагою й фахівців Національного 
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інституту стратегічних досліджень України (далі НІСД), зокрема Бірюкова Д. С., 

Дубова Д. В., Кондратова С. І., Суходолі О. М. та ін. [4; 363; 60; 8; 7; 6; 5; 1]. 

Не зважаючи на постійне звернення вчених до питання щодо визначення кола 

суб'єктів ЗКІ, наукова картина світу у цій сфері залишається фрагментарною, 

оскільки опису піддаються лише окремі елементи системи, а не вся система в 

цілому. Більше того, серед фахівців НІСД майже немає юристів, які б із позицій 

правових наук і системного підходу правового регулювання могли б дослідити як 

структуру правовідносин у даній сфері, так і механізм адміністративно-правового 

регулювання. Тож відбувається певне заміщення методології дослідження 

системного явища технократичними підходами, що дещо звужує науковий 

потенціал як самого дослідження, так і рівень та верифікативність отримуваних 

наукових результатів, але водночас виступає важливим науковим джерелом для усіх 

подальших досліджень у сфері ЗКІ. 

У зв’язку з цим виникає необхідність окремого наукового дослідження даного 

питання на засадах інтеграції системного й функціонально-структурного підходів.  

Відтак у даному підрозділі обґрунтовується авторська концепція щодо 

системності суб’єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури з позицій наукової 

методології правових наук. Досягненню поставленої мети сприяє розв’язання 

наступних завдань: 1) концептуалізація сутності поняття „система” в контексті її 

подальшої екстраполяції на систему суб'єктів досліджуваної галузі; 2) узагальнення 

наукових позицій інших вчених щодо взаємозв’язку системи суб'єктів захисту ОКІ із 

реалізацією державної політики захисту критичної інфраструктури, організації 

координації і взаємодії між цими суб’єктами; 3) формально-юридичний та логіко-

догматичний аналіз текстів нормативно-правових актів у сфері національної 

безпеки, включаючи проект Закону України „Про критичну інфраструктуру та її 

захист” [78] на предмет визначення суб'єктів даної категорії; 4) репрезентація 

авторського бачення системи суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури з 

позицій методології правових наук. 

Поняття системи, яке у своєму основному значенні в лексикографічних 

джерелах тлумачиться як „порядок, зумовлений правильним, планомірним 
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розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь”, [56, c. 1126] цілком 

об’єктивно зайняло одне з центральних місць в методології науки. Більше того, 

загальна теорія систем у процесі свого розвитку поступово формує нову галузь 

знань під назвою „системологія”[405, с. 11]. 

Принципово важливим є спостереження Ю. П. Сурміна, що представлення 

досліджуваного об’єкта як деякої системи характеризується: елементним складом; 

структурою як формою взаємного зв’язку елементів; функціями елементів і цілого; 

єдністю внутрішнього і зовнішнього середовища системи; законами розвитку 

системи та її складових[405, с. 8-9]. 

Універсальність зазначеної формули виявляється в тому, що вона однаково 

актуальна і для технічних, і для природничих, і для соціальних наук, до яких 

відноситься і право.  

На теперішній час, завдяки науковим доробкам П. П. Богуцького [406], 

Б. В. Ганьби[407; 408], Р. Б. Галюка[409], Л. І. Заморської [410], О. В. Зіменка [411], 

М. С. Кельмана [412] , В. А. Ліпкана [413; 414; 415], О. Ф. Скакун [416] та ін. 

системний підхід міцно закріпився у правовій науці. Разом із тим, якщо йдеться про 

сферу адміністративно-правового регулювання ЗКІ, то доводиться констатувати, що 

здійснення дослідження з урахуванням теорії систем є необхідним, проте і зараз 

залишається методом, який досить рідко застосовується науковцями. 

У зв’язку із цим виникає питання: а що саме створює підґрунтя для розгляду 

суб’єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури як певної системи?  

По-перше, досліджувану категорію можна розглядати як окремий елемент 

великої й надскладної соціальної системи (вона названа у цьому дослідженні 

вище — макросистема [379]), від професіоналізму й ефективної повсякденної 

діяльності якого залежить національна безпека, сталий розвиток, а за великим 

рахунком — життєздатність всієї соціальної системи.  

По-друге, виділений елемент зазначеної системи, на відміну від інших, 

перебуває на перетинанні з системами природних і штучних техногенних об’єктів.  

По-третє. Суб’єкти захисту критичної інфраструктури являють собою не 

відокремлені інституції та окремих представників суспільства, а широко 
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розгалужене, структуроване утворення, в межах якого мають місце взаємозв’язки, 

координація діяльності по вертикалі й горизонталі, а також інтеграція з суміжними 

державними системами: національної безпеки, цивільного захисту, протидії 

тероризму, фізичного захисту, кібербезпеки [379]. 

І якщо увага того чи іншого вченого зосереджена на якомусь окремому 

елементі даної системи, це не означає що її не існує в цілому. Окрім зазначеного, 

суб’єктів ДСЗКІ можна розглядати і як невід’ємну складову ще однієї системи, а 

саме — єдиної загальнодержавної системи захисту критичної інфраструктури, 

формування якої в Україні відбувається нині відповідно до „Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури”, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 1009-р [65]. При цьому, остання 

входить до системи національної, міжнародної (транснаціональної) та глобальної 

безпеки. У такий спосіб вибудовується логічна модель інтегрованих між собою 

систем і підсистем, стрижневим компонентом яких виступають суб’єкти діяльності.  

Отже, аналіз наукових публікацій вчених-правників та аналітичних матеріалів 

фахівців НІСД у досліджуваній галузі дозволив встановити, що на теперішній час 

виділені й більшою чи меншою мірою описані такі суб’єкти, як окремі органи 

державної влади, в тому числі правоохоронні органи, але питання ролей інших 

суб’єктів ЗКІ (наприклад, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, аналітичних, ситуаційних та кризових 

центрів, приватних підприємств тощо), у наукових публікаціях висвітлена 

недостатньо, відтак в перспективі необхідним є окремий розгляд і цих питань.  

У цілому ж є сенс зазначити, що недооцінка системного підходу у наукових 

працях із досліджуваної тематики, з одного боку, утворює своєрідні „білі плями” в 

загальному реєстрі суб’єктів даної категорії, з іншого — ускладнює створення 

наукового підґрунтя щодо розроблення механізму взаємодії суб’єктів з метою 

вжиття профілактичних заходів або подолання кризових ситуацій на об’єктах 

критичної інфраструктури, а також у процесі відновлення їхнього штатного 

функціонування. 
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Підтвердженням цьому є й тези, що містяться в аналітичній записці НІСД 

„Проблеми забезпечення взаємодії при реагуванні на інциденти та кризи 

комплексного характеру на об’єктах критичної інфраструктури”[365]. Зокрема 

вказується: „Масштаб і комплексний характер загроз та наслідків криз, пов’язаних із 

безпекою критичної інфраструктури, необхідність її захисту від усіх видів фізичних 

та кіберзагроз, вимагають якісно нового рівня координації дій, взаємодії та обміну 

інформацією між численними суб’єктами процесу реагування” [365].   

Слід підкреслити, що без чіткого уявлення про систему суб’єктів ЗКІ лише з 

орієнтацією на окремих суб’єктів ДСЗКІ створити й запровадити дієвий механізм 

протидії загрозам і ризикам практично нереально. Тим більше, що останнім часом 

все частіше йдеться про комплексний характер прояву останніх. Тому укладачі 

цитованої аналітичної записки неодноразово підкреслюють, що задовольнити усі 

вимоги сьогодення у сфері безпеки критичної інфраструктури можливо лише на 

системній основі. Натомість відбувається „домінування відомчих підходів, під 

впливом яких уповноважені державні органи проявляють схильність опікуватися 

лише певним набором загроз та ризиків”[365]. Таким чином це є ні чим іншим, як 

проявом відсутності у конкретного суб’єкта бачення себе як елемента певної 

системи. Подолання подібного становища стає можливим тільки шляхом створення 

відповідного наукового підґрунтя та імплементації його у практичну діяльність 

відповідних суб’єктів системи.  

Згідно з нормами юридичної техніки у текстах законів України визначенню 

переліку суб’єктів діяльності відводиться окрема стаття, в який міститься їх 

вичерпний перелік. У разі необхідності при подальшому описі в інших статтях 

відповідного закону надаються їхні повноваження й визначаються межі компетенції. 

Тому на даний час переліки суб’єктів сфери забезпечення безпеки представлені у 

низці законів України, якими здійснюється відповідне правове регулювання.  

Зокрема йдеться про такі законодавчі акти, як: Кодекс цивільного захисту 

України [327], „Про національну безпеку України” [62], „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України” [63], „Про боротьбу з тероризмом” [338], „Про 

фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 
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інших джерел іонізуючого випромінювання”[330], „Про правовий режим 

надзвичайного стану” [336], „Про правовий режим воєнного стану” [337] та ін.  

Оскільки Закон України „Про критичну інфраструктуру та її захист” на 

сьогодні існує лише у формі проекту[78], варто розглянути як представлена в ньому 

система суб’єктів порівняно із суміжними ключовими законами, зокрема Законом 

України „Про національну безпеку України” від 21 червня 2018 р.[62] і Законом 

України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” від 5 жовтня 2017 

р. [63]. Останній є важливим з огляду на те, що в ньому міститься тлумачення 

понять „критично важливі об'єкти інфраструктури” (об’єкти критичної 

інфраструктури), „об’єкт критичної інформаційної інфраструктури” та закріплені 

відповідні норми, пов’язані із забезпеченням кібернетичної безпеки таких об’єктів. 

Найбільш наочно представити результати аналізу є сенс у вигляді таблиці (Додаток 

В.3). 

Отже, за результатами порівняння унаочнюється, що у переліку суб’єктів 

повний збіг спостерігається лише щодо Служби безпеки України, розвідувальних 

органів України та Збройних сил України. Решта позицій відрізняється.  

З одного боку, це можна пояснити відмінностями в об’єктах правового 

регулювання, з іншого — недостатньою взаємною концептуальною узгодженістю 

законодавчих актів у сфері національної безпеки. 

Є підстави стверджувати, що проект Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” при визначенні суб’єктів має більшу схожість із 

Законом України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” (6 збігів), 

аніж із Законом „Про національну безпеку України” (2 збіги).  

У проекті Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист” 

з’являються принципово нові суб’єкти: „уповноважений орган у сфері захисту 

критичної інфраструктури України” і „оператори критичної інфраструктури 

незалежно від форм власності”. Під останнім розробники розуміють „державний 

орган, підприємство, установу, організацію, юридичну та/або фізичну особу, 

якому/якій на правах власності, оренди або на інших законних підставах належать 

об’єкти критичної інфраструктури та який/яка відповідає за їх поточне 
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функціонування”[78]. Що ж до пропозиції увести до кола суб’єктів окремий 

уповноважений орган, то, насамперед, необхідно визначитися із доцільністю чи 

недоцільністю такого кроку, науково обґрунтувати кожну з його функцій, 

запропонованих в проекті Закону України.  

На даний час можна зробити висновок, що в українському безпековому 

законодавстві з’являється спроба законодавчо визначити ті категорії суб’єктів, які 

до цього часу в законах не фігурували. 

Інновацією є додавання до такого суб’єкта, як Збройні сили України, „інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України”. З одного боку, 

приховування за абстрагованою вказівкою назв конкретних суб’єктів не 

переобтяжуватиме Закон, не потребуватиме внесення доповнень у разі змін 

найменування підрозділів, з іншого — створює необхідність додаткового 

тлумачення щодо того, кого саме мав на увазі законодавець.  

Звертає на себе увагу і той факт, що в усіх розглянутих документах у переліку 

суб’єктів відсутні Президент України, Рада національної безпеки і оборони України 

(РНБО), Кабінет Міністрів України. У чинному законодавстві України на них 

покладені функції управління, в тому числі координації діяльності, контролю, 

кадрових призначень вищого керівництва Міністерства оборони тощо. Зазначена 

практика свідчить, що домінує тенденція відносити до суб’єктів безпосередньої 

діяльності із захисту критичної інфраструктури безпосередніх виконавців, 

відокремлюючи від них суб’єктів управління. Іноді це може призводити до певних 

суперечностей, передусім в аспекті визначення головного суб’єкта управління. 

Наприклад, Президент України в Законі України „Про національну безпеку 

України” згадується 58 разів, в Законі „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки в Україні” — 6 разів, у запропонованому проекті Закону – жодного 

разу. Якщо враховувати, що відповідно до ст. 106 Конституції України Президент 

України „забезпечує державну незалежність, національну безпеку і 

правонаступництво держави” [90] (а як вже в роботі було науково доведено, захист 

критичної інфраструктури в системному баченні розглядається як невід’ємна 
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складова системи національної безпеки), то відсутність у зазначеному проекті 

Президента України є досить дискусійною.  

Також було б  доцільно закріпити і повноваження РНБО України з огляду на 

ст. 3 Закону України „Про Раду національної безпеки і оборони України”, де серед її 

функцій конкретно передбачається „координація та здійснення контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в 

умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України” [417]. 

Повертаючись до тенденції, за якої законодавець наділяє суб’єктністю лише 

безпосередніх виконавців тих чи інших функцій, передбачених відповідним 

законопроектом, слід звернути увагу на ще одне.  

Так, інтерпретуючи поняття „державна система захисту критичної 

інфраструктури”, розробники проекту Закону „Про критичну інфраструктуру та її 

захист” тлумачать його як „систему суб’єктів із забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури”[78]. Далі у 

ч. 1 ст. 13 проекту „Формування та реалізація державної політики у сфері захисту 

критичної інфраструктури” на Кабінет Міністрів України покладається забезпечення 

даного напряму політики. При цьому вказаний орган відсутній у переліку суб'єктів, 

що представлений у ст. 14 зазначеного проекту. 

За такого випадку слід розглядати державну систему захисту критичної 

інфраструктури дещо інакше, можливо, включаючи до кола її суб’єктів і Кабінет 

Міністрів України. Водночас варто зазначити, що поняття державної системи 

захисту критичної інфраструктури не має обмежуватися лише суб’єктами, оскільки 

ця діяльність характеризується комплексним характером і за своїм значенням має 

суттєво ширший діапазон, який охоплює й інші складові, зокрема організаційні й 

технічні заходи, способи забезпечення захисту та інші.  

Оскільки доктринальний підхід допускає більш широке бачення, що може 

відрізнятися від традиційного, нижче представлено власну науково обґрунтовану 

позицію щодо системи суб’єктів ЗКІ. Авторська класифікація найкращим чином 

передається у вигляді таблиці (Додаток В.4).  
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Оскільки майже усі критерії, крім останнього, корелюються із проектом 

Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”, доцільно 

прокоментувати авторське бачення щодо розподілу суб’єктів ЗКІ за функціональним 

призначенням. 

До суб’єктів безпосереднього забезпечення захисту критичної інфраструктури 

пропонується відносити такі підсистеми, як: 

- управлінсько-координаційна підсистема – охоплює органи державної 

влади, юридичних освіб публічного права, керівників, топ-менеджерів у сфері ЗКІ, 

які здійснюють управлінські функції, в тому числі щодо забезпечення стійкого й 

безперебійного функціонування об’єктів, їхнього захисту; відповідають за 

паспортизацію об’єктів, сприяють складанню й веденню Національного переліку 

об’єктів критичної інфраструктури; організують взаємодію з іншими суб’єктами в 

рамках системи критичної інфраструктури; в межах своїх повноважень скеровують 

діяльність підлеглих у разі виникнення кризових ситуацій; 

- техніко-функціональна підсистема – включає в себе операторів 

критичної інфраструктури незалежно від форми власності, персонал, що за своїми 

обов'язками відповідає за функціонування об'єктів у штатному режимі; провадить 

превентивні заходи щодо запобігання реалізації загроз; перебуває в режимі 

готовності до виникнення кризових ситуацій; орієнтований на взаємодію з іншими 

суб'єктами ЗКІ; забезпечує режим відновлення штатного функціонування; 

- фінансова й матеріально-ресурсна підсистема – представлена 

суб'єктами (організаціями, установами, їх окремими підрозділами), на яких 

покладається обов'язок економічного, фінансового забезпечення, постачання 

необхідних матеріалів, приладів, знаряддя, в тому числі протипожежного, закупівлі 

необхідних програмних інформаційних продуктів тощо; 

- моніторингово-аналітична підсистема – охоплює суб'єктів, на яких 

покладається обов'язок спостереження за діяльністю технічних та інформаційно-

комунікаційних систем на об'єктах, здійснення аналізу щодо можливих загроз і 

ризиків, підготовки пропозицій керівництву щодо протидії негативним факторам 

впливу; 



245 

- охоронно-превентивна підсистема – має широкий спектр суб’єктів від 

правоохоронних, розвідувальних, контррозвідувальних органів, окремих суб'єктів 

оперативно-розшукової діяльності до суб’єктів охоронної діяльності, на яких 

покладаються обов’язки щодо підтримання пропускного режиму на ОКІ, фізичного 

захисту об'єктів до підтримання режиму секретності на об'єктах, а також захисту від 

несанкціонованих втручань в роботу систем і механізмів через інформаційно-

комунікаційні канали та кіберпростір, включаючи хакерські атаки. Дана підсистема 

водночас виступає як складова державної системи фізичного захисту з питань 

захищеності та охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, запобігання 

диверсіям, крадіжкам або будь-якому іншому неправомірному вилученню 

радіоактивних матеріалів; єдиної державної системи запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків; національної системи 

кібербезпеки; 

- кризово-ситуативна підсистема – інтегрується із єдиною державною 

системою цивільного захисту, передбачає залучення до заходів з реагування на 

кризову ситуацію Державної служби з надзвичайних ситуацій, окремих підрозділів 

Міністерства оборони України, МВС України, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту та 

ін.  

Авторська концепція системи суб’єктів захисту критичної інфраструктури не 

обмежується класичними підходами, а передбачає виділення ще й такої категорії, як 

суб'єкти опосередкованого забезпечення ЗКІ. 

До неї пропонується віднести такі підсистеми, як: 

 концептуально-наукова підсистема – включає в себе наукові та 

науково-дослідні установи, аналітичні організації, авторські колективи, окремих 

вчених, які створюють фундаментальне й прикладне підґрунтя для формування 

державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, реалізації 

відповідних державних стратегій, сприяють оптимізації діяльності суб'єктів 

безпосереднього ЗКІ; 
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 нормативно-правнича підсистема – охоплює суб'єктів, на яких 

покладаються обов'язки з розроблення, правової експертизи, узгодження, прийняття 

нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері ЗКІ. Сюди можна 

віднести Верховну Раду України, департаменти правового забезпечення / юридичні 

відділи центральних органів виконавчої влади, задіяні у заходах щодо ЗКІ, місцеві 

органи виконавчої влади, операторів критичної інфраструктури; 

 кадрова підсистема – включає в себе об’єднання та організації 

роботодавців, відповідні підрозділи підприємств, на які покладається обов'язок 

підбору й відбору персоналу ОКІ, виявлення благонадійності чи неблагонадійності 

працівника, кадрового супроводження при зміні ним посади або звільненні, його 

атестації тощо. До цієї підсистеми також можна віднести окремі підрозділи Служби 

безпеки України, які відповідно до Закону України „Про державну таємницю”[331] 

здійснюють спеціальні перевірки для надання особі допуску до державної таємниці, 

контролюють дотримання режиму секретності працівниками, які мають такі 

допуски; 

 освітньо-кваліфікаційна підсистема – представлена закладами 

професійної, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, на базі яких 

здійснюється підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників ОКІ. 

Ще одним напрямом в діяльності даної підсистеми виступає просвітництво серед 

населення щодо правомірної поведінки стосовно об'єктів критичної інфраструктури, 

наслідків порушення законів у цій сфері та юридичної відповідальності за вчинене; 

 підсистема охорони здоров'я персоналу ЗКІ – включає в себе 

спеціалізовані медичні заклади, що задіяні у перевірці кандидатів на роботу з ОКІ з 

отриманням даних щодо відсутності в такої особи наркотичної, алкогольної та 

інших видів залежності, психічних захворювань, проведення психологічного 

тестування, а також медичного обслуговування чинного персоналу ОКІ; 

 інформаційно-комунікаційна підсистема – охоплює працівників 

відділів зв'язків з громадськістю, ЗМІ, медійні видання, окремих представників 

громадськості, які з урахуванням обмежень, передбачених Законом України „Про 

державну таємницю”, інформують населення про діяльність об'єктів, віднесених в 
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установленому порядку до таких, що мають стратегічне значення для економіки й 

безпеки держави, а також покликані виконувати функцію правового виховання в 

аспекті правомірної поведінки щодо об'єктів критичної інфраструктури; 

 громадсько-наглядова підсистема – включає в себе громадські 

організації і об’єднання, які в межах чинного законодавства беруть участь у 

публічному управлінні критичною інфраструктурою, здійснюють громадський 

контроль, можуть виступати з пропозиціями щодо оптимізації діяльності ОКІ з 

позицій захисту суспільних інтересів у контексті національної безпеки держави. 

Безперечно, запропонована авторська концепція не є вичерпною та 

остаточною, проте вона має інноваційний характер і найбільш повно репрезентує 

систему суб’єктів захисту критичної інфраструктури відповідно до сучасних реалій 

розвитку держави в епоху постійної ескалації і появи нових видів загроз. 

  

3.2 СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ МАКРОСИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Досвід існування людства на всіх історичних етапах його розвитку довів 

необхідність створення об’єктивних, науково обґрунтованих засад будь-якої 

суспільно значущої діяльності. З часом стає зрозумілим, що наука, її світоглядні 

моделі мають передувати практиці. У такій важливій сфері, як захист критичної 

інфраструктури, зазначене набуває особливого значення. Саме від правильності 

вибору однієї чи іншої парадигми залежить успішність формування як державної 

політики національної безпеки в цілому, так і розроблення засад ефективного 

функціонування державної системи ЗКІ на базі теоретичної моделі сталого 

розвитку. Відтак, постає завдання з узагальнення існуючих на сьогодні поглядів на 

макросистему обраної для дослідження сфери, а також вироблення на основі 

наукового аналізу власних пропозицій, спрямованих на удосконалення як 

теоретичного прошарку знань, так і для формування конкретних пропозицій до 

удосконалення законодавства і правозастосування у даній сфері. 
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Важливість захисту критичної інфраструктури викликає неабиякий інтерес до 

різних аспектів даної наукової проблематики ряду вчених і дослідників. Завдяки 

цим дослідженням на даний час достатньо повно, зокрема, з позицій аналітики [16], 

висвітлені питання щодо організаційних і правових аспектів забезпечення безпеки і 

стійкості критичної інфраструктури [2], адаптованого для умов України досвіду 

країн Європи в організації захисту критичної інфраструктури [418], концепцій 

захисту критичної інфраструктури [61], державної політики у сфері ЗКІ [419: 420; 

421] тощо.  

При аналізі великої кількості публікацій, присвячених сфері ЗКІ, особливо за 

авторством молодих вчених, можна виявити окремі тенденції, які не завжди 

позитивно впливають на стан системної, та передусім методологічно обґрунтованої 

розробки наукової проблеми із подальшою проекцією на формування відповідного 

напряму державної політики у сфері ЗКІ. Зокрема виявляється таке: 

- домінанта прикладних аспектів над методологічними; 

- суттєва диспропорція між технічними та гуманітарними дослідженнями, 

внаслідок чого значно активніше розробляються окремі фрагментарні питання 

технічного захисту критичної інфраструктури, в тому числі інформаційної [422; 

423], аніж його правові аспекти;  

- розгляд ЗКІ поза категоріями системності, зосередження на окремих 

елементах системи без виявлення системоутворювальних компонентів, суттєвих 

зв’язків між елементами системи, емерджентності, що унеможливлює дослідження 

даної системи в цілому; 

- недостатня прогнозованість шляхів розвитку державної системи ЗКІ, 

орієнтація на усталені підходи без належного врахування швидкоплинності 

технологічних змін і загострення криміногенної обстановки; 

- недостатнє застосування методології концепції сталого розвитку в 

моделювання державної системи ЗКІ; 

- практична відсутність наукових досліджень щодо співвіднесення Цілей 

стійкого розвитку до 2030 року, затверджених ГА ООН 25 вересня 2015 року 

Резолюцією 70/1, зі створенням державної системи ЗКІ. 
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Якщо на рівні реалізації додати до цього розрив між теорією і практикою, не в 

повній мірі врахування ролі наукових досліджень, в тому числі аналітичних 

досліджень недержавних організацій та аналітичних спільнот для удосконалення 

діяльності у зазначеній сфері, то ситуація значно ускладнюється. У такій життєво 

важливій сфері, якою є критична інфраструктура, ця ситуація має бути виправлена.  

Подоланню зазначених вище негативних тенденцій певною мірою сприятиме 

застосування системного підходу [424; 413; 157; 425] для розкриття сучасних 

парадигм формування макросистеми захисту критичної інфраструктури, що і є 

наступним дослідницьким завданням, яке підлягає вирішенню в рамках загального 

дослідження адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ. 

Досягненню поставленої мети сприятиме розв’язання таких завдань: 

1) аналіз поняття „парадигма” у загальнонауковому розумінні в якості 

методологічної моделі;  

2) встановлення підстав кваліфікації системи ЗКІ як макросистеми; 

3) представлення парадигмальної моделі макросистеми ЗКІ з проекцією на 

правове регулювання досліджуваної сфери; 

4) формування правових передумов для розроблення концепції цілісної моделі 

сталого розвитку, яка забезпечувала б інтеграцію заходів з економічного зростання, 

прагнення до соціальної справедливості та раціонального природокористування з 

одночасним покращенням усіх показників в умовах реального негативного впливу 

внутрішніх та зовнішніх чинників; 

5) формування передумов для розроблення науково обґрунтованої моделі 

адміністративно-правового регулювання соціально-економічного, зокрема й 

інфраструктурного розвитку, яка забезпечувала б стале зростання економіки та 

отримання прибутку, сприяла б підвищенню добробуту населення в цілому за умови 

одночасного збереження природного середовища у стані, безпечному для 

проживання людини та утримання рівноваги екосистеми в цілому. 

Розвиток гносеологічних, феноменологічних, аксіологічних засад права 

неможливий без спостереження, осмислення й моделювання правової дійсності. 
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Відтак, значною мірою актуалізується необхідність у врахуванні відповідних 

парадигм, які є безсумнівним компонентом методології науки. 

Одразу слід зазначити, що поняття „парадигма” веде походження від грецької 

мови, де paradeigma означає „приклад, зразок” [83, c. 450]. Дане поняття широко 

застосовувалося античними філософами для того, щоб пояснити взаємозв’язок 

реального світу з духовним. 

Зокрема, Платон намагався через ідеальні поняттєві моделі відтворити світ 

речей [426]. Він вважав, що за допомогою парадигми можна не лише усвідомлювати 

ідеї, а й конструювати нові. Завдяки цьому майже два тисячоліття даний термін 

використовувався у філософії для того, щоб передавати світоглядну уяву людини 

про оточуючу її дійсність. 

Проте було б невірним стверджувати, що, по-перше, термін залишався й 

продовжує залишатися лише в тих значеннях, які існували за часів античної Греції, 

без приростання нових смислів. Так, вже у словнику старогрецької мови фіксується, 

що окрім вказаних значень, даний термін застосовувався для передавання „наочного 

підтвердження, доказу”, „повчального прикладу, уроку”, „подоби, зображення” [427, 

с. 453].  

По-друге, було б помилкою вважати, що поняття парадигми обмежується 

лише філософією. Воно розповсюдило сферу свого застосування й набуло 

спеціального смислового забарвлення в мовознавстві й риториці [428], політології й 

економіці [429; 430], управлінні [431; 432] й безпекознавстві [39; 40; 51; 433; 434] та 

інших науках.  

Правова наука також не залишилася осторонь. На сьогодні є низка публікацій, 

в яких досліджуються семіотика права як філософсько-правова парадигма [435], 

парадигми конституціоналізму [436], науково-юридична парадигма правової норми 

[437], адміністративно-правовий аспект парадигми виконавчої влади в Україні [438], 

зміна парадигм методологічних досліджень у правознавстві [439] тощо.  

Безумовним поштовхом для широкого застосування цього ключового поняття 

в методології ряду наук стали праці зарубіжних вчених другої половини ХХ ст., 

зокрема Г. Бергмана, Д. Балтімора, Т. Куна та ін. Так, Т. Кун у праці „Структура 
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наукових революцій” ще у 1962 р. зазначив, що під парадигмами слід розуміти 

„визнані всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають науковому 

співтовариству модель постановки проблем та їх розв’язання” [440, с. 11]. 

Принципово важливим є й спостереження Т. Куна щодо ролі наукової революції як 

рушія зміни старої парадигми новою [440, с. 157]. 

У  результаті співставлення різних наукових джерел, можна виділити вузький і 

широкий підхід у розумінні поняття „парадигма”.  

В якості ілюстрації першого варто навести позицію укладачів Великого 

економічного словника, які тлумачать термін як „сукупність фундаментальних 

наукових установок, уявлень та термінів, що приймаються й схвалюються науковим 

світом та об’єднують ряд його членів. Визначає еволюційний шлях розвитку 

фундаментальних положень” [441, с. 532].  

Прикладом широкого підходу до трактування ключового терміна є позиція 

В. Г. Кременя, який включає до нього цілу низку значень, зокрема: „поняття, яке 

використовували в історії філософії і культури для характеристики примату 

ідеального над матеріальним”, „строгу наукову теорію, втілену в системі понять, що 

виражають істотні риси дійсності; способи бачення і моделі пізнаваної реальності; 

стандарти та цілі науки; вихідну концептуальну схему, модель постановки проблем і 

методи їх розв’язання; оцінку на істинність результатів дослідження за науковими 

канонами, що панують впродовж певного наукового періоду в науковому 

співтоваристві”[442, с. 382].  

Узагальнення обох наведених підходів надає можливість до основних 

якостей парадигми віднести: фундаментальність; багатоплановість; конкретність, 

здатність віддзеркалювати сутнісні характеристики відповідних обʼєктів і процесів; 

системність; певний ступінь усталеності; суб’єктність, прийнятність для більшості 

вчених; відтворюваність; дієвість; взаємозалежність із об’єктивною дійсністю та 

ступенем розвитку суспільства; орієнтація на світоглядні підходи; спроможність 

поступатися новій парадигмі, що з’явилася внаслідок суттєвих змін в науці.  
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Проектуючи усе зазначене на сферу захисту критичної інфраструктури, є 

підстави в історичному аспекті із застосуванням наукової методології виділити дві 

основні парадигми:  

1) парадигму доцифрової епохи;  

2) парадигму епохи цифрових технологій.  

Для більшої наочності результати порівняльного аналізу двох зазначених 

парадигм доцільно представити у таблиці (Додаток В.5).Проведений аналіз дозволив 

встановити наступне.  

По-перше. Ще раз підтверджується об’єктивність думки щодо зміни 

парадигми в результаті наукових революцій. В даному випадку поява й 

розповсюдження цифрових технологій докорінно змінили уявлення і про саму 

сутність критичної інфраструктури, і про засоби її захисту.  

По-друге. Чітко простежується тенденція до укрупнення як самої системи 

критичної інфраструктури, так і масштабів загроз та ризиків її функціонуванню, в 

тому числі, які можуть виходити з-за кордонів держави, більше того, можуть бути 

інспіровані [443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450]. Тож виникають підстави для 

розгляду ключового поняття в якості макросистеми [451; 452]. 

Зокрема О. Копан відзначає, що розв’язання проблеми самоорганізації 

системи в організаційно-функціональному аспекті повинно починатись з 

усвідомлення того, що соціальна мета формулюється заради забезпечення потреб, 

інтересів індивіду та суспільства (потреба, інтерес безпеки). Макросистема 

внутрішньодержавної безпеки проектується і будується заради досягнення 

відповідної мети, а процес її досягнення має чітко виражений технологічний зміст, 

що в сукупності дозволяє говорити про проектування механізму соціального 

регулювання, форма якого здебільшого пристосована для забезпечення інтенсивного 

функціонування системи в конкретних соціальних, економічних, політичних умовах 

[451; 452]. 

На жаль, такий технологічний підхід є досить дискусійним. Адже відповідно 

до концепції сталого розвитку продовження практики орієнтування держав лише на 

економічну доцільність та зростання економічних показників (виражена формулою 
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інтенсифікації функціонування системи) при недостатньому врахуванні 

інфраструктурних та екологічних аспектів і наслідків виробничої діяльності, на 

сьогодні є однією з головних причин надмірного і незворотного погіршення 

природного середовища та низької результативності заходів, спрямованих на 

боротьбу з бідністю та забезпечення соціальної справедливості. 

Адже поступове вичерпування природних ресурсів та погіршення їх якості 

призводить до зростання прямих та опосередкованих витрат на мінімізацію 

негативних наслідків або ж на їх ліквідацію. А це чинить прямий вплив як на умови 

життєдіяльності людини, так і на економічні показники в цілому. 

Тому все більшої актуальності набувають сучасні дослідження окремих 

аспектів захисту критичної інфраструктури, в рамках яких автори здебільшого 

зорієнтовані на бачення усіх складових критичної інфраструктури в контексті певної 

системи.  

Так, наприклад, в аналітичній доповіді „Організаційні та правові аспекти 

забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури в Україні”, 

підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, йдеться 

про систему захисту критичної інфраструктури, систему забезпечення безпеки і 

стійкості КІ [2]. Крім того, укладачі документа розглядають систему взаємодії та 

обміну інформацією, систему підготовки кадрів для роботи у цій доволі специфічній 

сфері тощо. У зазначеній доповіді, а також в інших аналітичних матеріалах [5; 365], 

окремих наукових публікаціях [454] наголошується на необхідності формування 

архітектури національної мережі ситуаційно-кризових та інформаційно-аналітичних 

центрів, а окремі автори пропонують формувати аналітичні спільноти як системні та 

концептуальні центри аналітичних досліджень [16]. У такий спосіб, по суті 

моделюється нелінійний системний взаємозв’язок однорідних елементів.  

Усе зазначене створює підґрунтя для розуміння, що в цілому об’єкт 

дослідження варто розглядати як певну макросистему, яка об’єднує в собі низку 

інших, взаємопов’язаних між собою систем. При багатоаспектному підході у цьому 

питанні можна фокусуватися на взаємодії соціально-політичної, економічної й 
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технологічної, організаційно-правової систем, кожна з яких являє собою складне 

утворення.  

З іншого боку, за структурно-організаційними принципами й рівнями 

управління є сенс досліджувати об’єктові, місцеві, регіональні, галузеві / 

міжрегіональні й міжгалузеві, загальнодержавні, міждержавні системи. У своїй 

сукупності вони також входять до макросистеми ЗКІ. При функціональному підході 

вирізняються системи життєво важливих функцій КІ й життєво важливих послуг КІ. 

Тож можна стверджувати, що дане утворення поглинає систему обʼєктів і субʼєктів.  

Ієрархічність одиниць, що формують ЗКІ як макросистему, за своєю суттю не 

відрізняється від загальнонаукового бачення. В її структурі у найбільш 

узагальненому вигляді умовно виділяються мікросистеми (від грец. mikros – малий) 

[83, с. 385 ; 455] і системи, які у своїй сукупності створюють макросистему. Проте 

подібне бачення є дещо спрощеним і потребує більшої деталізації.  

У зв’язку із цим, з позицій інноваційного підходу до вивчення ЗКІ як 

макросистеми, доречно звернутися до застосування принципу міждисциплінарності 

та, спираючись на теорію Урі Бронфенбреннера [455], спроектувати її ключові 

положення на досліджуваний об’єкт.  

Сутність теорії, яка береться за основу, полягає в тому, що макросистема 

поглинає не тільки мікросистему, а й мезо- (віл грец. mesos – середній, проміжний) 

[83, с. 372], ендо- (від грец. endon – всередині)[83, с. 231] й екзосистеми (від грец. 

ekso – ззовні, поза) [83, с. 215]. Графічно вони можуть зображуватися у вигляді 

концентричних колів. У такий спосіб демонструється не тільки їхня структурно-

організаційна будова, а й можливість здійснення прямих і зворотних зв’язків, 

взаємного впливу та результативності в цілому (Додаток В.6).  

При перенесенні цієї теорії на досліджувану сферу відбувається суттєве 

доповнення найпростішої ієрархії. Тож, оскільки мікросистеми ЗКІ не існують 

ізольовано, а активно взаємодіють з аналогічними мікросистемами, з врахуванням 

чинників впливу, дії загроз і ризиків, до зазначеного необхідно додати мезосистеми. 

За своєю сутністю у статичному аспекті останні являють собою комбінацію кількох 
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мікросистем, у динамічному аспекті – тимчасові об’єднання, що створюються з 

метою виконання спільних проміжних завдань чи функцій.  

Наприклад, за певних умов, не зважаючи на чітко визначений розподіл 

функцій, активізується взаємодія Служби безпеки України з МВС України. 

Внаслідок цього виникає мезосистема окремих правоохоронних органів. З іншого 

боку, в якості мезосистеми можна розглядати й окремі сектори критичної 

інфраструктури, наприклад, сектор енергетичної КІ. З позицій структурування, він 

складається з ряду мікросистем, що функціонують в енергетичній галузі.  

Останнім часом все більша увага акцентується на необхідності поєднання 

зусиль органів державної влади і приватного сектора в рамках державно-приватного 

партнерства з метою забезпечення стійкості обʼєктів КІ. Дані питання 

розглядаються в контексті необхідності формування механізмів адміністративно-

правового регулювання досягнення цілей сталого розвитку, які, на жаль, ще й досі, 

попри те, що від прийняття глобальних цілей сталого розвитку на саміті ООН у 2015 

році минуло вже п’ять років, не знайшли свого належного відображення ані в 

законодавстві, ані в реальних напрямах державної політики у різних сферах 

життєдіяльності, в тому числі у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Подібного роду об’єднання також виступають елементами мезосистеми.  

Тож комбінаторика у мезосистемі характеризується своєю варіативністю, 

оскільки може відбуватися як за профільними, так і за міжгалузевими ознаками.  

Разом із тим, слід враховувати, що поряд із зовнішніми проявами активної 

діяльності в межах мезосистеми, водночас функціонує ендосистема. У ній головну 

роль відіграє підбір і розстановка кадрів, внутрішня взаємодія в межах одного 

колективного суб’єкта діяльності, наприклад, на рівні керівник–підлеглий, 

керівник – колектив підрозділу тощо. Тобто ендосистема асоціюється з організмом, 

в межах якого достатньо автономно відбуваються процеси життєдіяльності. Вони є 

аналогічними до інших організмів, проте мають свою специфіку через індивідуальні 

особливості. Від ендосистеми багато в чому залежить ефективність діяльності. 

Недооцінка ролі цього елемента макросистеми нерідко призводить до реалізації тієї 

категорії внутрішніх загроз, що прийнято називати „людський фактор”.  
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Навіть якщо відбуваються збої в комп’ютерних системах, техногенні аварії, 

багато в чому причина криється в людському факторі. Тож ендосистему слід 

розглядати як один із ключових елементів забезпечення стійкого функціонування 

обʼєктів КІ. Відтак, отримуємо додатковий аргумент на користь необхідності 

детермінації питань формування державної системи ЗКІ і розроблення концепції 

цілісної моделі сталого розвитку. 

До екзосистем прийнято відносити соціальні, природні системи, які, на 

перший погляд, не входять до системи КІ, проте здійснюють безпосередній вплив на 

перебіг подій в межах інших систем. Наприклад, при застосуванні ризик-

орієнтованого підходу до захисту критичної інфраструктури відбувається опис 

чинників, що можуть негативно впливати на КІ, моделювання механізмів їхньої 

реалізації та протидії цьому. Тим самим здійснюється дослідження екзосистеми, яка 

формально є зовнішньою до системи ЗКІ. Однак було б неправильним ігнорувати 

подібне утворення при описі усього феномена ЗКІ. 

Специфіка ендо- і екзосистем полягає в тому, що вони мають уявно виражені 

умовно-структуровані прояви (так само, як для людського ока не помітні атоми й 

молекули), проте результати, а іноді й наслідки їхнього функціонування стають 

значущими для усієї макросистеми. Характерно, що ці два типи систем в науці 

здебільшого досліджуються переважно шляхом моделювання можливих ситуацій. 

Рідше (наприклад, у разі реалізації загроз) детально аналізується емпіричний 

матеріал. Одразу слід оговорити, що самі по собі ці системи слабко піддаються 

адміністративно-правовому регулюванню. Однак на рівні нормативно-правових 

актів визначаються адміністративно-правова компетенція суб’єктів, комплекс 

адміністративно-правових засобів, форми й методи діяльності й організаційно-

правові аспекти взаємодії, координації та контролю, спрямовані на запобігання 

попередження кризових ситуацій, а також на мінімізацію та ліквідацію наслідків 

інцидентів у межах функціонування ендо- і екзосистем.  

На перший погляд, виділення макросистеми може здаватися суто 

теоретичним, відірваним від практики. Проте, як влучно зазначає О. Копан, 

„завдання визначення форми організаційно-функціональної структури управління 
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макросистемою безпеки, крім суто наукового аспекту, обумовлено вимогою 

соціально-політичного характеру, яка полягає у необхідності створення умов для 

субʼєкта соціальної інженерії, для учасників соціальних процесів, що вступають в 

різнопланові відносини з системою, скласти власне уявлення про неї як 

конституційний механізм соціального регулювання…” [451, c. 5].  

У цілому ж, з позицій методології науки, ідея розгляду ЗКІ як макросистеми 

укладається в матрицю алгоритмів, описаних свого часу В. Геодакяном. Він 

стверджував, що при дослідженні систем виконується послідовний ряд завдань зі 

зростанням їхньої складності. На його думку, „перше завдання – опис поведінки 

систем. Друге – пояснення поведінки. Третє – передбачення поведінки. Четверте – 

управління поведінкою. Нарешті останнє – створення систем з певною 

поведінкою” [456, c. 49]. Подібна схема майже ідеально укладається в розуміння 

логіки наукового дослідження макросистеми ЗКІ від осмислення до поступової 

реалізації, в тому числі через механізми адміністративно-правового регулювання. 

Узагальнення концепції найбільш доцільно представити у формі таблиці. При 

цьому зауважу, що розподіл макросистеми за складовими є доволі умовним і 

відбувається в цілях конкретизації наукової ідеї (Додаток В.7). 

Представлені у таблиці матеріали створюють основу для твердження, що 

адміністративно-правовим регулюванням охоплені усі елементи макросистеми ЗКІ. 

При цьому найбільш деталізовано нормативні положення представлені на рівні 

мезо- і екзосистем. В цілому ж наочно простежується розпорошеність окремих 

правових норм по десяткам нормативно-правових актів. Більше того, як вже 

наголошувалося, в рамках формування концепції цілісної моделі сталого розвитку 

потребують свого обов’язкового врахування та відображення цілі сталого розвитку, 

які можуть детермінувати напрями захисту критичної інфраструктури за окремим 

сферами життєдіяльності. 

Така ситуація може негативно впливати на загальний стан ЗКІ, що викликає 

необхідність розроблення й ухвалення в установленому порядку окремого Закону 

України, в якому були б зосереджені усі аспекти захисту критичної інфраструктури, 

з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Також ще більш рельєфно 
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проступає необхідність створення єдиного Уповноваженого органу у справах 

захисту критичної інфраструктури. Він має стати тим стрижневим компонентом, 

який буде формувати й консолідувати усю макросистему ЗКІ та значною мірою 

сприятиме її ефективності. Це позитивно вплине на розв’язання проблеми браку 

системності та дискретності у підходах нашої держави до формування стратегії 

сталого розвитку. Також це допоможе змінити наукові та практичні підходи до 

управління, якості економічного зростання, політики зайнятості та сферах охорони 

здоров’я і освіти. 

Таким чином, об’єкт дослідження варто розглядати як певну макросистему, 

яка об’єднує в собі низку інших, взаємопов’язаних між собою систем. При 

багатоаспектному підході у цьому питанні можна фокусуватися на взаємодії 

соціально-політичної, економічної й технологічної, організаційно-правової систем, 

кожна з яких становить собою складне утворення.  

Такий шлях дозволить максимально оптимізувати і процеси законотворчості, і 

практичну діяльність галузі в цілому, привести її у відповідність до реалізації 

концепції цілісної системи сталого розвитку та формування національної системи 

стійкості.  

 

3.3 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Формування державної системи захисту критичної інфраструктури є не просто 

першочерговим завданням, а виступає вимогою сьогодення, а також потребою 

суспільства й держави. Водночас, даний процес вимагає чіткого визначення цілей, 

завдань і принципів формування ДСЗКІ, що як наслідок дозволяє виробити 

найбільш ефективну модель функціонування системи.  

Саме тому виділення й обґрунтування зазначених принципів на перших етапах 

являє собою теоретичне завдання. Від успішності його розв’язання, у подальшому 

багато в чому залежатиме характер інтеграції політики у сфері національної безпеки 
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із відповідними процедурами, що здійснюються уповноваженими суб’єктами 

захисту критичної інфраструктури в рамках реалізації ними адміністративно-

правової компетенції. 

На сьогодні склалося достатньо повне уявлення про: 

 необхідність формування єдиної державної політики у сфері захисту 

критично важливих обʼєктів та інфраструктури в Україні [4, с. 2]; 

 необхідність імплементації в Україні кращих світових практик в галузі 

захисту критичної інфраструктури, щодо забезпечення стійкості, адекватної 

сучасним викликам і загрозам [1]; 

 забезпечення координації дій, взаємодії та обміну інформацією при 

створенні державної системи захисту критичної інфраструктури [5] тощо. 

Однак, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень у сфері захисту 

критичної інфраструктури, питання щодо принципів формування ДСЗКІ 

розглядалися частково, без достатнього обґрунтування. Також, під час нормотворчої 

діяльності у цій сфері майже не враховуються дослідження адміністративно-

правової природи ДСЗКІ, про що йшлося вище в даному розділі. Така ситуація 

потребує наукової систематизації підходів з метою чіткого визначення зазначених 

принципів.  

Таким чином, метою даного підрозділу є встановлення й аргументоване 

представлення принципів формування ДСЗКІ. Досягнення мети уможливлюється 

через розв’язання таких завдань: 1) узагальнення наукових поглядів на поняття 

„принцип”, зокрема в контексті ДСЗКІ; 2) обґрунтування диференціації принципів 

формування і принципів функціонування ДСЗКІ; 3) аналіз концептуальних 

принципів, закріплених на рівні нормативно-правових актів; 4) надання  авторської 

концепції підходів до принципів формування ДСЗКІ. 

Ключове поняття теми – „принцип”– є широко застосовуваним у науці та 

практиці. Відповідно до лексикографічних джерел воно тлумачиться так: „1. 

Основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного 

напряму та ін.; засада; // основний закон якої-небудь точної науки. 2. Особливість, 

покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або 
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здійснення чогось; // Правило, покладене в основу діяльності якої-небудь 

організації, товариства і тощо” [457, с. 714].  

Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що в контексті дослідження 

ДСЗКІ актуальними є обидва процитовані значення. Спочатку принципи 

узагальнюються на рівні теоретичної моделі. Потім при реалізації прикладного 

аспекта застосовуються в якості своєрідних векторів спрямування діяльності. 

Надзвичайно важливим є розрізнення у другому з представлених значень етапів 

створення і здійснення. Відштовхуючись від цього, цілком логічним є розподіл 

принципів досліджуваної сфери на принципи формування й принципи 

функціонування ДСЗКІ. Для того, щоб такий розподіл не здавався штучно 

вигаданим, варто навести аналогію зі сферою архітектури й будівництва, де 

абсолютно чітко розмежовуються правила будівництва і правила експлуатації 

будинків. 

Здійснений формально-юридичний та герменевтичний аналіз текстів наукових 

публікацій виявив принаймні дві показові тенденції. 

По-перше, автори не загострюють уваги на тому, що кожен із аспектів 

діяльності може мати свої принципи і взагалі, що будь-яка діяльність у сфері 

державного управління має базуватися саме на принципах. Так, принципи державної 

політики у сфері ЗКІ далеко не завжди співпадають з принципами забезпечення 

безпеки та стійкості критичної інфраструктури [2]. Принципи формування ДСЗКІ не 

обов’язково збігаються з принципами функціонування даної системи [4]. У зв’язку 

із цим зазначене питання потребує конкретизації.  

По-друге, сам перелік принципів, що наводиться у наукових працях та 

аналітичних матеріалах, має доволі широкий діапазон і не є уніфікованим. Для 

підтвердження останньої тези був проведений контент-аналіз текстів найбільш 

визначних наукових публікацій за період понад п’ять років. В результаті виявлено 

суттєві розбіжності у баченні принципів, що є значущими для правозастосування у 

досліджуваній галузі. 

Наприклад, у монографії О. П. Єрменчука згадуються такі принципи, як:  

 співпраця з громадянським суспільством [418, с. 146];  
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 здійснення державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної 

інфраструктури [418, с. 147]; 

 індикативні керівні принципи для підготовки планів [418, с. 79]; 

 принципи побудови системи захисту критичної інфраструктури [418, с.6, 

16]. 

Д. С. Бірюков віддає перевагу принципам:  

 планування безпеки [4, с. 6];  

 залишковому принципу [4, с. 4];  

 принципу групування [4, с. 22];  

 принципам ідентифікації критичної інфраструктури [4, с. 25]; 

 європейським принципам [4, с. 68].  

Авторський колектив англомовної монографії „Developing The Critical 

Infrastructure Protection System in Ukraine” за загальною редакцією О. М. Суходолі 

[1] виділяє основні принципи формування політики захисту критичної 

інфраструктури, до яких включено: 

 принципи координованості, методологічної єдності [1, с. 28]; 

 державно-приватного партнерства [1, с. 29];  

 конфіденційності [1, с.30];  

 міжнародної співпраці [1, с. 30];  

 принципи економічних відносин та їх змін [1, с. 36];  

 загальні принципи захисту критичної інфраструктури [1, с.44];  

 принципи державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури [1, с. 46];  

 фундаментальні принципи роботи [1, с. 58];  

 принципи взаємодії та співробітництва органів державної влади, 

приватного бізнесу, суспільства та держави [1, с. 58, 101];  

 принципи функціонування державної системи [1, 91];  

 широко визнані принципи процесу планування [1, с. 121;  

 узгоджені принципи управління для різних етапів кризи [1, с. 125];  
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 принципи антикризового управління[1, с. 130]; 

 правові, організаційні, фінансово-економічні принципи [1, c. 161];  

 принципи законодавства ЄС [1, с. 161].  

По суті перелічені принципи являють собою творчий розвиток, доповнення 

того, що зазначалося в „Зеленій книзі з питань захисту критичної інфраструктури в 

Україні” [60], виданій у 2012 році. Там також виділяються принципи: 

координованості, єдності методологічних засад, державно-приватного партнерства, 

забезпечення конфіденційності, міжнародного співробітництва. 

Пізніше, в новій монографії за авторством того ж дослідника О. М. Суходолі 

[2], хоча окремо і не досліджуються принципи ані як правова категорія, ані як 

технічна, ані як організаційна, однак, здійснений аналіз тексту роботи дозволив 

виділити згадку на вказівку щодо таких принципів:  

1) принципи та вимоги щодо співпраці із країнами партнерами винятково 

крізь призму посилення стійкості цих партнерів [2, с. 22]; 

2) принципи формування стійкості суспільства[2, с. 24] ; 

3) принципи готовності та управління в кризових ситуаціях на урядовому, 

регіональному та муніципальному рівнях [2, с. 24]; 

4) організаційні принципи [2, с. 25]; 

5) національні керівні принципи для забезпечення готовності [458]; 

6) принципи розбудови стійкості місцевих громад та компаній [459, с. 50]; 

7) принципи інформаційного обміну [2, с. 110]. 

У Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури 

зазначено: „створення державної системи захисту критичної інфраструктури… 

потребує нормативно-правового врегулювання основоположних принципів її 

функціонування. 

Ця думка знаходить своє продовження у проекті Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”[2, с. 210], де визначено принципи 

функціонування ДСЗКІ: 

1) координованості; 

2) єдності методологічних засад захисту критичної інфраструктури;  
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3) державно-приватної взаємодії; 

4) забезпечення конфіденційності;  

5) міжнародного співробітництва. 

Водночас у доктринальних джерелах питання принципів формування чи 

функціонування в якості самостійних окремо не досліджуються, що додатково 

підкреслює як актуальність звернення до даного питання, так і безпосередньо його 

наукову новизну. 

Це якщо не згадувати про більш глибинний методологічний аналіз принципів, 

спираючись на сучасні методологічні ідеї та концепції: 

 гомоморфізма та ізоморфізма, в рамках яких відбувається ієрарахізація 

ключових понять та когнітивних конструкцій з метою будови еталонної моделі 

ДСЗКІ [414; 44]; 

 використання теорії ігор [460, с. 97-113],  

 мережевої теорії і стрес-тестів [460, с. 135-157]; 

 використання імпліцитних взаємозалежних моделей [460, с. 115-133]; 

 використання захисту стрімінгових технологій, а також сенсорів з 

обмеженою потужністю, використовуючи двоканальні модулі ідентифікації [461]; 

 моніторинг хмарних безпекових сервісів та менеджмент 

вразливостей [462] тощо.  

Більшість проблем у сучасних наукових дослідженнях існують через те, що 

вимоги до вивчення напрацювань дослідників подеколи відбуваються без 

урахування вже досліджених проблем, які давно мають вирішення. Це, наприклад, 

вищезгадане поняття ізоморфізму, теорію якого ще 1983 року подали Ди Маджио і 

Пауел [463; 464; 465; 466; 467; 468], складовими якої виступають такі когнітивні 

елементи: 1) коерцитивний ізоморфізм; 2) міметичний ізоморфізм; 3) новий 

інституціоналізм; 4) нормативний ізоморфізм.  

Основна ідея даної концепції полягає у тому, що ізоморфізм пояснює схожість 

процесів і структури однієї організації з процесами іншої. Ось чому відбувається 

певна плутанина при ототожненні принципів формування і принципів 

функціонування. 
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Більше того, варто зауважити, що ізоморфізм скеровує системне спрямування 

наукових методів пізнання в рамках коеволюції та трансформації складних 

самоорганізаційних систем [469; 470]. Адже процес формування ДСЗКІ перебуває у 

прямій залежності від усвідомлення системності як самої оточуючої дійсності, так і 

методології пізнання трансформаційних процесів в якості систем. У цілому ж дана 

теоретична проблема є важливою для подальших окремих самостійних досліджень в 

рамках побудови макросистеми захисту критичної інфраструктури. 

Слід також згадати важливу роль випадкових (стохастичних) процесів [471; 

472; 473; 474], оскільки велика кількість явищ, які ми спостерігаємо в 

навколишньому середовищі, являють собою випадкові процеси, тобто такі процеси, 

що відбуваються у часі і на розвиток яких впливають внутрішні чи зовнішні 

випадкові фактори [474, с. 3]. Насправді майже не існує суто детермінованих 

процесів, тобто таких, що не залежать від випадкових факторів. Хоча впливом 

випадкових факторів на деякі процеси можна знехтувати, тобто розглядати їх як 

детерміновані [474, с. 3]. 

У сфері ЗКІ перманентне існування загроз різних типів (в тому числі 

ймовірність впливу випадкових факторів) потребує розроблення і впровадження 

комплексних механізмів нормативного, технічного, кібернетичного, фізичного та 

інших видів захисту та забезпечення стійкості об’єктів КІ, а також створення та 

ефективного функціонування ДСЗКІ. При цьому як на процес створення ДСЗКІ, так 

і на процес її функціонування впливатимуть різноспрямовані, у тому числі 

випадкові процеси, що зумовлює необхідність вироблення узгодженого переліку 

принципів. 

З метою визначення окремих змістовних аспектів принципів формування і 

принципів функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури 

проведено їх порівняльний аналіз, який найбільш доцільно представити у таблиці 

(Додаток В.8). 

Таким чином наведені дані достатньо переконливо аргументують необхідність 

роз’єднання принципів формування і принципів функціонування ДСЗКІ. Ситуація 

ускладнюється ще й тим, що держава на даний час здійснює одночасно захист 
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критичної інфраструктури і формує відповідну політику, а також розбудовує ДСЗКІ. 

Це певною мірою спричиняє наявність такої групи принципів, які умовно можна 

назвати інтегративно-універсальні. Тобто це такі принципи, які є актуальними для 

обох виділених груп, і які для наукової точності доцільно поділяти за таким 

критерієм:  

 принципи функціонування та розвитку — принципи функціонування 

ДСЗКІ; 

 принципи формування — принципи формування державної політики у 

сфері ЗКІ. 

Окремо також слід розглянути класифікацію принципів, визначених у 

„Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури”, 

затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 

1009-р [65].  

Зазначеним нормативно-правовим актом встановлено групу принципів, на 

яких базується досягнення мети Концепції. До них віднесено:  

1) взаємодію суб’єктів державної системи захисту критичної інфраструктури; 

2) підвищення рівня власних спроможностей громадян, суб’єктів 

господарювання, установ та організацій, уразливих до припинення або погіршення 

функціонування критичної інфраструктури;  

3) будівництво та експлуатацію об’єктів критичної інфраструктури з 

дотриманням вимог (інженерно-технічних, організаційних, експлуатаційних тощо) 

стосовно їх стійкого функціонування у різних режимах функціонування критичної 

інфраструктури;  

4) обмін інформацією між суб’єктами державної системи захисту критичної 

інфраструктури про загрози критичній інфраструктурі;  

5) здійснення державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної 

інфраструктури;  

6) сприяння міжнародному співробітництву у сфері захисту критичної 

інфраструктури з урахуванням глобальних та регіональних безпекових процесів;  
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7) розроблення та удосконалення законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури з урахуванням норм і стандартів НАТО, а також положень річних 

національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО на відповідні роки. 

Варто зробити окремий аналіз кожного із зазначених принципів. 

Взаємодія суб’єктів державної системи захисту критичної інфраструктури  

Створення ДСЗКІ має відбуватись синхронно із розвитком правової та 

безпекової політики держави, а також з урахуванням рівня спроможностей 

складових сектору безпеки і оборони держави. Саме такий підхід сприятиме 

формуванню сприятливих умов для всебічного розвитку інтересів особи, 

суспільства і держави. При цьому, на це і спрямована діяльність ДСЗКІ. Відтак, 

необхідність на концептуально нових підходах здійснювати перегляд усієї системи 

публічного управління, зумовлює потребу і в застосуванні нових підходів до 

створення ДСЗКІ, оскільки архітектура даної системи має створити умови, за яких 

відбуватиметься узгодження дій суб’єктів, які будуть виконувати різні функції і ролі 

та розуміти, яким чином досягати визначених цілей у сфері ЗКІ. 

Варто зазначити, що в існуючих дослідженнях хоч і частково, але робиться 

акцент на необхідності взаємодії, навіть окремо виділено такий принцип, однак слід 

фактично на сьогодні відсутнє адміністративно-правове і теоретико-методологічне 

підґрунтя, на якому можна було б сформувати еталонну модель ДСЗКІ саме в якості 

макросистеми із належним рівнем взаємодії усіх її суб’єктів. Цей процес вимагає 

часу і ресурсів. Зазначене формує нове додаткове наукове завдання, яке полягає у 

більш детальному та комплексному дослідженні адміністративно-правових основ 

взаємодії суб’єктів ДСЗКІ. 

У цілому тематика взаємодії в науковому плані достатньо повно досліджена в 

роботах науковців у галузі адміністративного права, зокрема: В. Б. Авер’янова, 

В. Г. Афанасьєва, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, А. С. Васильєва, 

Т. І. Возної, В. В. Галунька, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, 

С. В. Ківалова, З. Р. Кісіль, В. С. Ковальського, Л. В. Коваля, В. А. Козака, Г. Л. 

Кохан, Є. Б. Кубко, В. І. Курила, О. В. Кушнір, Б. М. Лазарева, К. Б. Левченко, В. А. 

Ліпкана, Я. Г. Лизогуба, Л. Ф. Морозова, О. М. Надьон, Н. Р. Нижник, В. Ф. 
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Опришка, О. М. Орлеана, Н. М. Осипової, О. П. Полінця, В. Г. Поліщука, П. М. 

Рабіновича, В. І. Ремньова, Ю. І. Римаренка, Л. А. Савченко, А. О. Селіванова, А. І. 

Сироти, С. Г. Стеценка, М. С. Студенікіної, Ю. О. Тихомирова, М. М. Тищенка, 

Р. Й. Халфіної, В. В. Цвєткова, В. Є. Чиркіна, Ю. С. Шемшученка, В. С. Шестака, 

К. В. Шоріної та інших. 

Однак, не зважаючи на достатню кількість наукових джерел, жодної 

монографічної роботи з проблематики взаємодії суб’єктів державної системи 

захисту критичної інфраструктури немає. 

Розгорнутий науковий аналіз цієї категорії з позицій теоретико-

методологічних основ зроблено у монографії В. А. Ліпкана та О. В. Кушнір [475]. 

Якщо екстраполювати положення згаданої роботи до теми дослідження в контексті 

становлення поняття [475, с. 56-74], а також інші дослідження [476; 477; 478; 479; 

480] та виділення окремих його аспектів [475, с. 74-82], то можна отримати такі 

наукові результати. 

Взаємодія― поняття для позначення впливу речей одна на одну для 

відображення взаємозв’язків між різними об’єктами, для характеристики форм 

людського буття, людської діяльності й пізнання. У понятті „взаємодія” фіксуються 

прямі та зворотні впливи речей, воно охоплює прямі й опосередковані відносини 

між об’єктами і системами. Таке визначення взаємодії є всеосяжним і 

застосовується для відображення будь-яких процесів і форм прояву свідомості. 

При цьому, Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

„взаємодію” як „взаємний зв’язок між предметами в дії а також погоджена дія між 

ким-, чим-небудь” [56, с. 125]. 

Слід зазначити, що реалізація принципу взаємодії є вкрай важливою, однак 

цьому має передувати визначення й законодавче закріплення переліку субʼєктів 

ДСЗКІ із чітким розподілом їхніх повноважень.  

Через відсутність в Україні спеціального профільного закону виникають певні 

складнощі, пов’язані із окремими нормативними положеннями, що інколи 

призводять до дублювання функцій та повноважень тих чи інших субʼєктів, які на 

сьогодні залучені до діяльності у сфері ЗКІ. Проте не виключено, що окремі 
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непередбачувані ситуації можуть взагалі не охоплюватися функціями жодного 

суб’єкта.  

Як слушно зазначено в аналітичній доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень „Про забезпечення координації дій, взаємодії та обміну 

інформацією при створенні державної системи захисту критичної інфраструктури”: 

„Наявні механізми та процедури взаємодії за умов, коли окреме міністерство 

(відомство) має забезпечувати реагування на „свій” набір загроз та небезпек і несе 

відповідальність за функціонування „своєї” системи безпеки (кризового реагування), 

не дозволяють досягти рівня координації дій, взаємодії та обміну інформацією, 

адекватного цілям та завданням захисту національної КІ” [5, с. 5-6]. 

Існує також потреба у спеціальному уповноваженого суб’єкті, на який би 

покладалися обов’язки координації та організації взаємодії усіх інших субʼєктів 

ДСЗКІ. За своєю суттю цей суб’єкт виступатиме в якості національного 

координатора і матиме пряме підпорядкування Кабінету Міністрів України, а по 

окремих питаннях – Раді національної безпеки і оборони України. В цілому ж 

специфіка такої взаємодії полягатиме у тому, що вона має бути відпрацьована як в 

режимі штатних, так і в режимі позаштатних ситуацій з відповідним розробленням 

планів дій.  

Отже, надзвичайна важливість принципу взаємодії субʼєктів ДСЗКІ зумовлює 

здійснення цілого комплексу додаткових правових, організаційних, інформаційних, 

комунікаційних та інших управлінських заходів.  

Підвищення рівня власних спроможностей громадян, суб’єктів 

господарювання, установ та організацій, уразливих до припинення або погіршення 

функціонування критичної інфраструктури 

Представлений принцип є інноваційним, оскільки запроваджує нову 

світоглядну парадигму. Держава не може і не повинна брати на себе абсолютно все. 

Наприклад, у провідних державах світу, які вже створили відповідні системи 

захисту критичної інфраструктури, громадяни та представники приватного сектору 

є повноправними учасниками процесу забезпечення захисту критичної 

інфраструктури. Водночас, для впровадження зазначеного принципу слід спочатку 
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визначитися, що саме має стати сферою самозабезпечення й самозахисту, а що діє за 

принципами субсидіарності.  

При цьому реалізація даного принципу починається із досить складного 

кроку – зміни системи мислення громадян. Застосовуючи комплекс просвітницьких, 

роз’яснювальних заходів, використовуючи можливості соціальної реклами, 

залучаючи окремих громадян та громадські організації до розв’язання проблем 

участі у захисті і забезпеченні стійкості КІ, держава створюватиме підґрунтя для 

максимального убезпечення від ймовірних загроз. З урахуванням вимог Закону 

України „Про державну таємницю” є усі можливості залучення даної категорії 

субʼєктів ДСЗКІ до проведення обговорення проектів нормативно-правових актів у 

сфері ЗКІ, участі в наглядових радах підприємств, що входять до складу обʼєктів КІ 

тощо.  

Водночас підвищення рівня власних спроможностей окремих громадян і 

субʼєктів КІ у сучасних умовах водночас потребує і певних додаткових ресурсів, що 

також потрібно враховувати. 

Будівництво та експлуатація об’єктів критичної інфраструктури з 

дотриманням вимог (інженерно-технічних, організаційних, експлуатаційних тощо) 

стосовно їх стійкого функціонування у різних режимах. 

Даний принцип є одним із основних, але одночасно і одним із найскладнішим 

для реалізації. Зазначене пов’язане із існуванням низки об’єктивних чинників, які 

значною мірою перешкоджають його дотриманню. Зокрема до таких чинників 

можна віднести моральну застарілість, зношеність фонду обʼєктів КІ. Більшість із 

зазначених об’єктів були побудовані за часів СРСР, коли діяли абсолютно інші 

стандарти, а також були кардинально інші уявлення про можливі загрози таким 

об’єктам. 

Слід враховувати й те, що економіка Радянського Союзу методологічно 

ґрунтувалася на взаємозалежності регіонів та коопераційних зв’язках. Наприклад, 

необхідні компоненти для функціонування атомних електростанцій, що розташовані 

в Україні, вироблялися в Росії, при цьому окремі складові для підприємств 

російської авіаційної промисловості вироблялися в Україні. На той час це було 



270 

виправдано, а зараз стало фактором, що вливає на стан національної безпеки. Таких 

прикладів можна навести чимало. Їх аналіз і систематизація має перспективу для 

проведення окремого наукового дослідження.  

Що ж до організаційно-правової складової реалізації даного принципу, що 

розглядається, то до неї слід віднести:  

 необхідність проведення огляду стану обʼєктів КІ, а також аудиту їх 

діяльності;  

 необхідність затвердження національного переліку обʼєктів КІ з 

урахуванням результатів аудиту їхньої діяльності (сфера діяльності чи 

обслуговування, коефіцієнт зношеності, залежність у забезпеченні ресурсами тощо) 

[92];  

 необхідність законодавчого закріплення правового механізму 

проведення категоризації та паспортизації обʼєктів КІ, із подальшим проведенням 

такої категоризації та паспортизації; 

 пріоритетність закріплення в нормативно-правових актах індикаторів 

безпекового середовища для даної категорії обʼєктів (з урахуванням безпеки людей і 

довкілля);  

 необхідність розробки та затвердження в установленому порядку 

сучасних стандартів щодо діяльності обʼєктів КІ; 

 необхідність запровадження системної моніторингової, статистичної, 

аналітичної компоненти в управлінні цими обʼєктами [179; 481];  

 необхідність гармонізації міжнародних, державних і підзаконних 

нормативно-правових актів щодо усіх аспектів захисту таких обʼєктів;  

 необхідність моделювання загроз та уразливостей з подальшим 

нормативним врегулюванням особливостей діяльності обʼєктів КІ, дій персоналу у 

позаштатних ситуаціях тощо [482; 483].  

Отже, для того, щоб вказаний принцип не залишився декларацією, а почав 

повноцінно діяти, необхідно провести складну роботу, що ґрунтуватиметься на 

досягненнях науки, в тому числі адміністративно-правової.  

Обмін інформацією між суб’єктами державної системи захисту критичної 
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інфраструктури про загрози критичній інфраструктурі 

За своїм змістом вказаний принцип є складовою першого із групи 

зазначених — принципу взаємодії. Виокремлення його в переліку зумовлено 

важливістю такої діяльності. На сьогодні це питання законодавчо унормовано 

частково. У цьому контексті також набуває актуальності необхідність створення 

єдиного координаційного суб’єкта, який сприяв би своєчасному розповсюдженню 

необхідної інформації та здійснював на її підставі подальшу координацію дій.  

Із позицій управлінської діяльності, має бути визначений перелік субʼєктів (в 

тому числі на рівні окремих штатних посад персоналу), на яких покладається 

обов’язок з обміну відповідною інформацією по горизонталі й вертикалі. Крім того, 

необхідним є пошук балансу між повідомленням інформації іноземним партнерам та 

дотриманням вимог Закону України „Про державну таємницю”.  

Також певним чином даний принцип корелюється із проведенням скринінгу 

прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, оскільки від 

наявності точної інформації залежить своєчасне виявлення фактичних обставин (у 

тому числі, справжніх мотивів), від яких залежатиме прийняття рішення щодо 

дозволу або відмови у проведенні інвестиції в об’єкти критичної інфраструктури. 

Зважаючи на важливість даних питань, питання проведення скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури будуть розглянуті нижче 

в роботі. Слід зазначити, що в законодавстві встановлено певні обмеження щодо 

можливості здійснення іноземних інвестицій. Так, відповідно до ст. 7 Закону 

України «Про режим іноземних інвестицій», не може бути заявником, який має 

намір реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями та отримати 

державну підтримку, зокрема, державні господарські об’єднання, державні 

холдингові компанії, інші державні господарські організації, державні підприємства, 

установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському 

товариству, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі, а також комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній 
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громаді  [484]. Проте, в законодавстві відсутні положення, які б системно 

регулювали питання інвестування в об’єкти КІ, незалежно від виду власності, в якій 

вони перебувають як єдиний майновий комплекс, а також щодо кола суб’єктів, які 

можуть виступати бенефіціарними власниками таких об’єктів. 

Здійснення державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної 

інфраструктури 

Зазначений принцип також перебуває у нерозривному зв’язку із принципом 

взаємодії, підвищенням рівня власних спроможностей громадян, субʼєктів 

господарювання, установ та організацій. Його реалізація на методологічних засадах 

починається зі зміни методологічної парадигми, за якої лише держава та її органи 

несуть відповідальність за забезпечення національної безпеки.  

Корисною для вивчення можливостей державно-приватного партнерства є 

робота „Публічно-приватне партнерство: будова, захист і відновлення” під 

редакцією Роберта Кларката та Сімона Хакіма  [485, с. 1-15], в якій розглядається 

комплекс питань щодо: 

 ролі публічно-приватного партнерства у ЗКІ (Роберт Кларк, Сімон 

Хакім) [485]; 

 будови публічно-приватного партнерства (Франк Церуньян) [485, с. 15-

17]; 

 участі приватних агенцій у захисті соціальної інфраструктури (Лоуренс 

Мартін)[485, с. 113-123]; 

 ролі державно-приватного партнерства у дотриманні повітряного 

контролю як квазі-приватних корпорацій (Роберт Пул) [485, с. 89-111] тощо. 

На питанні державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки в контексті 

формування національної системи стійкості звертається увага в монографії Дімітріса 

Гріцаліса і Джорджа Стерджіопулуса „Безпека критичної інфраструктури та 

стійкість” [460]. 

Відштовхуючись від цього, до кола відповідних субʼєктів на рівні 

законодавства мають бути віднесені не тільки органи державної влади, а й 
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оператори КІ, тобто організації, підприємства, установи усіх форм власності, що 

діють у сфері КІ.  

Досить неоднозначним і дискусійним є питання, яке розглядається в 

аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних досліджень „Державно-

приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для 

України” щодо можливостей трансформації від протиправної діяльності до 

легального співробітництва з державою так званих „хактивістів” (неологізм, що 

поєднує „хакерів” та „активістів”) [363, c. 64-67]. 

Слід підкреслити, що досягнення цілей створення державної системи захисту 

та стійкості критичної інфраструктури зумовлює необхідність пошуку можливостей 

для об’єднання інтересів держави і бізнесу. Для усіх сторін цього процесу має бути 

зрозуміло, що більш стійка і захищена критична інфраструктура сприяє створенню 

умов, за яких відбувається стимулювання економічного зростання, створюються 

привабливі умови для інвестування в ОКІ, відбувається розвиток промисловості, 

створюються нові робочі місця тощо. Крім того, створення ДСЗКІ найімовірніше 

стане поштовхом для розвитку недержавної системи безпеки, у тому числі мереж 

приватних аудиторів, приватних охоронних структур тощо. 

Водночас із правових позицій необхідним є унормування засад залучення 

недержавних субʼєктів до захисту КІ; межі допуску до конфіденційної і таємної 

інформації відповідно до чинного законодавства; вироблення запобіжних заходів 

щодо недопущення проникнення представників спеціальних служб іноземних 

держав і здійснення ними шпіонажу, підготовки терористичних актів; здійснення 

контррозвідувального, оперативно-розшукового забезпечення діяльності обʼєктів КІ 

тощо. 

Отже, при реалізації розглянутого принципу важливо не тільки перетворити 

представників приватного сектору на партнерів держави (зокрема, операторів КІ) та 

вжити заходів щодо розвитку таких партнерських відносин на взаємовигідних 

засадах, а й не допустити витоку важливої інформації чи проникнення до цих 

обʼєктів осіб, які можуть завдати шкоди безпеці КІ. 

Сприяння міжнародному співробітництву у сфері захисту критичної 
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інфраструктури з урахуванням глобальних та регіональних безпекових процесів  

Суттєве прискорення й значне поширення процесів глобалізації вплинуло на 

розуміння сутності конструктивного міжнародного співробітництва, зокрема у сфері 

захисту критичної інфраструктури. Загрози терористичних актів, дистанційного 

протиправного втручання в роботу систем і механізмів через мережу Інтернет 

спричинили зростання масштабів можливих наслідків. Відтак, протистояння 

подібним загрозам і викликам потребує об’єднання зусиль на міждержавному рівні. 

До можливостей міжнародного співробітництва для України можна віднести: 

вивчення досвіду провідних держав (інституційної, організаційної та правової 

складових діяльності у сфері ЗКІ), консультативна та технічна допомога 

міжнародних партнерів, проведення спільних заходів тощо. 

Прогресивним у цій сфері слід визнати досвід Європейського Союзу, де у 2004 

було висунуто вимогу щодо підготовки загальної стратегії охорони та захисту 

критичних інфраструктур та ухвалено Повідомлення про охорону та захист 

критичних інфраструктур в рамках боротьби проти тероризму, в якому було 

викладено пропозиції щодо можливих заходів Співтовариства щодо попередження, 

підготованості та реагування на терористичні акти, пов’язані з критичними 

інфраструктурами [92]. 

17 листопада 2005 року Європейською Комісією було ухвалено Зелену книгу з 

питань європейської програми охорони та захисту критичних інфраструктур, яка 

визначала декілька можливих варіантів політики щодо створення такої програми та 

Інформаційної мережі попередження щодо загроз критичній інфраструктурі. У 

відгуках, отриманих стосовно Зеленої книги з питань європейської програми 

охорони та захисту критичних інфраструктур акцентувалось на додаткових 

перевагах запропонованих рамок щодо охорони та захисту критичних 

інфраструктур, а також підкреслено необхідність покращення охорони та захисту 

критичних інфраструктур в Європі, а також зниження рівня вразливості критичних 

інфраструктур. Підкреслена важливість ключових принципів субсидіарності, 

пропорційності і комплементарності, а також діалогу між стейкхолдерами [92]. 
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Наступним кроком стало ухвалення Директиви Ради Європейського Союзу 

2008/114/ЄС від 8 грудня 2008 року про ідентифікацію і визначення європейських 

критичних інфраструктур та оцінювання необхідності покращення їх охорони та 

захисту [92], яка стала першим кроком поступового підходу до ідентифікації і 

визначення європейських критичних інфраструктур. Відповідно до зазначеної 

Директиви відповідальність за охорону та захист європейських критичних 

інфраструктур покладається на держави-члени та власників/операторів таких 

інфраструктур. Слід підкреслити, що основною метою цього документа є 

визначення єдиних підходів до захисту критичної інфраструктури (з одночасним 

засекречуванням інформації, яка стосується визначення конкретної інфраструктури 

як європейської критичної інфраструктури). Крім того,  Директивою запропоновано 

розробити загальні методи ідентифікації і класифікації ризиків, загроз і 

вразливостей об’єктів інфраструктури. 

Окремо варто зауважити щодо того, що у Директиві значну увагу приділено 

питанню комунікації як між власниками/операторами європейських критичних 

інфраструктур та державами-членами, так і між державами-членами та 

Європейською Комісією: обов’язок щодо збирання інформації про європейські 

критичні інфраструктури та її передачу Європейській Комісії з метою розроблення 

конкретних пропозицій щодо покращення охорони та захисту таких об’єктів 

покладається на кожну державу-члена, на території якої розташовуються об’єкти КІ. 

Також цим документом з метою сприяння співпраці та комунікаціям з 

відповідними національними органами охорони та захисту критичних 

інфраструктур пропонується визначення у кожній державі-члені та у 

власників/операторів критичної інфраструктури „координаторів з питань 

безпеки”[92].  

Такий підхід необхідно впровадити і в Україні, оскільки формування 

ефективної „архітектури” ДСЗКІ передбачає, насамперед, налагодження стійких 

комунікаційних зв’язків між усіма суб’єктами системи за умови збалансування 

інтересів кожного із таких суб’єктів для досягнення цілей ЗКІ та обрання найбільш 

оптимальних моделей та інструментарію захисту.  



276 

При цьому на Службу безпеки України як одного з ключових субʼєктів ДСЗКІ 

у зазначеному контексті покладається обов’язок визначення можливостей взаємодії 

та меж конфіденційності при обміні інформацією в міжнародних контактах, 

недопущення витоку інформації з обмеженим доступом, контррозвідувальна 

діяльність тощо. 

Перспективним є й дослідження допустимих методів фінансування 

інфраструктурних проектів та об’єктів критичної інфраструктури (акціонування, 

венчурне фінансування, кредитне фінансування, змішане (дольове) фінансування). З 

урахуванням фінансового стану держави та існуючої недостатності фінансових 

ресурсів для самостійного вжиття усіх заходів, необхідних для забезпечення 

стійкості КІ необхідно визначити організаційно-правовий механізм для залучення 

додаткових коштів в якості фінансової допомоги держав-партнерів України, 

провідних міжнародних інституцій, кола інвесторів та умов їх участі в 

інфраструктурних проектах. Також необхідним є унормування порядку здійснення 

контролю та звітності за використанням міжнародних інвестицій в ДСЗКІ України.  

Враховуючи викладене, слід підкреслити, що міжнародне співробітництво у 

сфері захисту критичної інфраструктури є вимогою часу. Від реалізації даного 

принципу багато в чому залежать можливості для держави у майбутньому, стан 

національної безпеки, а також участь і роль у майбутній архітектурі системи 

глобальної безпеки в цілому. 

Співробітництво України з Організацією Північноатлантичного договору 

(НАТО) було започатковано ще у 1997 р. на рівні Хартії [486], а у 2001-му на рівні 

відповідного Указу Президента України [487]. Вкрай важливим є те, що вже тоді 

було визначено ставлення України до НАТО як до „найбільш ефективної структури 

колективної безпеки”[487].  

Передбачалося, що до сфер консультацій та співробітництва з-поміж інших 

входить: цивільне планування на випадок надзвичайних ситуацій та катастроф, 

аспекти безпеки у сфері довкілля, включаючи ядерну безпеку, використання 

космічного та повітряного простору.  
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Від 2011 року щорічно приймаються Річні національні програми 

співробітництва Україна – НАТО, які затверджуються указами Президента України.  

Так, відповідно до такої програми на 2020 р. [488] були розроблені 

пріоритетні завдання та заходи щодо: 

 упровадження сучасної, захищеної, стабільної ІТ-інфраструктури (ціль 

1.5.1.1); 

 здійснення на системній основі вдосконалення законодавства України, 

зокрема в частині визначення пріоритетності для інфраструктурних проектів та у 

сфері безпеки постачань природного газу (ціль 1.5.3.3); 

 функціонування високотехнологічної та ефективної інфраструктури 

енергопостачання; підвищення рівня професійної компетентності працівників 

об’єктів критичної інфраструктури (ціль 1.5.3.4); 

 упровадження інформаційно-аналітичної системи оцінки загроз 

критичній інфраструктурі (ціль 1.6.2.4); 

 удосконалення законодавства з питань функціонування державної 

системи захисту критичної інфраструктури; створення дорожньої карти з 

імплементації нормативно-правових актів для забезпечення функціонування 

державної системи захисту критичної інфраструктури (ціль 1.6.3.1); 

 визначення координаційного органу, відповідального за належне 

функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури; формування 

переліку об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення об’єктів критичної 

інфраструктури належно підготовленим та мотивованим персоналом (ціль 1.6.3.2); 

 забезпечення та постійного оновлення комплексу сил і засобів 

функціонування та виконання завдань системи захисту критичної інфраструктури; 

забезпечення координації і взаємозамінності елементів системи захисту критичної 

інфраструктури; забезпечення ефективної системи обміну інформацією між 

елементами системи захисту критичної інфраструктури з метою прогнозування 

можливих загроз критичній інфраструктурі та їх попередження; запровадження 

ефективних механізмів та інструментів для реагування на загрози об’єктам 

критичної інфраструктури (ціль 1.6.3.3),  
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 створення мережі ситуаційних центрів моніторингу, аналізу ризиків для 

попередження загроз об’єктам критичної інфраструктури (ціль 1.6.3.4); 

 посилення захисту об’єктів транспортної інфраструктури (ціль 2.3.7.3) 

тощо. 

Окремо передбачено завдання і заходи, спрямовані на створення в Україні 

Національної системи стійкості (ціль 1.6.4). 

При цьому слід підкреслити, що на реалізацію вищезазначених завдань 

передбачено строк від 1 до 5 років. Безумовно, успішність реалізації таких завдань 

безпосередньо залежить від ефективності координації зусиль між усіма залученими 

суб’єктами. 

На завершення розгляду принципів, представлених у „Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури”, слід зазначити, що кожен із 

них є вкрай актуальним і важливим, універсальним і широкомасштабним, що 

підкреслює правильність обраних підходів при розробленні цієї Концепції. 

Характерно, що вищезазначені принципи не дублюють переліку принципів, 

визначених Європейською Програмою захисту критичної інфраструктури [489], у 

якій зазначено про такі принципи:  

1) субсидіарності;  

2) взаємної доповнюваності;  

3) конфіденційності;  

4) співробітництва із зацікавленими сторонами;  

5) співмірності;  

6) секторального підходу. 

Більшість із цих принципів досить рідко зустрічається у текстах українських 

нормативно-правових актів, проте мають широкі перспективи для своєї реалізації в 

діяльності з формування ДСЗКІ. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зауважити, що авторське бачення наукової 

проблеми полягає в тому, що, по-перше, доцільно розрізняти принципи створення й 

принципи функціонування ДСЗКІ, а також виділяти групу інтегральних принципів, 

актуальних для обох груп. По-друге, є сенс вирізняти групи принципів формування 
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ДСЗКІ за сферами, представленими у таблиці (Додаток В.9). Подана класифікація не 

є вичерпною, проте характеризується системністю та дозволяє за необхідності 

створювати у практичній діяльності певні алгоритми дій та сприяти найбільш 

ефективній реалізації поетапного розв’язання важливих завдань. 

 

3.4 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СКРИНІНГУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ’ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Вже очевидним є розуміння, що сучасний світ дедалі глибше поринає у 

стратегічну нестабільність. За таких умов важливим завданням виступає 

формування державної системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, в 

рамках якої буде розроблено систему відповідних заходів, зокрема, спрямованих на 

недопущення реалізації загроз таким об’єктам. В науковій літературі здебільшого 

заходи із захисту критичної інфраструктури розглядаються крізь призму фізичних і 

технічних заходів. Однак поза науковою увагою на даний час залишаються правові, 

інформаційні, економічні та спеціальні заходи. Саме тому, постає наукова потреба у 

заповненні даної прогалини і визначенні змісту таких заходів відповідно до 

означених блоків. З огляду на зазначене у даному підрозділі розглядатиметься один 

із важливих заходів в рамках економічного блоку — скринінг прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури України. 

У цьому аспекті також варто підкреслити необхідність дослідження механізму 

адміністративного-правового регулювання порядку проведення перевірки (оцінки) 

прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури з метою 

забезпечення національної безпеки.  

Це зумовлює необхідність у законодавчому визначенні:  

- порядку проведення перевірки (оцінки)  прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури;  

- суб’єктів, які мають проводити таку перевірку (оцінку) прямих 

іноземних інвестицій та їх адміністративно-правового статусу; 



280 

- механізму проведення такої перевірки (оцінки) прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. 

Викладене зумовлює актуальність звернення в рамках даного дослідження до 

розгляду вищезазначених питань. 

Одразу слід зауважити, що окреслене питання в даній інтерпретації є першим 

в адміністративно-правовій науці, адже жоден із авторів не досліджував в якості 

окремого та самостійного об’єкта „скринінг прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури”, а тому фактично відсутні будь-які 

напрацювання.  

Тож подані нижче думки виступають засадами адміністративно-правової 

концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури. Отже, постановка теми в даній інтерпретації є першою спробою 

в українській адміністративно-правовій науці. 

Джерельною базою для опрацювання зазначеного питання виступили роботи 

таких дослідників: В. В. Бєгун, Д. С. Бірюков, Д. Г. Бобро, В. Ф. Гречанінов, О. В. 

Євдін, В. А. Заславський, Г. Ю. Зубко, С. П. Іванюта, С. І. Кондратов, А. О. 

Корченко, А. О. Мороз, Є. Степанова, О. М. Суходоля та ін. 

Також було проаналізовано велику кількість іноземних джерел як стосовно 

безпосередньо механізму скринінгу прямих іноземних інвестицій [490; 491; 492; 

493; 494], так і щодо розроблення концепції відповідального інвестування [495; 496; 

497; 498; 499; 500]. Однак їх детальний аналіз виходить за рамки предмета 

дослідження, а тому може розглядатися як напрям подальших досліджень у сфері 

захисту критичної інфраструктури саме в її системному вимірі. 

Незважаючи на певні достатньо високі досягнення у теорії і практиці захисту 

критичної інфраструктури, в цілому слід визнати недостатнім рівень вивчення 

ефективності та наслідків залучення інвестицій, причому як іноземних, так і 

вітчизняних у розвиток об’єктів інфраструктури. Більше того, варто зазначити, що 

більшість інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури можна визначити такими, 

які за певних несприятливих умов можуть становити загрозу ефективному 

функціонуванню не лише того чи іншого об’єкта, а й національної безпеки в цілому. 
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Крім того з огляду на те, що діяльність з інвестування в об’єкти критичної 

інфраструктури безпосередньо пов’язана із потребою збалансування інтересів 

держави та інвестора, необхідним є визначення саме адміністративно-правового 

змісту скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. 

Метою підрозділу є наукове обґрунтування необхідності здійснення 

адміністративно-правового регулювання скринінгу прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури, формування підґрунтя для подальшого 

розроблення та впровадження концепції відповідального інвестування. 

Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання: 

1) сформулювати передумови здійснення скринінгу прямих іноземних  

інвестицій в ОКІ в Україні; 

2) проаналізувати існуючі механізми здійснення скринінгу прямих 

іноземних  інвестицій в ОКІ в зарубіжних країнах; 

3) науково обґрунтувати необхідність адміністративно-правового 

регулювання скринінгу прямих іноземних  інвестицій в ОКІ.  

Слід зазначити, що скринінг прямих іноземних інвестицій активно 

запроваджується на території ЄС починаючи з 2017 року. А у березні 2019 року 

оприлюднено новий Регламент (ЄС) 2019/452 Європейського парламента і Ради 

(далі – Регламент) щодо встановлення засад скринінгу прямих іноземних інвестицій 

у Євросоюз [501], яким передбачено широку оцінку прямої інвестиції на предмет 

ймовірності виникнення загроз безпеці або громадському порядку внаслідок такої 

інвестиції. Під час вивчення іноземного інвестора, який ініціює здійснення прямої 

інвестиції, буде з’ясовуватися, чи контролює його прямо або опосередковано уряд 

третьої держави, у тому числі іноземні органи державної влади або збройні сили. 

Також буде оцінюватися, чи бере даний іноземний інвестор участь в діяльності, яка 

впливає на безпеку або громадський порядок в будь-якій країні ЄС, і чи існує 

значний ризик того, що іноземний інвестор братиме участь в незаконній або 

злочинній діяльності. Одночасно слід зазначити, що відповідно до норм Регламента 

країнам ЄС не забороняється брати до уваги інші фактори, які можуть бути важливі 

для оцінки інвесторів. 
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До того ж, Регламент передбачає такі завдання, як створення офіційних 

контактних пунктів в кожній країні (яка входить до складу ЄС) і Єврокомісії, щоб 

обмінюватися інформацією та аналітичними даними, а також з метою створення 

надійних каналів між державами і Єврокомісією для обміну інформацією про угоди, 

в яких фігурують прямі іноземні інвестиції, введення необхідних процедур, щоб 

держави ЄС і Єврокомісія могли швидко реагувати на прямі іноземні інвестиції та 

надавати висновки, а також продовження політичного співробітництва щодо 

перевірок прямих іноземних інвестицій з відповідними країнами-партнерами [501]. 

Скринінг (від англ. screening „відбір”, „просіювання”) — сукупність методів 

спеціальних перевірок та обстежень у бізнесі [502, c. 19]. 

У більш загальному плані, скринінг — детальний аналіз інвестиційного 

проекту з метою оцінки ймовірних наслідків від його реалізації, недопущення в 

майбутньому втрат від існуючих ризиків, а також досягнення очікуваної 

ефективності. Існують різні показники ефективності інвестиційних проектів. 

Наприклад, у сфері природоохоронного призначення до таких показників належать:  

1) показники комерційної (фінансової) ефективності, які враховують 

фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; 

2) показники бюджетної ефективності, які враховують фінансові наслідки 

здійснення проекту для державного, регіонального або місцевого бюджету;  

3) показники економічної ефективності, які враховують результати та 

витрати, пов’язані з реалізацією проекту, які виходять за межі прямих фінансових 

інтересів учасників інвестиційного проекту [503, с. 32]. 

Слід зазначити, що в цілому скринінгові інвестиційні рішення — це 

інвестиційні рішення, які забезпечують попередній відбір реальних інвестиційних 

проектів і фінансових інструментів інвестування за критеріями, сформованими 

інвестором, для подальшого остаточного преференційного їх відбору [504]. 

Сумнівність у доцільності окремих інвестицій викликає серйозне 

занепокоєння, утім, внаслідок відсутності механізму адміністративно-правового 

регулювання, дана „сумнівність у доцільності” не може набути правових форм. 
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Тому необхідно сфокусувати увагу на формуванні нових правовідносин у сфері ЗКІ, 

в тому числі щодо скринінгу інвестицій. 

Проведений контент-аналіз, де мультиплікандом виступала терміносполука 

„скринінг прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури”, 

сформував підстави для визнання цього явища для України як нового та такого, що 

потребує як свого адміністративно-правового регулювання, так і визначення цього 

явища в якості наукової проблеми сучасної методології захисту критичної 

інфраструктури в аспекті ефективного управління інвестиційними проектами в ОКІ. 

Слід підкреслити, що скринінг прямих іноземних інвестицій в ОКІ за своїм 

змістом є оцінкою ймовірних наслідків від реалізації інвестиційного проекту в ОКІ, 

його впливу на рівень національної безпеки та реалізацію національних інтересів. 

Тому, адміністративно-правове регулювання скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в ОКІ дозволятиме на науковій основі визначити не лише параметри 

життєздатності ОКІ, а й механізм застосування основних способів зіставлення 

витрат і переваг конкретних інвестицій, а також сформулювати чіткі параметри, за 

яких здійснення прямої іноземної інвестиції забороняється. 

Отже, на сьогодні існує нагальна потреба у законодавчому визначенні порядку 

проведення оцінки впливу прямої іноземної інвестиції. Аналогічну позицію 

висловлює і С.М. Панаіотіді, яка вказує на потребу у „системному підході до 

перевірки інвестицій у важливих для нацбезпеки сферах. В першу чергу це 

стосується оборонно-промислового комплексу, та загалом підприємств, що мають 

стратегічне значення – інфраструктурних тощо” [505]. 

Зазначене стало предметом уваги і авторів аналітичної доповіді 

„Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-

промислових комплексів держав. Досвід для України” В. М. Бегма та 

О. О. Свергунов, прямо вказуючи на те, що нормативно-правова база 

функціонування оборонно-промислового комплексу України потребує 

удосконалення [506, с. 7]. Про це йдеться і в інших роботах дослідників [507; 508]. 

В Україні теж розпочато процес запровадження механізму скринінгу прямих 

іноземних інвестицій у стратегічно важливі для держави сфери діяльності, що є 
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необхідним кроком у напрямі захисту національних інтересів. Зокрема 

розробляється проект Закону України „Про здійснення іноземних інвестицій у 

суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки 

України” [509], метою якого є створення законодавчих передумов для недопущення 

виникнення загроз функціонування стратегічно важливих державних об’єктів. Більш 

детально на пропозиціях щодо доопрацювання зазначеного законопроекту буде 

зазначено далі в роботі. 

Враховуючи викладене, вбачається необхідність розроблення та нормативного 

закріплення концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури як складового елемента теоретичної концепції побудови 

державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Узагальнюючи напрацювання теоретиків права щодо визначення поняття та 

змісту концепту „механізм адміністративно-правового регулювання” [510; 172; 221; 

167; 178; 511; 512; 513; 514; 515; 516], а також запропоноване у 2 розділі цього 

дослідження авторське бачення щодо визначення механізму адміністративно-

правового регулювання у сфері ЗКІ, слід зазначити наступне. 

Адміністративно-правове регулювання скринінгу прямих іноземних інвестицій 

в ОКІ, має стати складовою частиною процесів більш високого порядку — 

адміністративно-правового регулювання захисту критичної інфраструктури.  

З огляду на це, можна висунути наукову гіпотезу щодо поняття скринінгу 

прямих іноземних інвестицій в ОКІ — це урегульований нормами адміністративного 

та фінансового права системний процес перевірки (оцінки) ймовірного впливу 

інвестицій на подальше функціонування об’єктів критичної інфраструктури та 

національну безпеку.  

Зазначений процес характеризується такими стадіями: 1) ідентифікації 

проекту; 2) розроблення моделі проекту; 3) проведення оцінки та прогнозування 

ймовірних наслідків інвестиції; 4) формулювання обґрунтованого та вмотивованого 

рішення щодо можливості здійснення прямої інвестиції в об’єкт критичної 

інфраструктури, яке відповідає національним інтересам. 
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При цьому завданням скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти 

критичної інфраструктури виступає всебічна оцінка та прийняття обґрунтованого та 

найоптимальнішого рішення з усіх наявних і можливих у заданих умовах з 

подальшою екстраполяцією результатів від даної інвестиції на розвиток не лише 

даного об’єкта інвестиції, а й усієї критичної інфраструктури держави в інтересах 

національної безпеки. 

При цьому під адміністративно-правовим регулюванням скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури можна розуміти 

цілеспрямовану діяльність органів державної влади, метою якої є упорядкування, 

закріплення, охорона та розвиток суспільних відносин, що виникають у сфері 

скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, за 

допомогою усієї системи адміністративно-правових засобів. 

У цьому контексті слід зазначити, що першим кроком для розроблення та 

впровадження механізму адміністративно-правового регулювання скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в ОКІ, стало утворення при Міністерстві економічного 

розвитку і торгівлі України міжвідомчої робочої групи з питань оцінки впливу 

прямих іноземних інвестицій [517] (наказ Мінекономрозвитку від 6 червня 2019 

року). Зазначеною робочою групою розроблено проект Закону України, в якому 

визначено порядок здійснення перевірки прямих іноземних інвестицій у ОКІ. 

Важливо також зауважити, що одночасно із запровадженням скринінгу 

прямих іноземних інвестицій в ОКІ, необхідно дотримати баланс між потребою 

забезпечення національної безпеки та забезпеченням прав й законних інтересів 

суб’єктів інвестиційної діяльності. Слід підкреслити, що на даний час джерелами 

адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні є закони 

України „Про інвестиційну діяльність”, „Про захист іноземних інвестицій в 

Україні”, „Про захист економічної конкуренції”, „Про режим іноземного 

інвестування”, „Про концесію”. 

Водночас, проєкт Закону України „Про здійснення іноземних інвестицій у 

суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки 

України” [509] (далі – проект Закону) визначить додаткові адміністративно-правові 
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засоби регулювання інвестиційної діяльності в України з метою забезпечення 

національної безпеки. 

Проведений аналіз зазначеного законопроекту дозволив дійти висновку, що 

окремі його положення є у певній мірі дискусійними. 

Наприклад, було б доцільно окремо розглянути питання щодо встановлення 

додаткових критеріїв, відповідно до яких можливо ідентифікувати відповідного 

суб’єкта господарювання, який має стратегічне значення для національної безпеки.  

Зазначене питання актуалізується у зв’язку із тим, що законопроектом визначаються 

лише „види діяльності, які мають стратегічне значення для національної безпеки”, 

але такий перелік сфер діяльності закріплює надзвичайно широке коло об’єктів, але 

не всі об’єкти певної сфери є стратегічно важливими для держави, а можуть 

здійснювати функції з різного роду забезпечення діяльності стратегічно важливих 

державних об’єктів. Водночас, необхідно, щоб зазначений перелік охоплював усіх 

без винятку  операторів критичної інфраструктури загальнодержавного значення, 

порушення роботи яких може призвести до кризової ситуації національного 

значення.  

Окрім того, у законопроєкті не визначено чітких підстав для прийняття 

рішення про відмову у погодженні правочину щодо здійснення іноземних інвестицій, 

що також не в повній мірі узгоджується із Регламентом [501], в якому прямо 

передбачено необхідність закріплення у національному правовому механізмі оцінки 

впливу іноземних інвестицій підстав для перевірки та детальних процедурних 

правил, які будуть застосовані при такій оцінці.  

У цьому контексті було б доцільно імплементувати досвід США, де 

законодавством встановлено шість параметрів, якими запропоновано керуватися 

CFIUS (Комітету з іноземних інвестицій) під час прийняття рішень щодо 

допустимості інвестицій в економіку США. Екстраполюючи досвід США, в Україні 

до переліку умов, які можуть бути взяті до уваги при прийнятті рішення, чи 

представляє здійснення іноземної інвестиції загрозу національній безпеці держави, 

може бути віднесена інформація щодо іноземного інвестора та історії його 

інвестицій, у тому числі дані щодо того, чи знаходиться інвестор під контролем 
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уряду третьої країни, чи брав участь у незаконній діяльності щодо України або у 

наявності є інформація щодо його  причетності (або осіб, які діють від його імені) до 

певної злочинної діяльності, включаючи відмивання грошей, корупцію, шахрайство 

тощо; а також наявність прямого чи опосередкованого контролю іноземного 

інвестора резидентами Російської Федерації.  

Водночас, незважаючи на окремі пропозиції щодо доопрацювання проєкту 

Закону, в цілому слід схвально оцінити активізацію роботи органів державної влади 

у напрямі розроблення необхідного законодавчого механізму перевірки прямих 

іноземних інвестицій в ОКІ, а також запровадження законодавчих передумов для 

недопущення виникнення загроз для функціонування стратегічно важливих 

державних об’єктів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні відбувається поступове 

наближення до підходів, які застосовуються у провідних державах щодо заходів, 

спрямованих на недопущення виникнення економічних загроз ОКІ, а також заходів 

із нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням безпеки 

і стійкості об’єктів критичної інфраструктури. 

Враховуючи викладене, вбачається необхідність розроблення та нормативного 

закріплення концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури як складового елемента теоретичної концепції побудови державної 

системи захисту критичної інфраструктури. 

 

3.5 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Сучасні безпекові зміни сприяють появі не лише нових загроз і формуванню 

нових видів безпекової політики, а й зумовлюють необхідність усвідомлення 

відмови від застарілого підходу щодо стандартного поділу суспільних відносин на 

певні види. Тривалий час безпековій політиці не було присвячено достатньої уваги 

науковців, а домінування фокусу, переважно політологів, призвело до 
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перебільшення оціночних категорій при формуванні суджень щодо того чи іншого 

рівня потенційних загроз та небезпек. 

А тому, на даний час у вітчизняній науці виникла необхідність перегляду 

морально застарілих підходів та переходу до сучасних наукових засад побудови 

сильної і незалежної держави, з урахуванням  виникнення та розвитку нових 

суспільних відносин. Завдання СБУ на цьому етапі розвитку України — створити 

умови для безперешкодної реалізації національних інтересів у найбільш важливих 

сферах життєдіяльності, що включає формування та розвиток ефективної системи 

державного захисту об’єктів критичної інфраструктури. 

У згаданому аспекті важливим елементом державної політики національної 

безпеки виступає захист критичної інфраструктури. Причому одразу ж слід 

зазначити, що в переважній більшості наукових публікацій даний напрям фахівцями 

віднесено до напрямів безпекової політики [118, c. 3]. Таким чином він є складовим 

елементом державної політики національної безпеки. Зважаючи на той факт, що 

СБУ виступає суб’єктом забезпечення національної безпеки, за допомогою методу 

екстраполяції можна також висунути гіпотезу про те, що СБУ виступає одним із 

ключових суб’єктів системи органів державної влади, що реалізують державну 

політику у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Варто підкреслити, що, незважаючи на виникнення нових гібридних загроз, 

цілий комплекс проблем і надалі залишається замало вивченим із позицій науки, 

зокрема це: 

— загрози критичній інфраструктурі (як реальні, так і потенційні); 

— засади державної політики у сфері ЗКІ; 

— адміністративно-правове регулювання розроблення та реалізації даної 

політики; 

— роль окремих центральних органів виконавчої влади в цьому процесі; 

— визначення координуючого суб’єкта державної системи захисту 

критичної інфраструктури та його адміністративно-правового статусу. 

Зазначене зумовлює необхідність теоретичного вирішення даного комплексу 

питань. 
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Тому, окремої наукової уваги в контексті необхідності побудови дієвої 

державної системи захисту критичної інфраструктури, закріплення і розмежування 

повноважень усіх суб’єктів даної системи, потребує розгляд питання щодо 

визначення завдань і повноважень СБУ у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Питання адміністративно-правового статусу СБУ вивчали такі науковці, як 

О. І. Артюх, Р. В. Баранецький, М. В. Грек, О. В. Грідін, М. М Карпенко, 

А. В. Кумейко, О. Г. Нападистий, О. М. Полковніченко, С. П. Пономарьов, 

А. В. Савченко, О. О. Степанченко, М. В. Панченко та ін. 

Суттєву роль у науковій дискусії на цю тему відіграли також і наукові 

дослідження Національного інституту стратегічних досліджень [61], зокрема 

найбільш ґрунтовною наразі залишається праця названої установи „Зелена книга з 

питань захисту критичної інфраструктури в Україні” [118]. 

Водночас цілком очевидно, що аналіз комплексу проблем щодо формування 

та реалізації державної політики у сфері ЗКІ здійснюється не повною мірою. 

Наприклад, поза науковим обігом залишаються важливі теоретичні напрацювання, 

апробовані в різних країнах щодо ведення війн нового покоління [518; 147; 50 ; 519-

543]. 

Таким чином існує необхідність активізації наукових досліджень щодо загроз 

якісно нового рівня, що можуть нанести шкоду не лише об’єктам критичної 

інфраструктури, а й суттєво ускладнити реалізацію державної політики національної 

безпеки.  

Окрім цього, питання визначення місця та ролі Служби безпеки України в 

системі захисту об’єктів критичної інфраструктури ще не були предметом окремого 

адміністративно-правового дослідження, принаймні у наявних відкритому доступу 

публікаціях. 

Враховуючи викладене, необхідним є наукове обґрунтування адміністративно-

правового статусу Служби безпеки України як одного з ключових суб’єкта 

державної системи захисту критичної інфраструктури, формулювання 

концептуальних блоків щодо визначення місця та ролі Служби безпеки України у 

становленні та ефективному управлінні державною системою захисту критичної 
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інфраструктури в умовах середовища, що динамічно змінюється, а також в умовах 

виникнення і становлення нових суспільних відносин у сфері ЗКІ. 

Для дослідження цього питання були поставлені такі наукові завдання: 

1) навести аргументацію щодо видової належності державної політики 

захисту критичної інфраструктури до державної політики національної безпеки; 

2) обґрунтувати правовий статус СБУ як суб’єкта захисту критичної 

інфраструктури через визначення її місця та ролі в даній системі; 

3) здійснити догматико-юридичний, формально-юридичний та логіко-

семантичний аналіз чинного законодавства, що регулює суспільні відносини, що 

виникають під час діяльності СБУ у сфері ЗКІ; 

4) надати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в частині 

реалізації СБУ своїх повноважень у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Здійснений аналіз чинної нормативної бази уможливив дійти висновку, що на 

даному етапі компетенція СБУ та її роль у державній системі захисту критичної 

інфраструктури сформульована переважно в Рішеннях Ради національної безпеки і 

оборони України, а також в окремих законодавчих актах, якими урегульовано 

окремі види правовідносин, що формуються і розвиваються у сфері ЗКІ або в рамках 

реалізації державної політики у сфері національної безпеки. 

Недостатня кількість системних напрацювань стосовно визначення правового 

статусу СБУ [544], в тому числі у сфері ЗКІ, зумовлена низкою чинників вищого 

рівня, і, відповідно, системних проблем, які потребують першочергового вирішення, 

на які чітко зазначено в Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури [65]. 

Зазначене відображається і на відсутності чіткого розуміння особливостей 

побудови функціональної моделі ЗКІ, і відповідно на формуванні базових функцій 

даної моделі, а також подальшої побудови організаційної моделі даної системи  — 

державного механізму управління захистом критичної інфраструктури та її п’яти 

підсистем, що відображає організаційні взаємозв’язки між їх елементами, під якими, 

зазвичай, умовно розуміють ДСЗКІ. Зазначені причини зумовлюють недостатню 
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сформованість законодавчого регулювання адміністративно-правової компетенції 

СБУ у сфері ЗКІ. 

При цьому слід зауважити, що особливості організаційної моделі системи ЗКІ 

визначаються характером, різноманіттям, складністю процесів управління, які 

відбуваються усередині даної системи, розмежуванням повноважень між її 

складовими елементами (ступенем їх спеціалізації та законодавчого закріплення 

адміністративно-правової компетенції), а також необхідністю запровадження 

ефективних механізмів координації та взаємодії, державно-приватного партнерства і 

міжнародного співробітництва відповідно до чинного законодавства. 

Здійснений аналіз стану нормативно-правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають та існують під час діяльності СБУ у сфері ЗКІ, надає 

можливість сформулювати висновок: ті чи інші завдання СБУ у сфері захисту 

критичної інфраструктури вже частково визначались у різних нормативних актах, в 

тому числі рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію 

указами Президента України. 

При цьому слід приєднатися до думки О. М. Суходолі, який вважає, що для 

побудови дієвої системи ЗКІ потрібно залучити щонайменше три існуючі державні 

системи реагування та захисту, а саме: 

 Єдину державну систему цивільного захисту (функціонує відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України, Положення „Про єдину державну систему 

цивільного захисту”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 р. № 11); 

 Єдину систему запобігання, реагування і припинення терористичних 

актів та мінімізації їх наслідків (функціонує відповідно до Закону України „Про 

боротьбу з тероризмом”, Положення „Про єдину систему запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків” затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 1051); 

 Державну систему фізичного захисту (функціонує відповідно до Закону 

України „Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”, Порядок 
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функціонування державної системи фізичного захисту, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. № 1337) [360]. 

До цього списку слід також додати Національну систему кібербезпеки 

(функціонує відповідно до Закону України „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України” та Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 15.03.2016 р. № 96). 

При цьому, досить дискусійними є назви зазначених систем: „державні 

системи реагування та захисту”, оскільки у сфері публічно-правових відносин в 

правовій доктрині для позначення сукупності однорідних відносин, що регулюються 

однорідною групою правових норм, вживають термін „сфера”. Також слід 

підкреслити, що політика у сфері захисту критичної інфраструктури виступає 

складовою політики у сфері національної безпеки, тому вона має виступати також 

складовим елементом макросистеми державної політики у сфері національної 

безпеки [7, c. 62-76]. 

Крім того, захист критичної інфраструктури має диференціюватися залежно 

від вже існуючих державних систем, тобто за функціональною ознакою інтегрувати 

вже існуючі окремі системи до макросистеми державної системи ЗКІ. Отже, за 

даного випадку доцільно говорити про такі складові макросистеми захисту 

критичної інфраструктури (Додаток В.10):  

1) національної безпеки; 

2) цивільного захисту; 

3) протидії тероризму; 

4) фізичного захисту; 

5) кібербезпеки. 

Інтеграція даних систем з урахуванням функціонального підходу до 

макросистеми захисту критичної інфраструктури має відбуватись на засадах 

системності [413; 401; 545; 546; 547; 548], науковості [3; 549; 550] та проактивності 

[551], що дасть змогу не лише здійснювати відповідне реагування на потенційні та 

реальні загрози, а й сформувати узгоджену несуперечливу ефективну та гнучку 
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динамічну систему, в рамках якої будуть забезпечені сприятливі умови для 

всебічної реалізації державної політики. 

Формування такої системи також дозволить системно підійти до вирішення 

питання регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ, у тому числі відійти від 

практики застосування переважно відомчих нормативно-правових актів у цій сфері. 

Оскільки, зважаючи на комплексність проблем, які виникають в аналізованій сфері, 

залучення за функціональною складовою значної кількості органів державної влади 

даний комплекс проблем потрібно категоризувати на рівні національного масштабу, 

що потребує вироблення комплексних механізмів розв’язання складних проблем в 

умовах неочевидності, невизначеності та внутрішньополітичної нестабільності. 

Зазначений комплекс завдань може бути вирішений в рамках формування 

державної системи ЗКІ із обов’язковим залученням інститутів громадянського 

суспільства, водночас із чітким законодавчим визначенням координуючого суб’єкта 

даної системи, який має формувати, розробляти, впроваджувати та здійснювати 

контроль за реалізацією відповідної державної політики, а також здійснювати 

корегування управлінських впливів з метою реалізації національних інтересів у 

сфері ЗКІ. 

Водночас, варто зауважити, що у державній системі ЗКІ одна з основних 

ролей відведена саме державному органу спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України — Службі 

безпеки України. 

Служба безпеки України має виступати одним із ключових органів управління 

з: 

 планування та реалізації заходів державної політики у сфері ЗКІ; 

 стратегічного планування застосування сил СБУ та визначених сил і 

засобів інших суб’єктів системи ЗКІ; 

 проведення експертної оцінки загроз та ризиків критичній інфраструктурі, 

визначення заходів із запобігання їх реалізації та реагування на них; 
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 забезпечення взаємодії, координації та контролю за виконанням завдань у 

сфері ЗКІ силами безпеки та оборони у межах, визначених чинним законодавством 

України.  

Окремо підкреслю, що важливими суб’єктами реалізації державної політики у 

сфері ЗКІ мають виступати громадські об’єднання, оскільки значна частина об’єктів, 

які можуть бути віднесені до критичної інфраструктури  перебуває у приватній 

власності (як і в усьому світі). Наприклад, у процесі аналізу безпекового середовища 

навколо Японії ще у 2008 році було вказано на таку загрозу з боку Китаю як 

поєднання державної і цивільної інфраструктури з метою економічного зростання та 

зміцнення обороноздатності Китаю [552, с. 55]. Враховуючи викладене, державно-

приватне партнерство має свій глибокий, ще нерозкритий потенціал. 

На підтвердження наведеного подам результати проведеного аналізу 

повноважень СБУ, визначених в: 

— законах України: „Про Службу безпеки України”, „Про національну 

безпеку України”, „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, „Про 

об’єкти підвищеної небезпеки” тощо[62; 553; 63; 554; 555; 556; 557]; 

— актах Президента України: Стратегія національної безпеки України 

[203], Національна стратегія кібербезпеки України, Воєнна доктрина України тощо 

[64; 558; 559; 560]; 

— актах Кабінету Міністрів України, зокрема Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури [65]; 

— відомчих нормативно-правових актах [561]. 

Навіть ретельний аналіз даного комплексу НПА не надає можливості одразу ж 

зрозуміти: яким саме чином має здійснюватися ефективне адміністративно-правове 

регулювання діяльності СБУ у сфері ЗКІ, хто виступає головним суб’єктом даної 

системи, хто є відповідальним за організацію взаємодії, ким здійснюється 

координація дій та контроль за реалізацією державної політики у даній сфері, які 

критерії застосовуються для визначення предметної компетенції того чи іншого 

органу державної влади у цій сфері тощо. 
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З метою розв’язання даного завдання найбільш оптимальним рішенням є 

розроблення та ухвалення окремого Закону України „Про критичну інфраструктуру 

та її захист”, в якому мають бути чітко визначені правові та організаційні засади 

формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури. Саме ця теза закріплена і у схваленій Кабінетом Міністрів України 

Концепції створення державної системи ЗКІ [65].  

У цьому контексті  також слід зазначити про актуальність питання 

формування ієрархічної системи НПА, що регулюють суспільні відносини у сфері 

національної безпеки, в рамках якої має бути чітко визначено критерії віднесення 

повноважень з розроблення тих чи інших документів до суб’єктів їх розроблення та 

уведення їх в дію [562; 563; 564; 565; 177]. 

Враховуючи викладене, відповідного унормування у відповідному 

законопроекті потребує питання визначення чіткого переліку повноважень СБУ як 

одного з ключових суб’єктів державної системи ЗКІ. Крім того, в Законі має бути 

обов’язково визначений правовий механізм реалізації державної політики у 

зазначеній сфері, оскільки значна кількість НПА створює суперечності у процесі 

правозастосування, що ускладнюватиме реалізацію цієї політики. Відтак, важливим 

науковим завданням виступає розроблення алгоритму аналізу повноважень, який 

має здійснюватись за визначеними вище блоками. 

Стосовно законів України щодо СБУ із застосуванням методів моделювання 

висувається наукова гіпотеза, що дана модель має виглядати таким чином в 

ієрархічній послідовності: 

1) Закон України „Про національну безпеку України”; 

2) Закон України „Про критичну інфраструктуру та її захист”; 

3) Закон України „Про Службу безпеки України”; 

4) закони України відповідно до визначених категорій об’єктів критичної 

інфраструктури та найбільш важливих сфер життєдіяльності. 

Дана модель є результатом наукового аналізу рішень Ради національної 

безпеки і оборони України, у яких в різні часи сформульовано окремі завдання СБУ 

щодо захисту критичної інфраструктури. 
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Саме тому із застосуванням методології компаративного аналізу, методів 

аналізу та синтезу, догматико-юридичного та формально-логічного і логіко-

семантичного методів необхідно проаналізувати рішення Ради національної безпеки 

і оборони України в розрізі діяльності СБУ з подальшим виходом на обґрунтування 

правового статусу СБУ як одного з ключових суб’єктів державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

Застосовуючи хронологічний підхід, необхідно проаналізувати окремі, 

рішення Ради національної безпеки і оборони України, зміст яких формує чітке 

розуміння про роль та призначення СБУ в державній системі ЗКІ. 

В Указі Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 06 травня 2015 року „Про Стратегію національної безпеки 

України” [566] актуальними загрозами національній безпеці України визначено: 

 п. 3.7: загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів — 

уразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів 

до кібератак; фізична і моральна застарілість системи охорони державної таємниці 

та інших видів інформації з обмеженим доступом); 

 п. 3.8: загрози безпеці критичної інфраструктури: 

— критична зношеність основних фондів об'єктів інфраструктури України та 

недостатній рівень їх фізичного захисту; 

— недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури від 

терористичних посягань і диверсій; 

— неефективне управління безпекою критичної інфраструктури і систем 

життєзабезпечення. 

Відповідно до п. 4.4 Стратегії національної безпеки України, затвердженої  

Указом Президента України від 26 травня 2015 року, метою реформи Служби 

безпеки України є створення динамічної, укомплектованої високопрофесійними 

фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами 

спеціальної служби, здатної ефективно захищати державний суверенітет, 

конституційний лад і територіальну цілісність України. 
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Основна ідея зазначеної Стратегії національної безпеки України полягає у 

концентрації зусиль СБУ на таких напрямах: 

 контррозвідувальна діяльність; 

 нейтралізація сепаратистських та екстремістських рухів і організацій; 

 забезпечення державної безпеки у сферах: 

— боротьби з тероризмом; 

— економічної безпеки; 

— інформаційної безпеки; 

— кібернетичної безпеки; 

— захисті державної таємниці; 

 сприяння швидкому і ефективному обміну інформацією з державами-

членами НАТО, ЄС на основі взаємної довіри. 

При цьому доволі дискусійною є зазначена в абзаці 3 п 4.4 позиція 

„доцільності забезпечення передачі більшості правоохоронних функцій, крім 

боротьби зі злочинами проти основ національної безпеки, від Служби безпеки 

України до правоохоронних органів”.  

Для ілюстрації збігу функцій системи ЗКІ і повноважень СБУ слід навести 

конкретний приклад у вигляді таблиці. З цією метою було проаналізовано 

положення пункту 4.13 Стратегії національної безпеки України, де імперативно 

визначено пріоритети забезпечення безпеки критичної інфраструктури. Також 

аналіз даного нормативно-правового акта, де мультиплікандом виступав термін 

„інфраструктура”, надав змогу додатково виділити напрями захисту критичної 

інфраструктури і, відповідно, окреслити компетенцію СБУ в їх реалізації  [553] 

(Додаток В.11). 

Проміжний висновок: усі перелічені в Стратегії національної безпеки України 

завдання щодо захисту критичної інфраструктури становлять предметну 

компетенцію СБУ. Тобто увесь спектр завдань охоплюється предметною 

компетенцією одного державного органу. 

Цікавим є звернення до наступного в хронологічному порядку документа: 

Воєнної доктрини України [558]. 
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Зокрема в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 

2015 року „Про нову редакцію Воєнної доктрини України”, у пункті 11 до загроз 

воєнній безпеці України віднесено вчинення терористичних актів на території 

України або проти громадян України, посягання на життя державних чи 

громадських діячів, представників іноземних держав (вчинені з метою провокації 

війни або міжнародних ускладнень), диверсії (у тому числі на об'єктах критичної 

інфраструктури), а також вибухи, підпали у приміщеннях органів державної влади 

та їх захоплення, викрадення громадян або захоплення заручників. Даний комплекс 

завдань повністю охоплюється ст. 2 Закону України „Про Службу безпеку України”, 

в якому визначені завдання СБУ. 

Відповідно до п. 50 Воєнної доктрини України у розв’язанні завдань із 

забезпечення воєнної безпеки України, підготовки її до збройного захисту СБУ з 

урахуванням компетенції, визначеної законом, відіграватиме таку роль: боротьба з 

тероризмом; контррозвідка; протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних 

спеціальних служб; протидія корупції та організованій злочинності. 

Проміжний висновок: у Воєнній доктрині України вказано на участь СБУ в 

захисті об’єктів критичної інфраструктури, тобто визначено СБУ як суб’єкта 

державної системи захисту критичної інфраструктури, більше того, завдання щодо 

контррозвідувального забезпечення захисту критичної інфраструктури повністю 

співпадають із предметною компетенцією СБУ [558]. 

Цікавим є те, що через рік, в Указі Президента України „Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року „Про Концепцію 

розвитку сектору безпеки і оборони України” [559] реформування СБУ визначено 

одним із основних напрямів розвитку складових сектора безпеки і оборони.  

Зокрема, воно має бути спрямованим на посилення спроможностей СБУ 

протидіяти сучасним зовнішнім і внутрішнім загрозам національній безпеці та 

здійснюватиметься у напрямі оновлення доктринальних і концептуальних підходів 

до організації діяльності СБУ, функціональної оптимізації її організаційної 

структури та вдосконалення матеріально-технічного забезпечення.  
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Метою реформування Служби безпеки України є її трансформація у 

спеціальну службу, здатну ефективно захищати державний суверенітет, 

конституційний лад і територіальну цілісність України. При цьому до основних 

завдань СБУ, порівняно із завданнями, визначеними при реформуванні СБУ у 

Стратегії національної безпеки України в редакції 2015 року, вже віднесено інші. 

Зокрема це контррозвідувальний захист: 

 органів державної влади; 

 науково-технічного потенціалу; 

 оборонного потенціалу, 

 оборонно-промислового комплексу; 

 транспортного комплексу; 

 національної системи телекомунікацій та їх об’єктів; 

 об’єктів критичної інфраструктури, що мають стратегічне значення 

[559]. 

Проміжний висновок щодо Концепції: наявна певна зміна пріоритетів 

діяльності СБУ в НПА, яка варіюється залежно від конкретного політичного курсу і 

спроможностей держави з реалізації державної політики національної безпеки, 

зокрема захисту критичної інфраструктури. 

Окремо слід зазначити, що підкреслення певної особливості здійснено 

свідомо: в Концепції прямо вказано на таку мету реформування СБУ, як 

трансформація на спеціальну службу. Як наукова, так і практична дискусія щодо 

належності СБУ чи то до спецслужб чи то до органів державної влади виходить за 

рамки даного дослідження. Водночас вирішення цього питання є суттєвим для 

формування державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Наступним документом для аналізу в хронологічному порядку виступає 

рішення Ради національної безпеки і оборони України „Про удосконалення заходів 

забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури” від 29 грудня 2016 року із 

закріпленням, що Служба безпеки України має вжити у тримісячний строк заходів 

щодо удосконалення контррозвідувального забезпечення та захисту критичної 

інфраструктури [567]. 
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Водночас, слід зауважити, що з огляду на зміст Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури, державна система захисту 

критичної інфраструктури — комплекс організаційних, нормативно-правових, 

інженерно-технічних, наукових та інших заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки та стійкості сукупності об’єктів, які є стратегічно важливими для економіки 

і безпеки держави, суспільства, населення та порушення функціонування яких може 

завдати шкоди життєво важливим національним інтересам України. 

Отже, із застосуванням логіко-семантичного та догматико-юридичного 

аналізу отримуємо такі результати: 

1) оскільки діяльність даної системи спрямована на забезпечення безпеки 

держави, суспільства і населення — це означає, що вона спрямована на 

забезпечення національної безпеки, отже, захист критичної інфраструктури — 

пріоритетний напрям державної політики у сфері національної безпеки; 

2) створення державної системи ЗКІ — пріоритетний напрям 

реформування сектора безпеки й оборони, а це означає, що створення даної 

системи — пріоритетний напрям державної політики національної безпеки; 

3) відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України „Про національну безпеку 

України” національна безпека визначається як захищеність: 1) державного 

суверенітету, 2) територіальної цілісності, 3) демократичного конституційного ладу; 

4) та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а 

згідно зі ст. 19 вказаного Закону Служба безпеки України як державний орган 

спеціального призначення з правоохоронними функціями забезпечує державну 

безпеку, здійснюючи з неухильним дотриманням прав і свобод людини і 

громадянина протидію розвідувально-підривній діяльності проти України; боротьбу 

з тероризмом; контррозвідувальний захист державного суверенітету, 

конституційного ладу і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного 

потенціалу, кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, об’єктів 

критичної інфраструктури; 

4) відповідно до ст. 2 Закону України „Про Службу безпеки України” до 

основних завдань Служби безпеки України належать: 1) захист державного 
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суверенітету, 2) територіальної цілісності, 3) конституційного ладу, а також захист 

законних інтересів держави і прав людини. 

Таким чином можна зробити важливий висновок, що фактично на 

нормативно-правовому рівні адміністративно-правова компетенція Служби безпеки 

України в повному обсязі охоплює увесь спектр завдань щодо реалізації державної 

політики захисту критичної інфраструктури. 

Цікавим є також і те, що в даному рішенні Ради національної безпеки і 

оборони України порушується важливе питання щодо необхідності формування 

„системи державного управління безпекою системи захисту критичної 

інфраструктури”[567].  

Враховуючи викладене, зазначене має стати окремим об’єктом наукових 

досліджень, необхідним у контексті реалізації державної політики у сфері 

національної безпеки, так і у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Окремо слід розглянути і Рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 16 лютого 2017 року „Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз 

енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури”, 

яким на СБУ покладено такі завдання: 

— невідкладно подати Кабінету Міністрів України уточнені пропозиції 

щодо переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях; 

— разом із Кабінетом Міністрів України активізувати роботу щодо 

виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 

року „Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури”, введеного в дію Указом Президента України від 16 січня 2017 

року № 8; 

— разом із МВС невідкладно вжити вичерпних заходів щодо забезпечення 

громадського порядку в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій 

і Луганській областях; 

— разом із МВС невідкладно забезпечити належну охорону об’єктів газо- та 

електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення 
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антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та створення 

належних безпекових умов для їх безперебійного функціонування [64]. 

Як вбачається із тексту зазначеного рішення Ради національної безпеки і 

оборони України, на СБУ покладено вжиття безпосередніх заходів у сфері ЗКІ. 

Враховуючи викладене слід зазначити, що постійне розширення завдань та 

повноважень СБУ в рамках підзаконних актів, фактично розширює правовий статус 

спецслужби.  

Таким чином, на сьогодні в державі наявні усі передумови для перегляду ролі 

СБУ і формування її повноважень, виходячи з позицій, що Служба безпеки України 

виступає одним із ключових суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури. Також, зважаючи на важливість захисту критичної 

інфраструктури, потребує свого виділення в окрему форму такий вид діяльності як 

„контррозвідувальний захист об’єктів критичної інфраструктури”. 

Враховуючи викладене, не претендуючи на вирішення усіх питань 

адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ та діяльності СБУ, можна 

запропонувати окремі заходи з удосконалення законодавства України в частині 

повноважень СБУ, які доцільно здійснювати паралельно з розробленням та 

прийняттям Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”. До таких 

заходів можна віднести: 

1. У рамках реалізації завдання щодо удосконалення правової основи 

захисту критичної інфраструктури доцільно внести зміни та доповнення у Закон 

України „Про Службу безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 

р., № 27, ст. 382; 2004 р., № 32, ст. 394; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2011 р., 

№ 10, ст. 63; 2012 р., № 29, ст. 333), а саме: 

а) частину першу статті 2 після слів „оборонного потенціалу України,” 

доповнити словами „критичної інфраструктури”; 

б) частину першу статті 10 і частину першу статті 15 після слів „захисту 

національної державності,” доповнити словами „контррозвідувального захисту 

критичної інфраструктури”; 
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в) частину першу статті 24 доповнити пунктом 6-1 такого змісту: „6-1) 

здійснювати контррозвідувальний захист критичної інфраструктури”. 

2. Абзац четвертий частини першої статті 5 Закону України „Про 

оперативно-розшукову діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 

22, ст. 303, № 39, ст. 572; 1993 р., № 11, ст. 83; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 4, 

ст. 35; 2001 р., № 10, ст. 44, № 14, ст. 72; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 

209, № 30, ст. 247, № 45, ст. 357; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 10, ст. 187, № 25, ст. 

335; 2006, № 14, ст. 116) після слів „захисту національної державності” доповнити 

словами „контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної 

безпеки, контррозвідувального захисту критичної інфраструктури”. 

3. Пункт 2 частини першої статті 6 Закону України „Про 

контррозвідувальну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, 

ст. 89, № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116; 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 21, ст. 

208; 2014 р., № 12, ст. 178; 2016 р., № 19, ст. 214) доповнити новим абзацом 

четвертим, виклавши його в такій редакції: „контррозвідувального захисту 

критичної інфраструктури”.  

 

Висновки до розділу 3 

Проведене дослідження дозволило встановити, що існуючим поглядам на 

розуміння сутності державної системи захисту критичної інфраструктури певною 

мірою бракує системного підходу. 

Проаналізовано складові ДСЗКІ, наведені у проекті Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”, а також проведено порівняння зазначеного 

законопроекту із Концепцією створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури. Запропоновано авторське визначення державної системи захисту 

критичної інфраструктури, яку пропонується розглядати як складноорганізовану 

соціо-технічну систему, метою якою є формування та реалізація державної політики 

у сфері захисту й забезпечення стійкості критичної інфраструктури шляхом 

застосування уповноваженими суб’єктами взаємоузгодженого комплексу 



304 

ефективних управлінських, організаційно-правових, наукових, інженерно-технічних, 

інформаційних, фінансово-економічних, кадрових та інших заходів. 

Зроблено висновок щодо доцільності доопрацювання окремих положень 

проекту Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист” із 

застосуванням авторської концепції розуміння ключового поняття, що сприятиме 

адміністративно-правовому регулюванню процесу захисту і забезпечення стійкості 

критичної інфраструктури. 

Окремо підкреслено, що ефективність реалізації державної політики у сфері 

захисту критичної інфраструктури у найбільшій мірі залежить від діяльності 

суб’єктів захисту критичної інфраструктури щодо відповідних об’єктів КІ, а тому 

існує необхідність розгляду цих суб’єктів як складної розгалуженої системи зі 

своїми підсистемами. Подібна зміна парадигми як у сфері науки, так і у галузі 

законотворчості надасть змогу у подальшому розкрити весь потенціал можливостей 

задля вирішення завдань, спрямованих на забезпечення безпеки людини, суспільства 

і держави. 

Розглянуто питання структури державної системи захисту критичної 

інфраструктури із застосуванням системного й функціонально-структурного 

підходів, а також проведено порівняльний аналіз системи суб’єктів забезпечення 

безпеки й захисту об’єктів критичної інфраструктури у чинному законодавстві 

України. 

Запропоновано проведення класифікації системи суб’єктів захисту об’єктів 

критичної інфраструктури, а також авторське бачення розподілу суб’єктів ЗКІ за 

функціональним призначенням. 

Підкреслюється, що адміністративно-правова наука, так само, як і інші науки, 

у своїй методології спирається на певні парадигми, які змінюються під впливом 

зовнішніх і внутрішніх чинників.  

Зроблено висновок, що в цілому об’єкт дослідження варто розглядати як 

певну макросистему, яка об’єднує в собі низку інших, взаємопов’язаних між собою 

систем. При багатоаспектному підході у цьому питанні можна фокусуватися на 

взаємодії соціально-політичної, економічної й технологічної, організаційно-правової 
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систем, кожна з яких становить собою складне утворення. Зауважено, що 

адміністративно-правовим регулюванням охоплені усі елементи макросистеми ЗКІ. 

Такий підхід дозволить максимально оптимізувати і процеси законотворчості, 

і практичну діяльність галузі в цілому, привести її у відповідність до реалізації 

концепції цілісної системи сталого розвитку та формування національної системи 

стійкості.  

Окремо досліджено принципи формування державної системи захисту 

критичної інфраструктури, обґрунтовано диференціацію та проведено порівняльний 

аналіз принципів формування і принципів функціонування ДСЗКІ. 

Також обґрунтовано наукову потребу у розробленні теоретичної концепції 

скринінгу прямих іноземних інвестицій в ОКІ та підкреслено актуальність 

розроблення механізму адміністративного-правового регулювання скринінгу 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури з метою забезпечення 

національної безпеки. Зауважено, що преференційна політика з адміністративно-

правового регулювання інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури є 

правильною та конструктивною і має бути чіткою та легітимованою, відповідати 

національним інтересам України. 

Запропоновано авторське визначення скринінгу прямих іноземних інвестицій 

в об’єкти критичної інфраструктури та адміністративно-правового регулювання 

скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, а 

також підкреслено, що завданням скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти 

критичної інфраструктури є всебічна оцінка та прийняття обґрунтованого та 

найоптимальнішого рішення з усіх наявних і можливих у заданих умовах з 

подальшою екстраполяцією результатів від даної інвестиції на розвиток не лише 

даного об’єкта інвестиції, а й усієї критичної інфраструктури держави в інтересах 

національної безпеки. 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ 

 

 

4.1 ПРІОРИТЕТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Внаслідок проведеного дослідження варто відзначити, що напрями 

формування ДСЗКІ України потребують свого корегування через дію наступних 

чинників: 

1) відбувається стрімка зміна змісту суспільних відносин у сфері ЗКІ; 

2) вибудовується новий інфраструктурний ландшафт, складовими якого 

виступають нові види загроз, які здебільшого мають зовнішнє походження, а також 

такі, які походять з кіберпростору; 

3) Україна та її інституційна система стикається з безпрецедентним 

впливом на власну інфраструктуру, який здатен генерувати різноманітні загрози 

національній безпеці і взагалі поставити питання подальшого існування України як 

незалежної та суверенної держави; 

4) відбуваються активні зовнішні спроби втручання у внутрішні справи 

України, в тому числі через суттєву зміну і корекцію адміністративно-правового 

статусу ключових суб’єктів ДСЗКІ; 

5) відбуваються спроби поставити під сумнів роль спецслужб, зокрема 

державних правоохоронних органів спеціального призначення;  

6) відбувається системна та цілеспрямована робота щодо зменшення та 

знецінення інфраструктурного потенціалу та руйнування інфраструктурної 

могутності нашої держави; 
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7) зі вступом на посаду нового Президента України, який відповідно до 

ст. 102 Конституції України є гарантом: державного суверенітету; територіальної 

цілісності України; додержання Конституції України; додержання прав і свобод 

людини і громадянина; реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору, — він має подати оновлену Стратегію національної 

безпеки України, в якій окремим блоком має бути визначено зміст державної 

політики у сфері захисту критичної інфраструктури. 

За нинішніх умов, окремі дослідники або колективи авторів починають 

ставити наукові завдання щодо вирішення певних аспектів порушеної проблеми. 

Саме тому у кожному розділі цього дослідження здійснювалось висвітлення рівня 

наукової розробленості не лише загальної теми, яка виступає безпосереднім 

предметом дослідження, а й відображено рівень рефлексії у наукових дослідженнях 

окремих фрагментів та елементів даної системної та комплексної наукової 

проблеми. Таким чином відбувалось поєднання методів індукції та дедукції, а також 

зберігався підхід щодо використання діахронного та синхронного аналізів. 

Водночас, ґрунтуючись на застарілій безпековій парадигмі аналізу 

здебільшого внутрішніх чинників, які впливають на ЗКІ, переважна більшість 

авторів лишають осторонь важливий пласт сучасної адміністративно-правової 

парадигми, який лежить у поєднанні концепції людиноцентризму і підвищенні 

ефективності інституційної складової, що власне, і знаходить своє відображення у 

наукових дослідженнях, присвячених побудові макросистеми захисту критичної 

інфраструктури. 

Не можна не згадати і про новітні явища, які породжені „гібридною війною”, 

адже саме вони на сьогодні чинять найбільш суттєвий та відчутний вплив як на 

систему захисту критичної інфраструктури України, так і на ухвалення тих чи інших 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у даній сфері. 

Як влучно зазначає Н. В. Резнікова: „Природно, що держави, опинившись на 

арені глобалізованого світу, балансуючи між інтересами національними, 

регіональними, інтрарегіональними, не лише втратили важелі впливу на перебіг 
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подій в межах національних економік через комплекс каналів взаємовпливу – 

політичних, інформаційних, зовнішньоторговельних, фінансових, – але, виступаючи 

ланкою глобальної взаємодії, об’єктивно виявились нездатними не лише вирішувати 

взаємопов’язані проблеми транснаціонального масштабу, але й забезпечувати 

стабільність своїх економічних систем інструментарієм національної політики” [568, 

с. 99].  

Для нашої держави також виявилося значним випробуванням зіткнутися із 

непередбачуваними за інтенсивністю та широтою охоплення впливами, 

комбінованими та каскадними втручаннями, які упродовж останніх років стали 

проявами гібридної війни.  

Водночас необхідно зауважити, що правові відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури мають значний потенціал до свого, передусім, 

адміністративно-правового регулювання. Більше того, засади формування ДСЗКІ, а 

тим більше, адміністративно-правовий статус суб’єктів, які здійснюють такий 

захист, досі залишаються не дослідженими. Крім того, питання державно-

приватного партнерства у сфері ЗКІ як відлуння реалізації впровадження концепції 

людиноцентризму і розбудови справжнього громадянського суспільства 

перебувають здебільшого у декларативній площині, не маючи належних механізмів 

для реалізації. Як наслідок, нинішня система захисту критичної інфраструктури не 

відповідає сучасним загрозам, що потребує як наукового забезпечення, так і 

розроблення практичних заходів адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ. 

Слід зауважити, що у більшості сучасних досліджень з обраної для 

дослідження теми, в контексті необхідності удосконалення адміністративно-

правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури, 

встановлено відсутність або неповне використання арсеналу таких наукових 

правових концепцій: 

 концепція людиноцентризму [569; 173; 570; 571]; 

 концепція прав людини [572; 573]; 

 вплив глобалізаційних тенденцій на формування нової геоправової 

реальності [574; 575]; 
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 юридична компаративістика[576, с. 23]; 

 лібертарна концепція права [577, с. 69; 578]; 

 історико-правові передумови формування СБУ як ключового суб’єкта 

захисту критичної інфраструктури [579; 580]. 

Окремо варто підкреслити, що розбудова системи захисту критичної 

інфраструктури передусім передбачає використання системної методології для 

ефективного управління в умовах постійних змін як інфраструктурного ландшафту, 

так і правової реальності (геоправового простору) [403, c. 436; 581; 582, с. 64; 2, с. 

55]. Про це йшлося вище при здійсненні аналізу питань формування макросистеми 

захисту критичної інфраструктури. 

Так, автори колективної монографії „Організаційні та правові аспекти 

забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України” правильно 

стверджують, що забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури має 

здійснюватися на системній основі, тобто шляхом створення відповідних 

національних (державних) систем [2, с. 55]. 

Зокрема в рамках теорії юридичної компаративістики досліджується 

геоправовий простір через порівняння комплексу правових явищ, які тісно пов’язані 

з політичними, соціальними, культурними та іншими аспектами функціонування 

правових систем в об’єктивно існуючому національному та загальносоціальному 

контекстах [576, c. 25]. Тобто важливим є не лише копіювання тих чи інших засобів 

захисту критичної інфраструктури, а передусім їх співвіднесення із геоправовим 

простором реалізації. 

Наприклад, у випадку відмови від використання теоретичних положень 

юридичної компаративістики і при технічному запозиченні іноземних моделей 

захисту критичної інфраструктури можна і не помітити як відбудеться спочатку 

правова акультурація  – засвоєння і використання правових цінностей, норм, 

інститутів, процедур, рішень, форм і видів юридичної діяльності, запозичених в 

інших правових культур, правових систем, правових сімей (про це йшлося в 

першому розділі під час аналізу понятійно-категоріального апарату дослідження). А 

згодом, при занадто відчутному зовнішньому впливі, може відбутись і правова 
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рецепція, яка розглядається як різновид правової акультурації (глобальна правова 

акультурація), виражена в запозиченні компонентів чужої правової спадщини, при 

якій відбувається принципова зміна власної правової культури. Водночас, зміна 

правової культури за певних умов може призвести до формування комплексу 

чинників, які негативно впливають на національну ідентичність і на національну 

безпеку в цілому. 

Ось чому необхідним є проведення адміністративно-правових наукових 

досліджень при вивченні проблематики захисту критичної інфраструктури з метою 

подальшої концептуалізації взаємозв’язків і взаємозалежностей між науковими 

теоріями, які сформувались у різних вітчизняних галузях знань щодо ЗКІ. 

Зазначена думка знаходить своє підтвердження і в колективній монографії 

дослідників із НІСД, які зазначають, що попри наявність загальновизнаних 

принципів та підходів щодо забезпечення безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури кожна національна система є по суті унікальною і неминуче несе на 

собі відбиток національної специфіки, тому слід уникати механічного копіювання 

зарубіжного досвіду на українських теренах [2, c. 54]. 

Водночас слід зазначити, що у рамках розвитку концепції адміністративно-

правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері ЗКІ також 

важливими є напрацювання щодо трансформації місцевого самоврядування і 

становлення національного та глобального конституціоналізму з подальшою 

екстраполяцією таких досліджень на державну політику у сфері захисту критичної 

інфраструктури. 

Зокрема, цікавим є підхід В. С. Могілевського, який визначає правовий 

простір місцевого самоврядування як складний соціальний політико-правовий 

феномен, що виникає внаслідок скерованої телеологічно-обґрунтованої діяльності 

як держави, так і суб’єктів локального соціуму шляхом формування його 

нормативно-суб’єктної, нормативно-об’єктної і нормативно-просторової бази з 

метою вирішення екзистенційних питань існування та функціонування 

територіальної громади [583]. Так само як і вивчення феноменальності 

децентралізованих повноважень може стати корисним при розробленні нормативно-
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правових актів у сфері захисту критичної інфраструктури з метою залучення 

операторів критичної інфраструктури приватної форми власності для конкретних 

заходів із реалізації державної політики ЗКІ на місцевому та локальних рівнях. 

Отже, існує іманентний зв’язок між правовими науками та формуванням 

напрямів державної політики в аналізованій сфері. 

Крім того, на сьогодні в Україні відбувається розуміння необхідності 

системного правового регулювання суспільних відносин у сфері ЗКІ. Так, правові 

відносини у цій сфері (як вже було зазначено у попередніх розділах) регулюються 

низкою нормативно-правових актів: Стратегія національної безпеки України (далі – 

Стратегія) [203], Воєнна доктрина України [558], Концепція розвитку сектора 

безпеки і оборони України [559] Законом України „Про національну безпеку 

України” [62] та іншими нормативними актами, які детально проаналізовані вище в 

роботі. 

У зазначених нормативно-правових актах частково і односторонньо визначено 

лише загрози безпеці критичної інфраструктури: 

1) недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури, у тому числі 

від терористичних посягань;  

2) неефективне управління безпекою критичної інфраструктури. 

Відповідно до поданих загроз визначено пріоритетні напрями забезпечення 

безпеки критичної інфраструктури: 

1) посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури;  

2) розвиток державно-приватного партнерства у цій сфері;  

3) обмін інформацією стосовно загроз критичної інфраструктури та 

захисту чутливої інформації у цій сфері. 

Детальний аналіз змісту як загроз, так і напрямів захисту критичної 

інфраструктури виходить за межі завдань цього дослідження. Водночас слід 

підкреслити, що нині актуалізується потреба в удосконаленні чинного 

законодавства з огляду на те, що у ньому: 

 не враховано гібридного характеру загроз; 
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 не відображено повноти усіх небезпек, у тому числі тих, що походять з 

кіберпростору; 

  не відмічено факту каскадності та комплексності сучасних загроз; 

 не унормовано запровадження ДСЗКІ; 

  не сформовано пріоритетності реалізації заходів захисту критичної 

інфраструктури щодо актуальних загроз, в тому числі кіберзагроз; 

 відсутній чіткий та дієвий механізм організації, координації і ефективної 

реалізації заходів щодо нейтралізації таких загроз; 

 відсутні гіперзв’язки із формуванням національної системи стійкості. 

Таким чином, спектр невирішених питань яскраво свідчить про нагальну 

потребу в розробленні „цільових” нормативно-правових актів, в яких знайшло би 

своє відображення системне регулювання правових відносин у сфері ЗКІ. Варто 

підкреслити, що у цьому питанні спостерігається абсолютна єдність усіх 

дослідників, які розглядають ті чи інші аспекти захисту критичної інфраструктури 

незалежно від галузі наукових пошуків [584; 585; 586; 587; 2]. 

Тому, з урахуванням тенденцій, на які було вказано вище, постає потреба і у 

формуванні законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури — 

сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють правові 

відносини у сфері ЗКІ і є джерелами певної галузі права. При цьому інтерпретація 

терміна „законодавство у сфері захисту критичної інфраструктури” ґрунтується 

на рішенні Конституційного Суду України, яким визначено, що „законодавство” — 

сукупність законів України, чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної 

Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів 

України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і 

законів України [588]. 

Слід зауважити, що з огляду на існуючу потребу у адміністративно-правовому 

регулюванні діяльності суб’єктів захисту критичної інфраструктури, формуванні 

правових механізмів спільного захисту критично важливих для держави об’єктів 

життєдіяльності від усіх видів загроз і їх комбінацій („каскадних ефектів”), на 
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виконання Указу Президента України від 16.01.2017 р. № 8 „Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України” від 29.12.2016 р. „Про удосконалення 

заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури” [589] було 

розроблено Концепцію створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, яку схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

06.12.2017 р. за № 1009-р [65]. 

Проявом структурно-генетичного зв’язку майбутнього законодавства у сфері 

ЗКІ стало делегування і визначення за СБУ у ст. 19 Закону України „Про 

національну безпеку України” [62] завдання із контррозвідувального захисту 

об’єктів критичної інфраструктури. 

Здійснений аналіз заходів з адміністративно-правового регулювання відносин 

у сфері ЗКІ в інших державах надав можливість дійти висновку, що нормативна база 

щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури у більшості цивілізованих країн 

світу постійно переглядається й удосконалюється через глобалізаційні зміни та 

зміни характеру загроз, особливо їх походження. Це пов’язано, насамперед, із тим, 

що захист критичної інфраструктури у переважній більшості європейських держав 

виступає пріоритетним напрямом забезпечення національної безпеки. 

В Україні передумовами для актуалізації розроблення законодавства у сфері 

ЗКІ стали динамічні процеси в глобальному безпековому середовищі, які сьогодні 

містять у собі значну кількість нових загроз і викликів найрізноманітнішого 

характеру. Причому їхня особливість полягає у тому, що вони поєднують у собі 

інформаційні, світоглядні, кібернетичні, військові, соціально-економічні, 

дипломатичні, технологічні, політичні та інші методи впливу на Україну. 

Так, за останні декілька років накопичилося чимало змін, спричинених 

регіональними та світовими тенденціями, які безпосередньо або опосередковано 

впливають на інфраструктурний ландшафт України і визначають вектор її державної 

безпекової політики, у тому числі у сфері ЗКІ. При цьому, світовий та регіональний 

контекст для національної безпеки України змінюється сьогодні швидше, ніж будь-

коли, і більша частина глобальних загроз, які для нашої держави ще кілька років 

тому були нереальними чи неактуальними, стали реальністю [7, с. 62], що потребує 
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відповідної реакції законотворців і якнайшвидшого розроблення та прийняття 

необхідних нормативно-правових актів. Зазначене має здійснюватися на основі 

підходу щодо формування несуперечливої системи законодавства, яка 

регулюватиме суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Проведення аналізу міжнародної правозастосовної практики, зважаючи на 

комбіновані і різновекторні методи боротьби, численні факти недружньої політики 

окремих іноземних держав проти України, зумовлюють необхідність визначення у 

законодавстві, що регулюватиме суспільні відносини у сфері ЗКІ не лише загроз КІ, 

які є найбільш актуальними на даному етапі розвитку держави, а й перспективної 

організаційно-функціональної моделі державної системи ЗКІ. 

Враховуючи викладене, для підвищення рівня спроможності України 

ефективно реагувати на сучасні ризики для критичної інфраструктури, які 

виникають внаслідок застосування інструментів гібридної війни, постає потреба в 

розробленні законодавства у сфері ЗКІ, що сприятиме в тому числі підвищенню 

рівня адміністративно-правового регулювання як державної системи захисту 

критичної інфраструктури, так і в цілому усього спектра заходів в рамках реалізації 

відповідної державної політики. 

Як вже наголошувалося, йдеться про формування узгодженої системи 

нормативно-правового регулювання відносин у сфері ЗКІ. Отже, окрім ухваленої 

Концепції, прийнятої оновленої Стратегії національної безпеки України, постає 

потреба в не лише розробленні, а й якнайскорішому прийнятті проекту Закону 

України „Про критичну інфраструктуру та її захист”, в якому має бути чітко 

визначено адміністративно-правовий статус кожного суб’єкта ЗКІ, здійснено чіткий 

та прозорий розподіл сфер відповідальності між усіма суб’єктами даної системи та 

їх відповідальності. Після прийняття цього законодавчого акта актуалізується 

необхідність розроблення підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

його реалізацію, першим з яких має стати Національний план захисту критичної 

інфраструктури (затверджується Кабінетом Міністрів України).  
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Така практика нормативно-правового регулювання притаманна і іншим 

провідним країнам світу, де ієрархія керівних документів у сфері захисту критичної 

інфраструктури, у більшості випадків, виглядає наступним чином:  

1) Стратегія національної безпеки; 

2) Концепція державної системи захисту критичної інфраструктури;  

3) Закон України „Про критичну інфраструктуру та її захист”; 

4) Національний план заходів щодо критичної інфраструктури (план 

стійкості, план захисту тощо). 

Зазначене підкреслювалось при розгляді стратегічних нормативно-правових 

актів, де відзначалося на необхідність створення ієрархічної системи нормативно-

правових актів у сфері адміністративно-правового регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури. 

Слід підкреслити, що важливим при розробленні нормативно-правових актів є 

врахування тактики й інструментів, які використовуються в умовах гібридної війни, 

причому не лише проти України, а й проти інших країн світу. Тому найголовнішим 

завданням повинно стати забезпечення спроможності критичної інфраструктури 

безвідмовно і стало виконувати свої функції (надавати послуги) навіть у випадку 

пошкодження окремих об’єктів критичної інфраструктури [578]. Саме тому у 

даному дослідженні окрема увага приділена основам формування національної 

системи стійкості. 

Слід підкреслити, що визначальним чинником формування безпечного 

інфраструктурного ландшафту нашої держави виступає ефективна система 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

При цьому у випадку недотримання послідовності та черговості етапів 

розробки відповідних нормативно-правових актів (у тому числі затримка прийняття 

деяких з них), фактично стримує формування необхідної системи захисту критичної 

інфраструктури та унеможливлює ефективне стратегічне управління у цій сфері. 

З огляду на зазначене, за допомогою методів наукового моделювання, 

екстраполяції, формально-юридичного методу можна зробити висновок, що 
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пріоритетом адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури є створення ієрархічної системи нормативно-правових 

актів, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури, яка має такий вигляд:  

1) щорічні послання Президента України; 

2) Стратегія національної безпеки України; 

3) Концепція державної системи захисту критичної інфраструктури; 

4)  Закон України „Про національну безпеку України”; 

5) Закон „Про критичну інфраструктуру та її захист”; 

6)  Національний план заходів щодо критичної інфраструктури; 

7) інші нормативні акти, що регулюють окремі аспекти правовідносин у сфері 

ЗКІ [590; 591; 360; 361]. 

4.2 РОЗРОБКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТІЙКОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Як влучно зазначив А. І. Курас: „самостійне існування нації у тій чи іншій 

державній формі, національний розвиток і поважне місце на світовій арені все 

більше залежать і залежатимуть від того, якою мірою буде гарантована національна 

безпека держави. Крім того, технологічна еволюція стає джерелом принципово 

нових загроз, відкриваються нові можливості негативного впливу на особистість, 

суспільство і державу. Відтак, очевидна тенденція до зростання уразливості всіх 

членів міжнародного співтовариства перед обличчям різноманітних викликів та 

загроз, спектр і гострота яких еволюціонує, видозмінюється і набуває 

транскордонного характеру”[592]. 

При цьому, активні різновекторні трансформаційні процеси, які відбуваються 

у світі упродовж останніх десятиріч, зумовлюють нестійкість як національних, так і 

глобальних систем безпеки. Водночас захист і забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури стають пріоритетами державної політики більшості держав світу. 
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Слід зазначити, що формування концепції стійкості розпочалося в США, коли 

державна безпекова політика почала зміщуватися не в бік захищеності або стану 

забезпечення безпеки, а саме в бік стійкості. 

Міністерство внутрішньої безпеки США визначає поняття „стійкість” як 

„спроможність адаптуватися до змінюваних умов та протистояти загрозам порушень 

функціонування та швидко відновлюватися від порушень внаслідок криз”[593]. 

Схоже визначення поняття пропонує Олександр Лазарі: стійкість — 

здатність бути готовим та адаптуватися до змінюваних умов, витримати та швидко 

відновитися від пошкоджень від надзвичайних ситуацій [93, с. 15]. 

У Директиві Президента США 2013 року № 21 поняття стійкості трактується 

як спроможність підготуватись та адаптуватися до змінюваних умов, а також 

протистояти загрозам порушень функціонування та швидко відновлюватися від 

порушень. Вона включає здатність протистояти загрозам та відновлюватися від 

цілеспрямованих атак, аварій, природних загроз та інцидентів  [594]. 

Для України зазначене поняття є відносно новим, а тому ще не достатньо 

дослідженим. З огляду на це на сьогодні розпочато процес формування нових 

парадигм вивчення трансформаційних процесів та активізуються методологічні 

пошуки необхідних для держави рішень, спрямованих на створення національної 

системи стійкості. 

Відтак, у цьому дослідженні здійснюється перша у вітчизняній науці 

адміністративного права спроба дослідити теоретичні засади та сутність поняття 

національної стійкості, визначити фактори впливу на неї, а також з’ясувати 

взаємозв’язок стійкості з захистом критичної інфраструктури та національною 

безпекою з метою подальшого удосконалення адміністративно-правового 

регулювання у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Розпочинаючи вивчення питання створення національної системи стійкості, 

необхідно проаналізувати існуючі підходи до визначення ключового поняття 

„стійкість”. При цьому слід зауважити, що в Україні на даний час термін 

„стійкість” активно використовується в наукових дослідженнях, однак більшість 

досліджень цього феномена стосуються економічної (фінансової) складової 
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стійкості [595; 596; 597; 598; 599; 600; 601]. Найбільш поширеними у доктринальних 

джерелах є такі словосполучення, як „економічна стійкість”, „фінансова стійкість”, 

„стійкість фінансової системи”, „стійкість національної економіки”, „стійкий 

розвиток” тощо.  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови „стійкість” 

визначена як „здатність об’єкта, системи, виведеної зі стійкого стану, самостійно 

повертатися в цей стан”. Тут же „вібраційна стійкість” (тех.) визначається як 

„властивість об’єкта під час заданої вібрації виконувати потрібні функції та 

зберігати в межах норм значення параметрів”. При цьому одним із тлумачень 

терміна „стійкий” визначено „здатний витримати зовнішній вплив, протидіяти 

чомусь” [56, с. 1393]. Таким чином, йдеться про властивість об’єкта чи системи 

зберігати певний стан або повертатися до нього. 

В економічній теорії „стійкість” розглядають як одне з понять концепції 

економічної рівноваги, згідно з якою досягнення та утримання рівноважного стану в 

економіці належить до найважливіших мікро- і макроекономічних процесів [602].  

Крім того, вченим О. М. Суходолею розглядаються питання „стійкості 

енергетичної системи” та „стійкості енергозабезпечення” в рамках концептуальної 

моделі формалізації управлінського процесу забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури [586]. Так, серед підходів до розуміння стійкості, що 

використовується в зарубіжних публікаціях (що стосуються безпеки енергетики), 

автор зазначає, у тому числі, на такі визначення цього поняття: 

- здатність системи витримувати та відновлюватися від суттєвих збурень без 

втрати спроможності забезпечувати проектний рівень та якість функціонування 

(надання послуг) [603]; 

- здатність активів (об’єктів), мереж і систем передбачати, абсорбувати, 

адаптуватись до та швидко відновлюватися після руйнівних випадків[604]; 

- здатність підготуватись та адаптуватись до змін, а також витримувати й 

відновлюватись після збурень. Це включає здатність витримувати та 

відновлюватися після цілеспрямованих зловмисних атак, аварій, а також природних 

загроз та інцидентів [605];  
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- здатність планувати, абсорбувати, відновлюватися та успішніше 

адаптуватися до негативних явищ [606] та інші.  

Т. В. Брежнєва надає таке визначення „стійкість це здатність суспільства 

чинити опір, легко й швидко оговтуватися від будь-яких потрясінь, поєднуючи 

цивільні, економічні, комерційні та військові чинники ” [607].  

Досить цікавим є визначення системи управління економічної стійкості, 

надане С. В. Козловським, О. В. Рудковським, А. В. Козловським, які під нею 

пропонують розуміти реалізацію комплексу управлінських дій, спрямованих на 

формування динамічної структури, здатної вести неперервну у часі та економічно 

успішну щодо досягнення поставлених стратегічних цілей діяльність в умовах 

постійного впливу факторів зовнішнього середовища, зберігаючи при цьому ознаки 

цілісності і рівноваги [602]. 

Екстраполюючи позицію зазначених дослідників до теми даного дослідження, 

можна висловити гіпотезу щодо необхідності виділення наступних станів стійкості 

КІ:  

- відносна стійкість – критична інфраструктура динамічно розвивається та 

зберігає при цьому рівновагу своїх елементів; 

- критична стійкість – критична інфраструктура динамічно розвивається, але 

ціною внутрішніх диспропорцій; 

- умовна стійкість – критична інфраструктура не розвивається, але при цьому 

зберігає рівновагу своїх елементів. 

При цьому під відсутністю стійкості слід розуміти такий стан, за якого 

критична інфраструктура не розвивається і при цьому внутрішній дисбаланс ставить 

під загрозу її існування. 

З урахуванням такого підходу найважливішою ознакою стійкості критичної 

інфраструктури є її здатність функціонувати та розвиватись в умовах змінюваного 

внутрішнього і зовнішнього середовища та змінюваних внутрішніх і зовнішніх 

впливів. 

Запропонована класифікація є також важливою і з огляду на те, що визначення 

стану критичної інфраструктури за певний період уможливить вироблення 
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необхідних заходів і напрямів державної політики щодо захисту і стійкості 

критичної інфраструктури, а також необхідні для цього засоби адміністративно-

правового регулювання. 

Автори колективної аналітичної доповіді „Організаційні та правові аспекти 

забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України” також 

відзначають, що очевидним є зміщення уваги зі змісту діяльності щодо безпеки на 

діяльність із недопущення пошкодження функціонування умовного об’єкта 

переважно внаслідок зловмисних дій (з поступовим розширенням також на загрози 

природного і техногенного характеру), з фокусуванням на створенні додаткового 

захисту від загроз. При цьому термін „стійкість” фокусується на діяльності зі 

створення можливостей для підготовки щодо запобігання та реагування на загрози, 

адаптації до нових умов функціонування та відновлення нормального режиму 

роботи (хоча це також включає питання, які охоплені поняттям „захист”) [2, с. 16]. 

Характеризуючи даний термін, доцільно згадати, що застосування 

проактивного підходу, а також проактивних заходів вже є давно розробленим 

науковим завданням. А в поняття „безпека” чимало авторитетних авторів та вчених 

включають заходи із запобігання переростання потенційних загроз у реальні. Тому 

можна додатково сформувати наукове завдання щодо необхідності не лише 

упорядкування наукової термінології, а й формування на її консенсуальній базі 

правових категорій із подальшим їх закріпленням у НПА. На аналітичну розмитість 

термінології, зокрема полісемію терміна „стійкість” також звертає увагу у своїй 

статті і К. Світкова [608, c. 41]. 

Водночас автори вищезазначеної аналітичної доповіді вказують, що їх 

дослідження базується на вивченні досвіду США. Але варто підкреслити, що з 

позицій права, Україна та США мають різні правові системи, різні підходи до 

забезпечення безпеки, різні організаційно-функціональні моделі реагування на 

загрози та різні традиції державо- та правотворення. Тому, говорячи про досвід 

США, потрібно зважати на ці чинники та вивчати його так, щоб пристосувати для 

українського досвіду те, що сприятиме реалізації українських національних 

інтересів. Підтримує зазначену позицію і О. Резнікова, яка зазначає: „Якщо уважно 
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проаналізувати безпекові стратегії розвинених країн, то нескладно помітити, що й 

вони не за єдиним стандартом готувалися. Інноваційний підхід, який забезпечує 

максимальні переваги в реалізації державної політики, полягає у виході за межі 

існуючих шаблонів і визначенні власного шляху  в складних і багато у чому 

нестандартних обставинах” [609]. До того ж, самі автори згаданої аналітичної 

доповіді вказують на „відмінності у трактуванні змісту терміна „безпека” в 

українському та англомовному дискурсах” [2, с. 17].  

Також О. Резнікова зазначає: „Бажано, щоб концепт стійкості знайшов 

відображення у новій Стратегії національної безпеки України навіть попри те, що 

значення цього слова для багатьох в Україні все ще залишається розпливчастим. 

При цьому слід зауважити, що занадто широке трактування терміна національна 

стійкість так само небезпечне, як і відсутність його визначення. Це може 

породжувати правові колізії і певні спекуляції, зокрема, щодо розподілу 

повноважень органів державної влади у визначеній сфері” [609].  

Як слушно зазначає О. М. Суходоля, забезпечення стійкості – не просто 

додатковий індикатор, що потребує уваги чинної системи кризового управління в 

країні, зокрема в електроенергетичному секторі, формування заходів реагування, 

виділення ресурсів, проведення моніторингу за досягненням цієї цілі. 

Запровадження концепції стійкості потребує уведення нової концепції кризового 

реагування, спрямованої на побудову спроможностей реагування на випередження, 

а не на ліквідацію наслідків [586]. 

Також вчений підкреслює необхідність запровадження системи національної 

стійкості базуючись на підході, покладеному в основу формування системи захисту 

критичної інфраструктури в Україні, оскільки це уможливить методологічно 

поєднати зусилля різних державних систем захисту та реагування на кризові 

ситуації у різних секторах інфраструктури, що забезпечують функціонування 

суспільства та держави [586]. 

На підставі вищевикладеного, можна сформувати такі висновки:  

• „стійкість” розглядається як властивість (якість), що дозволяє системі 

витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від визначених;  
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•    властивістю, протилежною стійкості, визначається вразливість; 

• у вітчизняному дискурсі питання формування системи національної 

стійкості, здебільшого, розглядається поза контекстом державної політики у сфері 

ЗКІ, а одразу ж наголошується на зв’язок із політикою національної безпеки;  

• вказується лише на два об’єкти готовності: держава і суспільство, тим 

самим оминається увагою важливий об’єкт: людина і громадянин; 

• готовність зводиться лише до реагування, тим самим оминається увагою 

відновлення, адаптація, запобігання та інші важливі ознаки системи стійкості;  

• система готовності звужується рамками лише загроз, залишаючи осторонь 

виклики та небезпеки;  

• готовність звужується лише до „готовності до безперервності основних 

процесів”, при цьому термін „основні процеси” не визначається, що є досить 

дискусійним з огляду на зміст та призначення саме системи готовності, яка 

формується для забезпечення безперервності життєво важливих процесів для особи, 

суспільства і держави;  

• в обігу з’являється терміносполука „потенціал стійкості”, яка не має 

пояснення та визначення, а також не проведено демаркаційної лінії між ключовими 

поняттями „стійкість” та „готовність”. 

Дещо інша ситуація щодо дискурсу відносно стійкості в зарубіжних як 

наукових колах, так і міжнародних організаціях, зокрема НАТО та ЄС.  

На даний час в НАТО стійкість інтерпретують як комбінації цивільної 

готовності (підготовленості) та військових можливостей [610]. 

К. Світкова у своїй статті, аналізуючи підходи до визначення поняття 

стійкості у США, Великій Британії та ЄС зауважує, що в документах Великої 

Британії акцент робиться на специфічних суб’єктах і практиці здійснення стійкості, 

у той час як у США стійкість виступає абстрактною цінністю або якістю країни 

та її населення „Американський дух” [608]. 

Асистент Генерального секретаря НАТО Джейм Ши інтерпретував стійкість 

як суттєвий елемент колективної оборони необхідний у глобалізованому 

конфронтаційному і комплексному середовищі, який потребує постійної адаптації 
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до нових вразливостей та загроз, що виникають. Зокрема даний автор виділив п’ять 

специфічних сфер стійкості: 1) кіберстійкість; 2) стійкість проти гібридних загроз; 

3) військово-цивільна готовність; 4) удосконалення існуючої взаємодії; 5) взаємодії 

та співпраця з міжнародними партнерами, передусім Фінляндією та Швецією у 

протистоянні гібридним загрозам [611]. 

На розвиток наведеної позиції висловився і чеський дослідник Jiří Šedivý, який 

відзначив, що стійкість до усього спектра викликів, включаючи гібридні, стає 

незамінною умовою або засобом досягнення стабільної безпеки та надійного 

захисту. Вона включає здатність поглинати потрясіння, відновлюватися після них і 

пристосовуватися / адаптуватися до майбутніх [612]. 

Аналогічною є і позиція авторів аналітичної доповіді, які відзначили 

використання терміна „стійкість” для виокремлення двох інструментів 

формалізації діяльності системи забезпечення національної безпеки, а саме як: 

• вимоги до діяльності, що має враховувати різні типи загроз та спроможність 

реагувати протягом усього діапазону можливого розвитку ситуації (передбачення – 

підготовка – запобігання – реагування – відновлення), що формує запит на 

методологічний вимір; 

• цільового стану, який, серед іншого, передбачає формування спроможностей 

більшої системи, що відображає цілепокладаючий вимір діяльності [2, с. 16]. 

У цілому слід підкреслити, що останнім часом термін „стійкість” присутній 

у великій кількості нормативно-правових актів, передусім, у більшості стратегічних 

нормативно-правових актів. Частота вживання даного поняття у законодавстві 

зростає з кожним роком, але через відсутність чіткого визначення та його суттєвих 

ознак необхідно підкреслити певну мультиплікативність його інтерпретації. 

Слід відмітити, що сучасне безпекове середовище характеризується високим 

рівнем невизначеності та змінюваності, оскільки традиційні загрози набувають 

нових форм, посилюються процеси глобалізації, в тому числі глобальної взаємодії і, 

як наслідок, залежності. Таку позицію поділяють окремі дослідники, які 

стверджують, що за визначених вище умов забезпечення безпеки силами 
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національних держав стає надзвичайно складним завданням і потребує нових 

підходів [609; 613]. 

Також у людей значно зменшилось відчуття захищеності, що потребує 

формування нової якості, яка б давала змогу адаптуватися до непередбачуваних 

впливів, працювати безперебійно навіть в умовах кризи, не допускати розвитку 

деструктивних явищ у суспільстві, пов’язаних, зокрема, із послабленням держави 

або унеможливленням виконання нею критично важливих функцій [609]. 

Саме через це актуалізувалась необхідність формування засад для 

функціонування ефективної системи готовності держави, суспільства і особи як 

єдиного цілісного організму, стійкого до виникнення системних масштабних 

ситуацій кризового та критичного характеру. Крім того, зазначене зумовлює і 

потребу у продовженні наукових досліджень та теоретичних дискусій щодо різних 

аспектів забезпечення стійкості в різних сферах. 

Водночас, в умовах посилення глобалізації може виникати протиріччя між 

цілями державної політики і потребами глобального розвитку [614], а тому 

необхідно обрати власні підходи до побудови національної системи стійкості з 

огляду на національні інтереси і з застосуванням інноваційного підходу як в науці, 

так і на практиці, який має забезпечити максимальні переваги в реалізації державної 

політики саме для України [615; 27; 11; 616; 617].  

Варто ще раз підкреслити, що мова має йти не лише про готовність держави 

до дій у складних та непередбачуваних умовах, а й про реальну готовність до цього 

суспільства, інститутів громадянського суспільства та окремих громадян. 

Адже готовність (preparedness) — це спільна відповідальність, яка потребує 

долучення до реалізації відповідної політики кожного члена суспільства, не лише 

уряду чи державних інституцій. Таке об’єднання, у тому числі, стане запорукою 

функціонування більш захищеної інфраструктури, стійкої до загроз та небезпек 

будь-якої природи, в тому числі непрогнозованих (позапроектних). 

Слід зауважити, що під час проведення аналізу поняття „стійкість” було 

прослідковано, що майже усі підходи до його визначення здійснюються виходячи із 

її розуміння з позиції рівноваги та повернення до такої рівноваги після реалізації 
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загроз. При цьому можна погодитись із авторським колективом статті „Стійкість 

економіки як фактор безпеки та розвитку держави” [595] щодо того, що „якщо стан 

системи відомий і прогнозуються певні збурення, треба проаналізувати, чи зможе 

система потім повернутися до свого початкового стану. Ця властивість визначає, 

зокрема, те, що система за умов стохастичного впливу зовнішніх чинників (збурень 

або загроз) не трансформуватиметься. Стійкість у цьому випадку припускає не 

тільки інертність і нечутливість системи до зовнішніх загроз, а й гнучке її 

реагування на зміни внутрішніх і зовнішніх умов функціонування”[595, с. 18]. 

Враховуючи вищевикладене можна надати таке визначення національної 

стійкості — це здатність національної системи та державних інституцій 

протистояти загрозам, адаптуватися до дії швидких змін безпекового середовища у 

звичайному режимі, безперебійно функціонувати (у тому числі під час криз), а 

також відновлюватися після руйнівних наслідків/явищ/дій будь-якої природи до 

рівня бажаної рівноваги за умови збереження безперервності процесу управління. 

Забезпечення національної стійкості передбачає не відсутність, а постійну 

наявність потенційних або наявних загроз і небезпек, що вимагає не лише здатності 

протистояти ним, а й адаптуватися до постійної їх дії. 

Як зазначає Д. Г. Бобро, стійкість критичної інфраструктури — 

спроможність надійно функціонувати у штатному режимі, адаптуватися до умов, що 

постійно змінюються, протистояти та швидко відновлюватися після реалізації загроз 

будь-якого виду”[371; 2, с. 18; 618]. 

Крім того слід зазначити, що стійкість критичної інфраструктури 

забезпечується наявністю макросистемних, нормативно-правових та організаційно-

інституційних умов за яких ДСЗКІ спроможна витримувати внутрішні та зовнішні 

„навантаження”, адаптуватися до них та відновлюватися після їх прояву.  

Фактично, стійкий розвиток або розвиток критичної інфраструктури в умовах 

дії на нього різноспрямованих негативних зовнішніх впливів порушується у 

випадку, коли ДСЗКІ не здатна до нейтралізації впливів усіх дестабілізуючих 

факторів. За таких умов державою не реалізуються свої функції повною мірою, а 

тому створення можливостей для розвитку стійкої критичної інфраструктури є 
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важливим та нагальним завданням державної політики у сфері національної 

безпеки.  

Враховуючи наведене вище, перед науковцями постає завдання щодо 

наукового обґрунтування необхідності формування національної системи стійкості, 

а також щодо визначення базової термінології не лише заради теоретичної мети і 

виконання певного теоретичного завдання, а, в першу чергу, з метою її гармонізації 

із наявною та усталеною термінологією у сфері національної безпеки. 

Слід зауважити, що на Варшавському саміті у 2016 році держави-члени НАТО 

визначили посилення стійкості одним із пріоритетів діяльності Альянсу, 

встановивши перелік з 7 базових критеріїв НАТО для оцінки цивільної готовності 

суспільства:  

1) гарантована дієвість уряду і критично важливих урядових послуг;  

2) стійке постачання енергії;  

3) здатність ефективно діяти у разі неконтрольованого переміщення людей;  

4) стійкі джерела води і продуктів харчування;  

5) здатність реагувати на ситуації з масовими втратами;  

6) стійкі системи зв’язку;  

7) стійкі транспортні системи. 

З позицій методології для формування зазначених вище базових критеріїв для 

України можна використати такі основні підходи: 

1) найбільш важливі сфери життєдіяльності,  

2) сфери національної безпеки; 

3) сфери захисту критичної інфраструктури; 

4) пріоритетні національні інтереси. 

Нині аналогічний приклад щодо формування національних систем готовності 

використовуються у Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, США, Японії та інших 

країнах. 

У цілому ж слід враховувати, що майбутня національна система стійкості 

має передбачати формування системного механізму, який включатиме в себе етапи 
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оцінки ризиків, планування та навчань, узгоджені протоколи реагування на кризову 

ситуацію та відновлення до початкового стану. 

Україною вже здійснено перші кроки у напрямі створення національної 

системи стійкості. Так, 12 грудня 2019 року Віце-прем’єр-міністр України з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Д. Кулеба зазначив, що у 2020 році 

Україна почне створювати Національну систему стійкості відповідно до критеріїв та 

практик НАТО. Зокрема, за підтримки НАТО та окремих країн – членів Альянсу 

буде проведено низку практичних заходів з підготовки фахівців усіх органів 

державної влади, залучених до створення Національної системи стійкості [619].   

До того ж, Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – 

НАТО на 2020 рік [488] визначено, що забезпечення національної безпеки держави 

потребує, зокрема, впровадження національної системи стійкості. Мета створення 

системи – підвищення інституційної спроможності державних установ у сфері 

захисту та попередження загроз усіх видів, забезпечення гнучкого та оперативного 

реагування на такі загрози, формування узгодженого комплексного розуміння 

поняття „національна стійкість” на державному рівні. Водночас, передбачено 

завдання і заходи, спрямовані на створення в Україні Національної системи 

стійкості (ціль 1.6.4).  

З метою досягнення вказаної цілі визначено очікувані результати до кінця 

2025 року:  

1.6.4.1. Створено Національну систему стійкості, що досягається виконанням 

таких пріоритетних завдань:  

а) застосування Рекомендацій щодо забезпечення національної стійкості 

НАТО в Україні (кінцевий термін виконання – 2020 рік);  

б) формування узгодженої нормативно-правової бази у сфері планування та 

реагування на кризові ситуації та загрози для скоординованих дій органів державної 

влади (кінцевий термін виконання – 2022 рік);  

в) законодавче закріплення регулярного проведення багаторівневої 

національної оцінки ризиків і загроз у сфері національної безпеки та визначення 
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державного органу, який забезпечуватиме ведення Національного реєстру загроз 

(кінцевий термін виконання – 2021 рік);  

г) забезпечення спроможності відповідних органів і служб щодо ефективного 

забезпечення основних потреб населення у разі виникнення кризових або 

надзвичайних ситуацій, створення і функціонування двосторонніх каналів 

комунікацій з населенням (термін виконання – постійно);  

ґ) визначення і функціонування постійно діючих механізмів взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, 

приватного бізнесу та міжнародних партнерів з питань забезпечення національної 

стійкості (кінцевий термін виконання – 2022 рік);  

д) щорічне проведення міжвідомчих навчань та тренувань за участю 

населення з метою підвищення рівня обізнаності та готовності до реагування на 

широкий спектр загроз (термін виконання – постійно). 

В рамках виконання зазначених заходів та відповідно до Пріоритетних 

завдань та заходів Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО 

на 2020 рік [620] мають бути розроблені такі нормативно-правові акти (до кінця 

2022 року):  

 проект нормативно-правового акта про затвердження Рекомендацій 

щодо забезпечення національної стійкості в Україні (пункт 139);  

 проект нормативно-правового акта щодо організації і проведення 

національної оцінки ризиків і загроз у сфері національної безпеки (пункт 140);  

 проект нормативно-правового акта з питань взаємодії органів державної 

і місцевої влади, громадських об'єднань, приватного бізнесу та міжнародних 

партнерів з питань забезпечення національної стійкості (пункт 141). 

Крім того, на виконання Річної національної програми під егідою Комісії 

Україна – НАТО на 2020 рік [488], 11 лютого 2020 року у Києві пройшов курс 

практичних семінарів з розбудови національної системи стійкості згідно з 

принципами та рекомендаціями НАТО, організований Урядовим офісом з 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Офісу 

оборонного співробітництва США, в якому взяли участь фахівці з-понад 20 
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державних установ (у тому числі, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 

оборони, Міністерства юстиції, Міністерства розвитку громад та територій, Ради 

національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Державної 

інспекції ядерного регулювання, Урядового офісу з координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, Національного інституту стратегічних досліджень)[621]. 

Темою практичних семінарів стали підходи НАТО та окремих країн до забезпечення 

стійкості, роль і місце у системі стійкості кожного з органів державної влади, їхні 

функції та розподіл відповідальності. Під час заходу було зауважено про 

необхідність врахування багатовимірних викликів, що зумовлює виникнення нових 

сучасних вимог до держави (наприклад, вимога стійкості та готовності до будь-

яких сценаріїв), у тому числі щодо створення та впровадження національної 

системи стійкості.  

Враховуючи викладене, виникла потреба у розробленні Концепції 

національної системи стійкості, підготовку проекту якої вже розпочато за підтримки 

Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Як зазначає О. Резнікова, крім загального бачення системи забезпечення 

національної стійкості, проект Концепції має визначити:  

• основні напрями розбудови стійкості: удосконалення кризового 

менеджменту, стійкість громад, економічна стійкість, суспільна стійкість;  

• національного координатора, структуру його допоміжних органів;  

• загальну схему розподілу відповідальності та повноваження органів 

державної влади за визначеними напрямами забезпечення національної стійкості;  

• особливості формування національної системи оцінювання загроз і 

ведення національного реєстру/профілю загроз;  

• формування національної мережі уповноважених органів державної 

влади і наукових установ з питань стратегічного аналізу;  

• постійно діючі механізми взаємодії органів державної та місцевої влади, 

неурядових організацій, приватного бізнесу та міжнародних партнерів з питань 

забезпечення національної стійкості (на національному і місцевому рівнях);  
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• формування і функціонування постійно діючих двосторонніх каналів 

комунікацій держави з населенням, а також поширення необхідних знань;  

• обов’язковість проведення періодичних міжвідомчих навчань і 

тренувань за участю населення та інших заходів з метою підвищення рівня 

обізнаності та готовності до реагування на широкий спектр загроз;  

• особливості створення необхідних резервів і розвитку спроможностей у 

різних сферах;  

• особливості правового забезпечення відповідних процесів, у т.ч. щодо: 

1) законодавчого врегулювання питань стратегічного планування в державі з 

урахуванням принципів сталого розвитку, безпеки і стійкості; 2) створення єдиної 

нормативно-правової бази у сфері планування та реагування на кризові ситуації та 

загрози для скоординованих дій органів державної влади; 3) запровадження єдиних 

стандартів та рекомендацій (інструкцій) з окремих питань забезпечення 

національної стійкості [587, с. 5]. 

При цьому слід зауважити, що розроблення та впровадження зазначеної 

концепції має забезпечити функціонування ефективного механізму оцінки існуючих 

та потенційних загроз, ризиків, викликів і небезпек, здатних завдати шкоду 

національній безпеці України в рамках реалізації різних сценаріїв розвитку, а також 

передбачити можливості до швидкого перегляду цілей (оперативних і тактичних) і 

завдань задля недопущення реалізації відповідних загроз, ризиків, викликів і 

небезпек, а також забезпечити швидке відновлення у випадку їх реалізації. Такий 

підхід уможливить побудову нової архітектури системи забезпечення національної 

безпеки в цілому, а також сприятиме ефективній реалізації державної політики у 

сфері захисту критичної інфраструктури. 

З огляду на це національна система стійкості має характеризуватися такими 

ознаками: 

- комплексність, системність та узгодженість механізму забезпечення 

стійкості, постійне оновлення правового та організаційного інструментарію; 

-  збалансування інтересів держави, суспільства і особи; 
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- синхронізація завдань і заходів державної політики на державному та 

місцевому рівнях; 

- оновлені механізми стратегічного прогнозування, виявлення існуючих і 

потенційних загроз, ризиків, викликів і небезпек, спрямовані на вироблення та 

реалізацію необхідних і обґрунтованих управлінських рішень; 

- постійна готовність усіх суб’єктів, залучених у реалізацію відповідної 

концепції до раптово виникаючих загроз, ризиків, викликів і небезпек, а також їх 

взаємодія; 

- активна залученість приватного сектора (ефективне державно-приватне 

партнерство); 

-  постійний пошук можливостей для забезпечення стійкості, спрямованої на 

розвиток держави (поєднання як внутрішніх можливостей національної системи 

стійкості, так і зовнішніх можливостей, тобто  інших систем). 

 

4.3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Забезпечення безпеки та безперебійного функціонування обʼєктів критичної 

інфраструктури значною мірою залежить від так званого „людського фактора”. Саме 

рівень підготовленості фахівців, їхні компетенції, розуміння специфіки діяльності 

обʼєктів критичної інфраструктури та механізмів ефективної реалізації своїх 

функцій, а також уміння налагоджувати та здійснювати взаємодію багато в чому 

зумовлюють успіх справи захисту критичної інфраструктури в цілому. Водночас 

слід розуміти, що зазначені якості не з’являються самі по собі. Сподівання лише на 

отриману освіту чи власний життєвий або професійний досвід, без урахування 

особливостей, властивих сфері захисту критичної інфраструктури або окремому 

об’єкту критичної інфраструктури, для пізнання яких необхідний тривалий період 

роботи в галузі, також може призвести до серйозних наслідків як для окремого 

об’єкта, так і для держави загалом. Тому виникає необхідність в упорядкуванні 
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адміністративно-правових засад підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із 

захисту критичної інфраструктури. 

Огляд наукових публікацій за досліджуваною темою дозволяє констатувати, 

що зараз чітко окреслюються три основні напрями, які представлені найбільш 

об’ємно. До першого з них можна віднести ті роботи, в яких обґрунтовується 

необхідність організаційно-правового унормування підготовки фахівців із ЗКІ. 

Зокрема йдеться про наукові доробки за авторством Д. С. Бірюкова, Д. Г. Бобра, О. 

П. Єрменчука, В. П. Горбуліна, Ю. І. Косенко, П. С. Носова, О. В. Олійника, О. М. 

Суходолі та ін. Показово, що своє відображення дана проблема певною мірою 

знаходить і в аналітичних доповідях до щорічного послання Президента України до 

Верховної Ради України, які готуються фахівцями Національного інституту 

стратегічних досліджень [275; 276] .  

Другий напрям в умовній класифікації наукових публікацій представлений 

дослідженнями з питань підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки. Наразі йдеться про роботи Л. А. Арсеновича, В. М. Богуша, 

В. Ю. Бикова, В. Л. Бурячка, Ю. Г. Даника, І. В. Діордици, Ю. П. Дмитренка, 

В. А. Ліпкана, Ю. Є. Максименко, О. А. Мандзюка, А. І. Міночкіна, І. Р. Пархомея, 

М. М. Савчука, В. І. Сисоєва, М. М. Степанова, Ю. М. Супрунова, В. Б. Толубка, 

О. В. Топчий та ін. 

До умовно виділеного третього напряму належать наукові праці, в яких 

міститься порівняльний аналіз й узагальнення досвіду підготовки фахівців окремих 

сегментів ЗКІ у зарубіжних країнах. Така проблематика доволі успішно 

розробляється Б. В. Бистровою, Є. І. Брижатим, О. Б. Гадою, А. М. Демків, 

Г. Ю. Зубко, В. М. Михайловим, Ю. І. Приходьком, Т. П. Сліпченко та ін.  

Огляд і первинна систематизація наукових досліджень за обраною темою 

дозволив встановити, що попри значний інтерес дослідників до підготовки фахівців 

із ЗКІ поза увагою вчених залишаються суттєві аспекти даної проблеми. Насамперед 

йдеться про те, що сфера ЗКІ не вичерпується лише категорією ІТ-спеціалістів. 

Водночас, адміністрування освітнього процесу щодо кадрового забезпечення 

обʼєктів критичної інфраструктури на всіх рівнях за різними профілями, включаючи 
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управлінський персонал, насамперед, має здійснюватися на підставі чітко 

сформульованого наукового обґрунтування. 

У зв’язку із цим метою даного підрозділу є визначення напрямів підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури й 

обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення освітньої системи у зазначеній 

сфері. 

Досягненню поставленою мети сприятиме розв’язання таких завдань: 1) 

аналіз нормативно-правових актів, якими регулюються суспільні відносини у сфері 

підготовки та підвищення кваліфікації вказаної категорії фахівців; 2) відстеження 

кореляції даних національних класифікаторів, зокрема „Класифікатора видів 

економічної діяльності” (КВЕД) і „Класифікатора професій” (КП) та переліку 

галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. № 266 „Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, із 

суб’єктами ЗКІ за категоріями відповідних фахівців; 3) встановлення причин, що 

перешкоджають ефективності процесу підготовки кадрів для сфери ЗКІ; 4) 

формулювання пропозицій щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази з 

досліджуваного питання. 

Питання щодо підготовки фахівців із захисту критичної інфраструктури є 

актуальним для будь-якої держави. Достатньо згадати факт, наведений в аналітичній 

доповіді Національного інституту стратегічних досліджень „Організаційні та 

правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури”, за 

яким „запит інформації в Google за ключовими словами „training critical infrastructure 

protection” дає близько 47 млн 500 тис. посилань”[2, с. 78]. У 2020 році ця цифра 

зросла до 206 млн посилань [622]. Подібне багатократне зростання є чи не 

найпереконливішим свідченням актуальності проблеми у всьому світі. Водночас, не 

зважаючи на окремі спільні методики й технології підготовки фахівців, кожна 

держава має свої специфічні особливості. Ці особливості зумовлюються, 

насамперед, встановленим порядком і правилами, закріпленими на рівні 

нормативно-правових актів.  
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Слід зазначити, що на даний час підготовка, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації фахівців урегульована Законом України „Про освіту” [623], а також 

спеціальними законами „Про професійно-технічну освіту”[524], „Про вищу 

освіту”[625]. Відповідно до вказаних законодавчих актів досліджуване питання 

знаходиться у площині професійно-технічної (ст. 15 Закону України „Про освіту”), 

фахової передвищої (ст. 16 Закону України „Про освіту”), вищої (ст. 17 Закону 

України „Про освіту”), післядипломної освіти, а також освіти дорослих (ст. 18 

Закону України „Про освіту”). З огляду на це підвищення кваліфікації, що 

тлумачиться як „набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань” [623] є одним із 

елементів освіти дорослих, включених до післядипломної освіти поряд зі 

спеціалізацією, перепідготовкою та стажуванням.  

Варто зауважити, що Законом України „Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” від 18 

грудня 2019 року [626] до чинного освітнього законодавства внесені новели, дві з 

яких мають безпосереднє відношення до досліджуваної теми. Зокрема пункт 181, в 

якому йдеться про професію, для якої запроваджене додаткове регулювання. Вона 

трактується як „вид професійної діяльності, доступ до якої, крім наявності освіти 

відповідного рівня та спеціальності, визначається законом або міжнародним 

договором”[626]. Тобто, як тільки буде прийнятий Закон України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” підготовка відповідних фахівців буде унормовуватися 

саме вказаним пунктом. Це дозволить на принципово інших засадах здійснювати 

державне замовлення, формувати навчальні плани і програми освітнього процесу 

для даної категорії осіб.  

Друга новела, що з’явилася у зазначеному Законі, а відповідно й доповнила 

Закон України „Про освіту”, йде під пунктом 182 і стосується регіонального 

замовлення у сфері вищої освіти. Під ним розуміється „засіб задоволення потреб 

економіки держави, регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення 

конституційного права громадян на вищу освіту шляхом укладання регіональним 

замовником (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, 
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Севастопольською міськими державними адміністраціями) із закладом вищої освіти 

регіонального контракту на підготовку фахівців з вищою освітою” [626]. 

Враховуючи, що об’єкти критичної інфраструктури можуть бути не тільки 

державного, а й регіонального рівня, у такий спосіб відкриваються широкі 

перспективи для врегулювання питань підготовки кадрів саме для цієї групи 

складових Державної системи захисту критичної інфраструктури. 

На теперішній час процедури державного замовлення на підготовку фахівців є 

доволі громіздкими й недосконалими. Відповідно до ст. 13 Закону України „Про 

вищу освіту” формування пропозицій і розміщення державного замовлення 

покладається на центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.1.10), 

а також на державні органи, до сфери управління яких належать заклади вищої 

освіти (п. 2.2) [625].  

Відповідно до ст. 72 цього ж Закону  „показники державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою формуються за рівнями вищої освіти та 

спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на 

ринку праці”[625]. Суб’єктами такого процесу виступають: центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

економічного розвитку і торгівлі, заклади вищої освіти, Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), роботодавці та їх 

об’єднання. З одного боку, широке коло субʼєктів дозволяє врахувати інтереси й 

потреби усіх сторін. З іншого, – подібна багатокомпонентність містить в собі ризики 

виникнення проблемних питань в узгодженні окремих аспектів практичної  

діяльності і налагодженні відповідної взаємодії. 

Якщо йдеться про підготовку фахівців у сфері ЗКІ, то принципово важливим є 

положення підпункту першого пункту 5 ст. 72 Закону України „Про вищу освіту”, 

згідно з яким розміщення державного замовлення здійснюється без проведення 

конкурсу у разі: забезпечення оборони України, державної безпеки, Служби безпеки 

України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України [625]. Проте такий особливий порядок не повинен 
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знижувати вимог до якості освітньої діяльності у тих закладах освіти, які 

здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації фахівців із ЗКІ. 

Що ж до формування напрямів підготовки, то цей процес також є 

багаторівневим. У своїй основі він здійснюється, насамперед, відповідно до окремих 

національних класифікаторів. 

Так, в Україні одним із найголовніших регуляторних документів, що впливає 

на визначення напрямів підготовки фахівців та процедури здійснення державного 

замовлення є „Класифікатор видів економічної діяльності”[627].  

Він є необхідним не лише для статистичного опрацювання даних із літеро-

цифровими кодами. Перш за все, він дозволяє чітко класифікувати сфери діяльності 

й створює основу для впорядкування продуктивних сил країни. Отже, згідно з цим 

національним класифікатором зі сферою критичної інфраструктури співвідносяться 

такі галузі: А – сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; В 

– добувна промисловість і розроблення кар’єрів; С – переробна промисловість; D – 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; Е – 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами; F – будівництво; Н – 

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; І – тимчасове 

розміщування й організація харчування; J – інформація та телекомунікації; К – 

фінансова та страхова діяльність; М – професійна, наукова та технічна діяльність; N 

– діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; О – 

державне управління й оборона; Р – освіта; Q – охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги; U – діяльність екстериторіальних організацій і органів. 

Наведений перелік демонструє, що абсолютна більшість видів економічної 

діяльності у тій чи іншій мірі має відношення до критичної інфраструктури. 

Ще одним нормативним документом, який впливає на формування й 

реалізацію напрямів підготовки фахівців із ЗКІ, є „Класифікатор професій”[628]. 

Одразу слід зазначити, що в межах даного дослідження до уваги беруться не всі 

працівники обʼєктів критичної інфраструктури, а лише ті, до функціональних 

обов’язків яких входить реалізація функцій щодо прямого (безпосереднього), а не 
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опосередкованого захисту критичної інфраструктури. Тому відповідно до 

зазначеного національного класифікатора дана категорія представлена: 

- законодавцями, вищими державними службовцями, керівниками, 

менеджерами (управлінцями) – коди 1110, 1120.1, 1120.2, 1143.5, 1210.1, 1221, 1222, 

1223, 1225, 1226, 1229, 1236, 1411, 1412, 142, 143, 144; 

- професіоналами – коди 2113, 2131, 2141- 2147,2212, 2213, 2414.2, 242, 

2433.1, 247; 

- фахівцями – коди 311 (3111-3117), 3121, 31145, 3151, 3152;  

- робітниками з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин – коди 8121, 8129, 

815, 816, 822. 

Поза межами розгляду залишаються технічні службовці; працівники сфери 

торгівлі та послуг (окрім коду 5169 – охоронник); кваліфіковані робітники 

сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства; кваліфіковані 

робітники з інструментом, оскільки за родом своєї діяльності вони можуть лише 

опосередковано впливати на захист критичної інфраструктури. Отже, здебільшого 

Державна система захисту критичної інфраструктури формується за рахунок 

фахівців із різними рівнями вищої освіти. 

Розглянуті національні класифікатори є основою для визначення переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти. Нині чинний перелік, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 266 „Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”[629]. 

При цьому, оскільки захист критичної інфраструктури на рівні нормативних 

документів не виділений ані в якості окремої галузі знань, ані в якості окремої 

спеціальності, в ході дослідження проведена вибірка, що відображає ті напрями, які 

корелюються зі сферою ЗКІ. При цьому пропонується встановити певну градацію, за 

якою доцільно розподілити галузі знань і спеціальності за своєю значущістю для 

ЗКІ. До першої групи варто віднести ті, які є пріоритетними для досліджуваної 

сфери (Додаток Д.1). 
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Водночас на рівні підготовки докторів філософії та докторів наук, до 

пріоритетних напрямів в підготовці фахівців для сфери захисту критичної 

інфраструктури доцільно розглянути питання щодо внесення таких наукових 

спеціальностей, як: „Інформаційна безпека держави” (код 21.05.01), „Забезпечення 

державної безпеки України” (код 21.07.01), „Розвідувальна діяльність органів 

державної безпеки” (код 21.07.02).  

Думка щодо пріоритетності для сфери захисту критичної інфраструктури 

підготовки фахівців саме зазначених галузей знань і спеціальностей ґрунтується на 

тому, що саме на них у першу чергу покладаються функції із захисту критичної 

інфраструктури. У зв’язку з цим можна відзначити існування нагальної потреби у 

модернізації стандартів освіти за вказаними категоріями із внесенням до неї 

відповідної спеціалізації. 

Також слід звернути увагу на те, що при опрацюванні постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 „Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” 

виникає питання щодо порядку нумерації шифрів галузей. Згідно з ним державна і 

національна безпека знаходяться на двадцять п’ятій позиції з двадцяти дев’яти 

можливих. При цьому, відповідно до статті 3 Конституції України „Людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою цінністю” [90], а тому вважається за доцільне розглянути питання щодо 

перегляду порядку нумерації шифрів галузей, закріпленого зазначеним 

нормативно-правовим актом. 

Варто підкреслити, що забезпечення захисту критичної інфраструктури являє 

собою багатогранний процес, а тому було б не зовсім правильно обмежитися 

розглядом переліку лише пріоритетних галузей знань і спеціальностей. Тому 

пропонується виділити другу групу, до якої потрапляють важливі напрями 

підготовки фахівців із ЗКІ (Додаток Д.2).  

Дані, наведені в даному додатку, наочно демонструють, наскільки широким є 

діапазон важливих для сфери ЗКІ галузей знань і спеціальностей. Однак слід 

зазначити про відсутність системності у процесі підготовки кадрів для сфери ЗКІ, 
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що зумовлює необхідність встановлення комплексу причин для цього. До них 

можна віднести такі: 

- відносно недавнє запровадження до наукового обігу поняття критичної 

інфраструктури; 

- відсутність єдиного законодавчого акта, в якому були б визначені 

правові засади захисту критичної інфраструктури, зокрема адміністративно-

правовий статус суб’єктів такої діяльності із відповідним розподілом функцій; 

- орієнтація лише на загальний перелік субʼєктів Державної системи 

захисту критичної інфраструктури у відповідній Концепції, схваленій 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 1009-р [65] без 

виокремлення питання щодо підготовки фахівців у цій сфері; 

- неврахування сфери захисту критичної інфраструктури як окремого 

напряму в таких національних класифікаторах, як „Класифікатор видів економічної 

діяльності” і „Класифікатор професій”; 

- недосконалість механізму обрахунку потреби у підготовці фахівців 

відповідної кваліфікації для сфери ЗКІ; 

- відомча розпорошеність підготовки кадрів без належної координації та 

взаємодії; 

- складність стандартизації даного напряму освіти; 

- наявність значного масиву даних, що відповідно до вимог Закону 

України „Про державну таємницю” потребує дотримання режиму таємності та 

допуску до відповідної інформації; 

- потреба у диверсифікації чинних навчальних планів і програм; 

- консервативність освітньої системи, орієнтація на фундаментальні 

теоретичні знання без формування необхідних практичних навичок; 

- зосередження функцій підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

лише у закладах освіти, неврахування сучасних додаткових можливостей для освіти 

(тренінги, окремі освітні курси, самоосвіта, он-лайн навчання); 

- брак висококваліфікованих викладачів, які мають власний досвід роботи 

у сфері ЗКІ тощо.  
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Даний перелік, звісно, не є вичерпним, проте й він надає розуміння щодо того, 

які саме проблемні питання потребують вирішення. З огляду на це, одним із перших 

із перерахованих проблемних питань, які необхідно вирішити, є забезпечення 

ефективного адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури. Першим кроком у зазначеному напрямі має 

стати прийняття Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”. При 

цьому доцільно розглянути можливість закріплення в окремій статті проекту Закону 

положень щодо особливостей підготовки фахівців. Слід зауважити, що проектом 

Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист” від 27.05.2019 № 10328 

передбачався підпункт щодо створення системи підготовки кадрів у сфері захисту 

критичної інфраструктури у статті 36 „Державно-приватна взаємодія у сфері захисту 

критичної інфраструктури”, водночас обов’язки щодо здійснення організації 

системи підготовки персоналу, навчання та тренувань щодо забезпечення стійкості 

та захисту секторів критичної інфраструктури було віднесено до повноважень 

органів виконавчої влади, які визначені відповідальними за відповідні сектори 

критичної інфраструктури (підпункт 13 статті 29 проекту Закону), а також до 

основних завдань операторів критичної інфраструктури було віднесено проведення 

навчань та тренінгів, підготовку та перевірку персоналу, який відповідає за охорону, 

безпеку та захист об’єктів критичної інфраструктури (підпункт 13 частини першої 

статті 31 проекту Закону)[78]. Враховуючи викладене вважається за доцільне 

виокремлення зазначених та інших питань щодо особливостей підготовки фахівців у 

сфері ЗКІ в окрему статтю відповідного законопроекту. 

Водночас, після прийняття цільового законодавчого акта, виникне також 

необхідність щодо внесення змін до національних класифікаторів із подальшим 

відкриттям нових спеціальностей та спеціалізацій.  

Окремо також слід розглянути питання щодо розроблення методичних 

рекомендацій із розробки програм професійної підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури. 
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При цьому одночасно актуалізується питання щодо необхідності визначення 

алгоритму обрахування довгострокової й короткострокової потреби у фахівцях із 

захисту критичної інфраструктури. 

Крім того, найбільший обсяг роботи у цьому напрямі постане перед 

Міністерством освіти і науки України як перед головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, 

інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, а 

також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ 

та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, 

пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми 

власності. Зазначене пов’язане з тим, що саме цим органом державної влади буде 

здійснюватися управління освітнім процесом з підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури. 

 

Висновки до розділу 4 

У даному розділі запропоновано конкретні заходи, спрямовані на 

удосконалення законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури у контексті 

підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Зазначені заходи носять комплексний 

характер і в цілому складають основу державної політики у цій сфері. 

Підкреслено, що необхідність адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури зумовлює потребу у наявності 

системи стратегічно і змістовно взаємопов’язаних нормативно-правових актів (у 

тому числі документів стратегічного планування, зокрема: концепцій, стратегій, 

прогнозів, планів, програм), де нормативно-правові акти кожного вищого рівня 

ґрунтуються на висновках і результатах нормативно-правових актів нижчого рівня. 
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При цьому підкреслюється, що у випадку недотримання послідовності та 

черговості етапів розробки зазначених нормативно-правових актів (у тому числі 

затримка прийняття деяких з них), фактично стримує формування необхідної 

системи захисту критичної інфраструктури та унеможливлює ефективне стратегічне 

управління у цій сфері. 

З огляду на зазначене, за допомогою методів наукового моделювання, 

екстраполяції, формально-юридичного методу визначено, що пріоритетом 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури є створення ієрархічної системи нормативно-правових актів, які 

регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. 

На підставі цього, зважаючи на визначальну роль Стратегії національної 

безпеки України, було висловлено науково обґрунтовані пропозиції правового 

змісту та викладено конкретні положення, які доцільно врахувати та включити до 

тексту оновленого документа. Адже він має бути комплексно виваженим і 

покликаним не лише зосередити увагу інституційної складової на вирішенні 

нагальних і поточних проблем, а й поставити собі за мету розв’язання завдань, з 

якими Україна зіткнеться в майбутньому внаслідок впливу глобалізаційних 

процесів. 

Зауважено, що на даний час в Україні процеси розбудови державної системи 

захисту критичної інфраструктури відбуваються повільно, системне законодавство у 

цій сфері на даний час не сформовано, а рамки наукових дискусій обмежені вузьким 

колом фахівців, які досліджують окремі напрями у сфері ЗКІ. Але в провідних 

країнах світу ситуація у цій сфері розвивається інакше, оскільки в більшості з них 

вже створено дієві державні механізми із захисту критичної інфраструктури, 

реалізовані необхідні системні заходи і ведеться активна та цілеспрямована 

державна політика у цій сфері. Для України це може слугувати своєрідним резервом 

методологічних підходів і скоротити час на дослідження того, що вже має рішення. 

Головне у цьому процесі правильно адаптувати та імплементувати в державну 

політику дієвий правовий інструментарій та запровадити ефективний 

організаційний механізм у сфері захисту критичної інфраструктури. 
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Також зауважено, що динамічне посилення невизначеності розвитку подій в 

Україні і світі, а також постійно змінювані фактори розвитку нашої держави, що 

поєднуються з кардинальними змінами світового правопорядку, вимагають 

невідкладного і системного удосконалення системи державного управління, 

запровадження ефективних механізмів збереження стійкості за умови постійного 

існування та ризиків реалізації загроз, ризиків, викликів і небезпек національній 

безпеці держави. 

При цьому, Україна вже має значний потенціал міцності і стійкості, що 

підтверджується досвідом з протидії гібридній агресії. Однак дієві механізми 

забезпечення національної системи стійкості в Україні ще не сформовано. Їх 

якнайшвидша розробка і запровадження сприяли б посиленню діючих систем 

забезпечення національної безпеки України. Разом із тим, розробка і реалізація 

комплексних стратегічних рішень у цій сфері потребують належного наукового 

обґрунтування, насамперед щодо визначення концепції забезпечення національної 

стійкості. 

З огляду на це запропоновано авторське визначення поняття національної 

стійкості та підкреслено, що Україною вже здійснено перші кроки у напрямі 

створення національної системи стійкості, які реалізуються в рамках Річної 

національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. 

Враховуючи викладене та відповідно до теми дослідження і екстраполяції на 

неї результатів дослідження існуючих підходів до поняття та змісту стійкості, 

зауважено, що для забезпечення стійкості критичної інфраструктури необхідна 

наявність макросистемних, нормативно-правових та організаційно-інституційних 

умов, за яких ДСЗКІ спроможна витримувати внутрішні та зовнішні 

„навантаження”, адаптуватися до них та відновлюватися після їх прояву.  

Питання забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури є одним 

із найважливіших для національної безпеки держави. Значною мірою діяльність у 

цій сфері залежить від професіоналізму, рівня освіченості і компетентності 

відповідних фахівців. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що 

діяльність з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної 
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інфраструктури має значний потенціал для удосконалення. Відтак, реалізація 

запропонованих заходів дозволить покращити ситуацію, що, своєю чергою, стане 

запорукою безперебійного функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та 

державної системи захисту критичної інфраструктури в цілому. 

Підкреслено, що вимоги щодо напрямів, рівня, обсягу і масштабів системи 

підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури, а також визначення 

цілей, завдань та особливостей такої підготовки мають бути сформовані відповідно 

до потреб суб’єктів ДСЗКІ. До того ж, саме суб’єкти ДСЗКІ у результаті 

оцінюватимуть якість і конкурентоспроможність відповідних працівників. 

Враховуючи викладене, збільшення ролі суб’єктів ДСЗКІ в системі підготовки 

фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури може бути забезпечено шляхом: 

підготовки висококваліфікованих кадрів на основі поєднання навчання з роботою на 

об’єктах критичної інфраструктури та у складі суб’єктів критичної інфраструктури 

(в тому числі у процесі виробничої практики); здійснення підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням потреб ДСЗКІ; 

залучення наукового потенціалу вищих навчальних закладів і наукових установ 

(державної та приватної форм власності); систематичного підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; залучення в освітній процес і педагогічну діяльність 

висококваліфікованих фахівців із суб’єктів ДСЗКІ тощо. 

З огляду на зазначене зроблено висновок щодо існуючої необхідності у:  

1) створенні нормативно-правової, матеріально-технічної та інформаційної бази, що 

забезпечуватиме необхідні рівень і якість освіти фахівців у сфері захисту критичної 

інфраструктури; 2) ефективній інтеграції освіти, науки і практичної діяльності; 

3) розробці механізмів формування потреб держави та приватного сектора щодо 

кількості і якості підготовлених кадрів; 4) організації міжгалузевої освіти, що 

дозволятиме досліджувати проблемні питання формування, функціонування та 

розвитку ДСЗКІ з фахівцями з різних галузей знань. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження можна підсумувати, що в українській 

адміністративно-правовій науці існує значний масив наукових досліджень і 

концепцій, які створюють основи для формулювання системних засад 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури. З огляду на це зроблено такі основні висновки: 

З’ясовано наявні та перспективні методологічні підходи до вивчення 

правового змісту поняття „критична інфраструктура”, а також встановлено, що 

правовий зміст даного поняття залишається остаточно не визначеним. Констатовано 

пріоритет технократичного й матеріалістичного підходів при формулюванні 

сутності поняття й похідних від нього положень у чинному законодавстві України. 

Запропоновано авторське бачення правового змісту поняття, що у подальшому може 

бути використано при розробленні нормативно-правових актів, які регулюють 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Запропоновано авторське визначення „критична інфраструктура” – це 

системний комплекс стратегічно важливих  матеріальних та нематеріальних об’єктів 

виробничої, невиробничої, соціальної сфери, а також окремі складові цього 

комплексу, (в тому числі ресурси), метою яких є ефективне забезпечення його 

повноцінного „життєвого” циклу, безпека, охорона здоров’я, добробут людини, 

сталий розвиток суспільства й економіки держави, забезпечення її суверенітету з 

огляду на те, що зловмисне втручання у функціонування, а також пошкодження, 

руйнація або виведення з ладу системи або її елементів внаслідок диверсій, 

техногенних чи природних катастроф, здатне призвести до тяжких наслідків.  

Досліджено системне розуміння поняття „захист критичної інфраструктури”, а 

також подано авторську наукову позицію щодо визначення поняття, що 

досліджується, його правову природу, охарактеризовано загальносоціальні функції, 

які воно забезпечує (гуманістична, інформаційно-комунікаційна, гносеологічна, 

прогностична, експертно-оцінна, освітньо-виховна, орієнтаційна, профілактична). 
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Проаналізовано спеціально-юридичні функції (регулятивна, охоронна, захисна, 

стимулююча, оперативна). 

Під поняттям „захист критичної інфраструктури” пропонується розуміти 

цілеспрямовану взаємоузгоджену діяльність уповноважених суб’єктів, які із 

застосуванням комплексу аналітичних, адміністративно-правових, безпекових, 

управлінських, інженерно-технічних, інформаційно-комунікаційних та інших 

засобів забезпечують безперервну функціональну спроможність об`єктів критичної 

інфраструктури шляхом запобігання й ефективної протидії потенційним або 

реальним загрозам, а відтак, підтримують на належному рівні стан національної 

безпеки, убезпечують життя, здоров`я та добробут людей у державі. 

Підкреслено, що поняття „захист критичної інфраструктури” не просто має 

значний правовий потенціал, а й здатне передавати на рівні нормативно-правових 

актів увесь діапазон правовідносин, пов’язаних із підтриманням в належному стані 

абсолютної більшості елементів розгалуженої системи об’єктів критичної 

інфраструктури, в тому числі національної системи стійкості. У такий спосіб 

виникають підстави щодо його міжгалузевої класифікації та віднесення до 

ключових термінологічних сполучень. У зв’язку з цим актуалізується потреба не 

тільки введення до юридичної термінологічної системи досліджуваного поняття, а й 

прийняття окремого законодавчого акта, присвяченого правовому регулюванню 

такої важливої сфери функціонування держави, якою є захист критичної 

інфраструктури. 

Проаналізовано захист критичної інфраструктури як категорію „публічного 

інтересу”, а також запропоновано авторське визначення поняття „публічні інтереси 

у сфері захисту критичної інфраструктури”. 

Розкрито зміст інфраструктурного потенціалу держави, визначено його 

показники, досліджено понятійну складову. Обґрунтовано необхідність введення в 

науковий обіг поняття „інфраструктурний потенціал” із подальшим його 

визначенням у відповідних нормативно-правових актах.  

Зазначено, що Україна володіє достатньо потужним інфраструктурним 

потенціалом, зважаючи на який вона має перетворитися та трансформуватися на 
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суб’єкта міжнародної стабільності.Підкреслено, що інфраструктурний потенціал 

виражає потенційні можливості суб’єктів ДСЗКІ, ступінь готовності та здатності 

здійснювати визначені законодавством заходи незалежно від рівня та кількості 

існуючих та потенційних загроз. Подана авторська наукова позиція щодо того, що 

інфраструктурний потенціал постійно перебуває у стадії безперервного розвитку в 

параметрах кількісно-якісних змін відповідно до національних інтересів, а також 

залежно від тих соціально-економічних перетворень, які відбуваються в державі, 

технічному оснащенні як об’єктів критичної інфраструктури, так і безпосередньо 

суб’єктів ДСЗКІ, професіоналізму персоналу зазначених суб’єктів, організаційній 

структурі ДСЗКІ, системі управління критичною інфраструктурою в цілому тощо. 

Виявлено еволюцію адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Обґрунтовано взаємообумовленість між 

розвитком законодавства у сфері національної безпеки і адміністративно-правовим 

регулюванням державної системи захисту критичної інфраструктури. Визначено та 

детально охарактеризовано завдання законодавства у сфері захисту критичної 

інфраструктури.  

Під „адміністративно-правовим регулюванням суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури” запропоновано розуміти взаємоузгоджену 

систему адміністративно-правових засобів, спрямованих на реалізацію державної 

політики у сфері ЗКІ та врегулювання (упорядкування) суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку із забезпеченням безперебійного та стійкого функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури. „Механізм адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури” 

розглядається як узгоджена система адміністративно-правових засобів, метою якої є 

здійснення упорядкування та унормування суспільних відносин у сфері захисту 

критичної інфраструктури.  

Складовими механізму адміністративно-правового регулювання у сфері 

захисту критичної інфраструктури виступають: 1) норми права, що регулюють 

суспільні відносини у сфері ЗКІ — розрізнені чинні норми права, які визначають 

компетенцію окремих суб’єктів щодо реалізації того чи іншого завдання у сфері 
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ЗКІ; 2) акти реалізації норм права — процес фактичного втілення правових норм у 

сфері ЗКІ через діяльність суб’єктів захисту критичної інфраструктури; 3) правові 

відносини — поступово набувають все чіткіших рис вольові суспільні відносини у 

сфері ЗКІ, що виникають на основі норм права — правові відносини у сфері ЗКІ. 

Також розроблено засади теоретико-правової моделі формування 

адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та 

подано авторські визначення ключових понять: 1) „адміністративно-правові 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури” — врегульовані нормами 

права суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури, в яких їх 

сторони (суб’єкти і об’єкти) взаємопов’язані й взаємодіють шляхом здійснення 

суб’єктивних прав та обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними 

адміністративно-правовими нормами; 2) „адміністративно-правове забезпечення 

захисту критичної інфраструктури” — механізм адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, який 

включає сукупність гарантій прав і свобод, законних інтересів та безпосередню 

діяльність уповноважених органів державної влади, спрямовані на створення 

сприятливих умов щодо їх реалізації, а також норми права, правовідносини, процес 

реалізації зазначених правових норм через визначені в цих нормах форми, а також 

методи адміністративно-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури; 

3) „адміністративно-правові засоби забезпечення захисту критичної 

інфраструктури” — сукупність  урегульованих нормами права прийомів і способів, 

спрямованих на захист критичної інфраструктури, які знаходять свій вираз через 

інструменти та цілеспрямовану діяльність уповноважених органів державної влади і 

за допомогою яких задовольняються права, свободи, законні інтереси суб’єктів 

права з метою формування сприятливих умов для реалізації об’єктами критичної 

інфраструктури життєво важливих функцій та надання ними життєво важливих 

послуг. 

Проведене дослідження дозволило сформувати науковий висновок: на сьогодні 

відсутні комплексні адміністративно-правові дослідження, присвячені розробленню 
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пропозицій щодо розв’язання наукових задач щодо встановлення та реалізації норм 

адміністративного права у сфері ЗКІ. 

З огляду на зазначене із застосуванням діахронного аналізу як визначального 

елемента історичного методу проведено аналіз базових НПА у сфері національної 

безпеки, які виступають основою для правового регулювання суспільних відносин у 

сфері ЗКІ. У даному підрозділі було проаналізовано Стратегії національної безпеки 

різних років, а також Закони України „Про основи національної безпеки України”, 

„Про національну безпеку України” та ін. Було обґрунтовано кореляцію між 

виділеними сферами життєдіяльності та видами інфраструктури, а також 

продемонстровано значний потенціал для розвитку ієрархічної системи НПА, що 

регулюють суспільні відносини у сфері ЗКІ. Подано авторську дефініцію поняття 

„концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури”. 

На підставі частотності вживання ключової термінології було закладено 

наукове підґрунтя для впровадження правових традицій у сучасне законодавство 

щодо захисту критичної інфраструктури та формування національної системи 

стійкості на підставі сформульованих автором завдань щодо удосконалення 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Запропоновано авторський підхід до розуміння стратегічних норм як 

регуляторів правовідносин у сфері захисту критичної інфраструктури. Науково 

доведено, що вони: відіграють важливу роль у розробленні законодавства у сфері 

захисту критичної інфраструктури, оскільки у своєму розвитку уможливлюють 

випередження відповідних суспільних відносин (підхід стійкості та готовності до 

можливих загроз та небезпек), а не лише реагування на загрози, що виникли; 

формують стратегію розвитку як безпосередньо суспільних відносин у сфері захисту 

критичної інфраструктури, так і самої державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Зауважено, що подальший розгляд та дослідження юридичного статусу 

категорії „стратегічні норми”, а також особливості стратегічних норм як регуляторів 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури є актуальними 

напрямами наукової та практичної діяльності. Адже відсутність нормативного 
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визначення цієї правової категорії, видів та ієрархії, місця та специфіки в системі 

норм права, невпорядкованість та неврегульованість назв, форм і видів нормативно-

правових актів, які містять стратегічні норми, повноважень суб’єктів правотворчості 

щодо їх розроблення, ухвалення та реалізації, негативно впливають на їх дієвість у 

механізмі правового регулювання у цілому, а також в упорядкуванні суспільних 

відносин, у сфері захисту критичної інфраструктури зокрема. 

З’ясовано правову природу щорічних послань Президента України, а також їх 

місце у ієрархічній системі нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. Встановлено, що однією з 

причин існування проблем із реалізацією щорічних послань Президента України є 

як недосконалий механізм адміністративно-правового регулювання як у цілому, так 

і у сфері захисту критичної інфраструктури зокрема. Проаналізовано тенденції при 

підготовці даних документів.  

Запропоновано авторське визначення ключового поняття „щорічне послання 

Президента України” — комплексний юридико-політичний документ, виданий в 

порядку правотворчості Президентом України та оприлюднений відповідним чином, 

який містить норми, що визначають концептуальні засади, ідеологію та пріоритети, 

цілі, завдання і принципи розвитку, етапи, зміст і способи їх досягнення, що 

закріплюють ціннісні орієнтири в діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ та організацій, інститутів громадянського суспільства, а 

також параметри, індекси та індикатори бажаного стану у найбільш важливих 

сферах життєдіяльності і механізм правового регулювання суспільних відносин в їх 

межах відповідно до реалізації пріоритетних національних інтересів, заснований на 

системі державного стратегічного планування і прогнозування на довгострокову, 

середньострокову та короткострокову перспективи. 

Під час проведення дослідження ролі щорічних послань Президента України в 

механізмі адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури встановлено особливості правової регламентації щодо 

сутності й порядку проголошення послань Президента України. Сформульовано 

дефініцію щорічного послання Президента України у контексті адміністративного 
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права, а також виявлено динаміку концептуальних пріоритетів розвитку 

інфраструктури держави, виокремлення критичної інфраструктури і системи її 

захисту шляхом проведення діахронічного аналізу зазначених послань, починаючи з 

1996 року, відколи в Україні започатковується практика заслуховування послань 

Президента України. Окремо з’ясовано коло завдань, які містяться у щорічних 

посланнях Президента України і закладають підвалини адміністративно-правового 

регулювання процесів створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Робиться висновок, що логіка розгортання проблеми у досліджуваних текстах 

за різні роки іде за ланцюгом: виокремлення критичної інфраструктури з-поміж 

інших видів → порушення питання щодо необхідності захисту критичної 

інфраструктури → визначення нагальної потреби у створенні державної системи 

захисту критичної інфраструктури й адміністративно-правового регулювання цих 

процесів → формулювання першочергових заходів для ефективної реалізації 

поставлених завдань. 

Також підкреслено суттєву динаміку змін змісту щорічних послань з 

перенесенням акцентів від економічної сфери і транспорту, соціально-гуманітарної 

сфери на сферу безпеки і оборони.  

Можна вважати, що саме послання Президента України останніх років 

закладають підвалини до концептуального розуміння, у який спосіб має відбуватися 

адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Розроблено поняття та визначено зміст державної системи захисту критичної 

інфраструктури. Підкреслено, що на сьогодні в Україні вже здійснено важливі кроки 

у напрямі формування державної системи захисту критичної інфраструктури, однак 

відсутня концептуальна єдність у поглядах на те, якою саме має бути ця система. 

Враховуючи зазначене, необхідним є створення спочатку наукових, а потім 

обґрунтованих організаційно-правових засад формування та функціонування ДСЗКІ.  

Запропоновано авторське визначення „державна система захисту критичної 

інфраструктури”, яку пропонується розглядати як складноорганізовану соціо-
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технічну систему, метою якою є формування та реалізація державної політики у 

сфері захисту й забезпечення стійкості критичної інфраструктури шляхом 

застосування уповноваженими суб’єктами взаємоузгодженого комплексу 

ефективних управлінських, організаційно-правових, наукових, інженерно-технічних, 

інформаційних, фінансово-економічних, кадрових та інших заходів. 

На підставі подання авторської моделі структури державної системи захисту 

критичної інфраструктури, наочно продемонстровано складність поняття державної 

системи захисту критичної інфраструктури в її багатоаспектності.  

Доведено, що дану систему не доцільно зводити лише до системи субʼєктів 

або комплексу відповідних заходів, а слід розглядати ключове поняття як систему 

систем — макросистему, що функціонує в стані постійного розвитку як в реальному, 

так і віртуальному просторах. Через розгляд даної моделі сформовано наукові 

передумови для вироблення парадигми макросистеми захисту критичної 

інфраструктури. 

Сформульовано сучасну парадигму макросистеми захисту критичної 

інфраструктури, яка має бути орієнтована на подальше формування галузі як 

макросистеми.  

Подібний шлях дозволить максимально оптимізувати і процеси 

законотворчості, і практичну діяльність у цій сфері в цілому, привести її у 

відповідність до реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року 

та формування національної системи стійкості.  

Чітко проілюстровано тенденцію до укрупнення як самої системи захисту 

критичної інфраструктури, так і масштабів загроз та ризиків її функціонуванню, а 

також масштабності наслідків від ймовірної реалізації загроз, в тому числі в 

стратегічній перспективі. 

Розкрито структуру державної системи захисту критичної інфраструктури, 

подано авторське бачення розподілу суб’єктів захисту критичної інфраструктури.  

Проведений аналіз дозволив встановити, що ефективність реалізації державної 

політики у сфері захисту критичної інфраструктури у найбільшій мірі залежить від 

діяльності суб’єктів захисту критичної інфраструктури щодо відповідних об’єктів 
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КІ. Проведене дослідження довело доцільність висловленої гіпотези щодо 

необхідності розгляду цих суб’єктів як складної розгалуженої системи зі своїми 

підсистемами, що докорінно відрізняються від тих підходів, які існували до цього. 

Подібна зміна парадигми як у сфері науки, так і у галузі законотворчості надасть 

змогу у подальшому розкрити весь потенціал можливостей задля вирішення 

завдань, спрямованих на забезпечення безпеки людини, суспільства і держави. 

Виділено дві основні підсистеми державної системи захисту критичної 

інфраструктури:  

суб’єкти безпосереднього захисту критичної інфраструктури, до яких 

включені такі підсистеми: управлінсько-координаційна; техніко-функціональна; 

фінансова й матеріально-ресурсна; моніторингово-аналітична; охоронно-

превентивна; кризово-ситуативна;  

суб’єкти опосередкованого захисту критичної інфраструктури, до яких 

належать такі підсистеми: концептуально-наукова; нормативно-правнича; кадрова; 

освітньо-кваліфікаційна; підсистема охорони здоров’я працівників захисту 

критичної інфраструктури; інформаційно-комунікаційна; громадсько-наглядова. 

Здійснено аналіз кожної з підсистем. 

Запропоновано розмежування принципів формування та функціонування 

державної системи захисту критичної інфраструктури.  

Проведено узагальнення наукових поглядів на поняття „принцип”, зокрема в 

контексті державної системи захисту критичної інфраструктури.  

Зазначено, що дослідження поняття принципів формування державної системи 

захисту критичної інфраструктури є важливим як для теорії, так і для практичної 

діяльності. Без його чіткого визначення значно ускладнюється створення дієвого 

механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в 

аналізованій сфері. Окремо виділено групу інтегральних принципів, актуальних для 

обох груп.  

Таким чином, результати проведеного дослідження у подальшому 

сприятимуть підвищенню ефективності та системності заходів, що вживаються у 

рамках функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури. 
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Визначено адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури.  

Обґрунтована наукова потреба у розробленні теоретичної концепції скринінгу 

прямих іноземних інвестицій в ОКІ та підкреслено актуальність розроблення 

механізму адміністративного-правового регулювання скринінгу іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури з метою забезпечення національної 

безпеки. Окремо зауважено, що преференційна політика з адміністративно-

правового регулювання інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури є 

правильною та конструктивною і має бути чіткою та легітимованою, відповідати 

національним інтересам України. 

Запропоновано авторське визначення скринінгу прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури — урегульований нормами адміністративного 

та фінансового права системний процес оцінки (перевірки) ймовірного впливу 

інвестицій на подальше функціонування об’єктів критичної інфраструктури та 

національну безпеку.  

Визначено основні стадії такого процесу, до яких віднесено: 1) ідентифікація 

проєкту; 2) розроблення моделі проєкту; 3) проведення оцінки та прогнозування 

ймовірних наслідків інвестиції; 4) формулювання обґрунтованого та вмотивованого 

рішення щодо можливості здійснення прямої інвестиції в об’єкт критичної 

інфраструктури, яке відповідає національним інтересам. 

Підкреслено, що завданням скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти 

критичної інфраструктури є всебічна оцінка та прийняття обґрунтованого та 

найоптимальнішого рішення з усіх наявних і можливих у заданих умовах з 

подальшою екстраполяцією результатів від даної інвестиції на розвиток не лише 

даного об’єкта інвестиції, а й усієї критичної інфраструктури держави в інтересах 

національної безпеки. 

При цьому під адміністративно-правовим регулюванням скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури запропоновано розуміти 

цілеспрямовану діяльність органів державної влади, метою якої є упорядкування, 

закріплення, охорона та розвиток суспільних відносин, що виникають у сфері 
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скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, за 

допомогою усієї системи адміністративно-правових засобів. 

Визначено місце та роль СБУ в державній системі суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури. Зауважено, що проблеми визначення місця та ролі Служби безпеки 

України в системі захисту об’єктів критичної інфраструктури ще не були предметом 

окремого адміністративно-правового дослідження, принаймні у наявних відкритому 

доступі публікаціях.  

Водночас, науково доведено, що СБУ виступає в якості одного з провідних 

суб’єктів державної системи захисту критичної інфраструктури. До основних 

функцій зазначеного державного органу у сфері захисту критичної інфраструктури 

запропоновано віднести: планування та реалізацію заходів державної політики у 

сфері ЗКІ; стратегічне планування застосування сил СБУ та визначених сил і засобів 

інших суб’єктів системи ЗКІ; проведення експертної оцінки загроз та ризиків 

критичній інфраструктурі, визначення заходів із запобігання їх реалізації та 

реагування на них; забезпечення взаємодії, координації та контролю за виконанням 

завдань у сфері ЗКІ силами безпеки та оборони у межах, визначених законами 

України, актами Президента України тощо. Подано конкретні пропозиції щодо 

удосконалення законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури в частині 

повноважень СБУ. 

З’ясовано пріоритети адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури.  

Підкреслено, що необхідність адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури зумовлює потребу у наявності 

системи стратегічно і змістовно взаємопов’язаних нормативно-правових актів (у 

тому числі документів стратегічного планування, зокрема: концепцій, стратегій, 

прогнозів, планів, програм), де нормативно-правові акти кожного вищого рівня 

ґрунтуються на висновках і результатах нормативно-правових актів нижчого рівня. 

При цьому у випадку недотримання послідовності та черговості етапів 

розробки зазначених нормативно-правових актів (у тому числі затримка прийняття 
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деяких з них), фактично стримує формування необхідної системи захисту критичної 

інфраструктури та унеможливлює ефективне стратегічне управління у цій сфері. 

З огляду на зазначене, за допомогою методів наукового моделювання, 

екстраполяції, формально-юридичного методу визначено, що пріоритетом 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури є створення ієрархічної системи нормативно-правових актів, які 

регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури.  

Запропоновано конкретні заходи удосконалення законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури в контексті підвищення ефективності адміністративно-

правового регулювання ДСЗКІ.  

Розкрито зміст адміністративно-правових основ формування національної 

системи стійкості.  

Досліджено еволюцію формування поняття „стійкості” та „національної 

системи стійкості”, виявлено детермінацію визначення поняття „національної 

безпеки” і „стійкості”. Окремо обґрунтовано необхідність формування національної 

системи стійкості в Україні з урахуванням національних інтересів.  

Підкреслено, що в державі вже розпочато процес формування дієвих 

системних механізмів забезпечення національної системи стійкості, що з огляду на 

потреби захисту об’єктів критичної інфраструктури зумовлює необхідність 

формування комплексного механізму, який включатиме в себе етапи оцінки ризиків, 

планування та навчань, розроблення узгоджених протоколів реагування на кризові 

ситуації різного типу, вжиття заходів з відновлення до початкового стану, а також 

ефективну міжвідомчу взаємодію та комунікацію відповідних суб’єктів під час такої 

діяльності та інші заходи. 

Запропоновано авторське визначення поняття „національна стійкість” — це 

здатність національної системи та державних інституцій протистояти загрозам, 

адаптуватися до дії швидких змін безпекового середовища у звичайному режимі, 

безперебійно функціонувати (у тому числі під час криз), а також відновлюватися 

після руйнівних наслідків/явищ/дій будь-якої природи до рівня бажаної рівноваги за 

умови збереження безперервності процесу управління. При цьому національна 
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система стійкості передбачає формування комплексного механізму, який 

включатиме в себе етапи оцінки ризиків, планування та навчань, узгоджені 

протоколи реагування на кризову ситуацію, відновлення до початкового стану та 

належну міжвідомчу комунікацію. 

Підкреслено, що Україною вже здійснено перші кроки у напрямі створення 

національної системи стійкості, які реалізуються в рамках Річної національної 

програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. 

Враховуючи викладене та відповідно до теми дослідження і екстраполяції на 

неї результатів дослідження існуючих підходів до поняття та змісту стійкості, слід 

підкреслити, що для забезпечення стійкості критичної інфраструктури необхідна 

наявність макросистемних, нормативно-правових та організаційно-інституційних 

умов, за яких державна система захисту критичної інфраструктури спроможна 

витримувати внутрішні та зовнішні „навантаження”, адаптуватися до них та 

відновлюватися після їх прояву.  

Окреслено напрями удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців із захисту критичної інфраструктури.  

Підкреслено, що питання забезпечення безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури є одним із найважливіших для національної безпеки держави. 

Значною мірою діяльність у цій сфері залежить від професіоналізму, рівня 

освіченості і компетентності відповідних фахівців. В результаті проведеного 

дослідження було встановлено, що діяльність з підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури має значний потенціал 

для удосконалення. Відтак, реалізація запропонованих заходів дозволить покращити 

ситуацію, що, своєю чергою, стане запорукою безперебійного функціонування 

обʼєктів критичної інфраструктури та державної системи захисту критичної 

інфраструктури в цілому. 

Підкреслено, що вимоги щодо напрямів, рівня, обсягу і масштабів системи 

підготовки фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури, а також визначення 

цілей, завдань та особливостей такої підготовки мають бути сформовані відповідно 

до потреб суб’єктів ДСЗКІ. До того ж, саме суб’єкти державної системи захисту 
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критичної інфраструктури у результаті оцінюватимуть якість і 

конкурентоспроможність відповідних працівників. 

Враховуючи викладене, збільшення ролі суб’єктів державної системи захисту 

критичної інфраструктури в системі підготовки фахівців у сфері захисту критичної 

інфраструктури може бути забезпечено шляхом: підготовки висококваліфікованих 

кадрів на основі поєднання навчання з роботою на об’єктах критичної 

інфраструктури та у складі суб’єктів критичної інфраструктури (в тому числі у 

процесі виробничої практики); здійснення підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням потреб державної системи захисту 

критичної інфраструктури; залучення наукового потенціалу вищих навчальних 

закладів і наукових установ (державної та приватної форм власності); 

систематичного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; залучення в освітній 

процес і педагогічну діяльність висококваліфікованих фахівців із суб’єктів 

державної системи захисту критичної інфраструктури тощо. 

З огляду на зазначене зроблено висновок щодо існуючої необхідності у:  

1) створенні нормативно-правової, матеріально-технічної та інформаційної бази, що 

забезпечуватиме необхідні рівень і якість освіти фахівців у сфері захисту критичної 

інфраструктури; 2) ефективній інтеграції освіти, науки і практичної діяльності; 

3) розробці механізмів формування потреб держави та приватного сектора щодо 

кількості і якості підготовлених кадрів; 4) організації міжгалузевої освіти, що 

дозволятиме досліджувати проблемні питання формування, функціонування та 

розвитку ДСЗКІ з фахівцями з різних галузей знань. 

  



359 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine : 

monograph / [S. Kondratov, D. Bobro, V. Horbulin et al.] ; general editor O. Sukhodolia. 

Kyiv : NISS, 2017. 184 p. 

2. Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості 

критичної інфраструктури України : аналіт. доп. / Д. Г. Бобро, С. П. Іванюта, С. І. 

Кондратов, О. М. Суходоля ; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2019. 224 с. 

3. Бірюков Д. С. Захист критичної інфраструктури в Україні: від наукового 

осмислення до розробки засад політики. Науково-інформаційний вісник Академії 

національної безпеки. 2015. Вип. 3–4 (7–8). С. 155–170. 

4. Бірюков Д. С., Кондратов С. І. Захист критичної інфраструктури: 

проблеми та перспективи впровадження в Україні. Київ : НІСД, 2012. 96 с. 

5. Кондратов С. І. Про забезпечення координації дій, взаємодії та обміну 

інформацією при створенні державної системи захисту критичної інфраструктури : 

аналіт. доп. Київ : НСІД, 2018. 30 с. 

6. Суходоля О. М. Законодавче забезпечення та механізми управління у 

сфері енергетичної безпеки України. Стратегічні пріоритети. 2019. № 2 (50). С. 

13–26. 

7. Суходоля О. М. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної 

війни: проблеми та пріоритети державної політики України. Стратегічні 

пріоритети. 2016. № 3. С. 62–76. 

8. Суходоля О. М. Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та 

пріоритетні завдання сектору безпеки. Науковий часопис Академії національної 

безпеки. 2017. Вип. 1–2 (13–14). С. 30–80. 

9. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України : 

дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Львів, 2019. 522 с.    

10. Брошкова С. В. Понятійно-категоріальний апарат у висвітленні 

екологічної проблематики в сфері морського природокористування. Діалог: 

медіастудії. 2018. № 24. С. 109–128. 



360 

11. Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні 

напрями реалізації : монографія. Запоріжжя : Гельветика, 2018. 548 с.  

12. Діордіца І. В. Засади формування концептосфери кібербезпекової 

політики. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11–12 серп. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 100–102. 

13. Діордіца І. В. Наукова рефлексія становлення кібервлади в Україні. 

Приватне та публічне право. 2017. № 4. С. 82–86. 

14. Діордіца І. В. Основні поняття та ідеї кібернетики як засади виділення 

кібернетичної функції держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Юриспруденція. 2017. № 30. С. 150–153. 

15. Ліпкан В. А., Діордіца І. В. Національна система кібербезпеки як 

складова частина системи забезпечення національної безпеки України. 

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5 (255). С. 174–180. 

16. Мандзюк О. А. Аналітична діяльність в Україні: адміністративно-

правові засади регулювання : монографія. Херсон : Гельветика, 2019. 488 с. 

17. Мандзюк О. А. Наратив як метатеоретична парадигма. Інформаційна 

безпека: європейські орієнтири та перспективи для України : матеріали ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. круглого столу, (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) Харків, 2016. С. 69–72. 

18. Мандзюк О. А. Правовий потенціал поняття «аналітика». Актуальні 

проблеми держави і права. 2019. № 84. С. 38–46. 

19. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є. Засади розвитку інформаційної 

деліктології . Право України. 2013. № 10. С. 249–256. 

20. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є. Інформаційна деліктологія: проблемні 

питання. Збірник Панєвропейської школи права. 2014. С. 40–43. 

21. Ліпкан В. А., Максименко Ю. Є., Желіховський В. М. Інформаційна 

безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб.  Київ : КНТ, 2006. 280 с. 

(Серія : Національна і міжнародна безпека). 

22. Ліпкан В., Максименко Ю. Націобезпекознавство: проблеми 

формування категорійно-понятійного апарату.  Підприємництво, господарство і 

право. 2011. № 8. С. 7–11. 



361 

23. Медвідь М. М. Державна та національна безпека: понятійно-

категоріальний апарат. Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ. 2017. № 2. С. 74–84. 

24. Сивак Т. В. Концептуальна модель стратегічних комунікацій у 

державному управлінні. Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. 

пр. Ін-ту проблем держ. упр. та місц. самоврядування НАДУ при Президентові 

України. 2014. № 9. С. 86–93. 

25. Сивак Т. В. Проблемне поле формування та функціонування 

стратегічних комунікацій в Україні. Збірник наукових праць Національної академії 

державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 1. С. 51–60. 

26. Сивак Т. В. Розвиток спроможностей у сфері стратегічних комунікацій: 

практичні рекомендації. Держава та регіони. 2019. № 2. С. 19–26. 

27. Сивак Т. В. Стратегічні комунікації у системі публічного управління 

України : монографія. Київ : НАДУ, 2019. 338 с. 

28. Степанов В. Ю. Державна інформаційна політика: проблеми та 

перспективи : монографія. Харків : С.А.М., 2011. 548 с. 

29. Степанов В. Ю. Теоретико-методологічні засади формування та 

реалізації державної інформаційної політики : дис. … д-ра наук з держ. упр. : 

25.00.02. Харків, 2012. 454 с 

30. Сопілко І. М., Гуренко-Вайцман М. М. Правове регулювання відносин 

щодо отримання органами державної влади інформації : монографія. Сімферополь : 

Кримнавчпеддержвидав, 2011. 146 с. 

31. Сопілко І. М., Пономаренко О. В. Захист авторських прав в мережі 

Інтернет : монографія. Київ : Комп’ютерпрес, 2013. 247 с.  

32. Сопілко І. М., Тунік А. В. Правове регулювання захисту персональних 

даних в Україні: порівняльно-правове дослідження : монографія. Київ : Леся, 2014. 

240 с. 

33. Сопілко І. М., Чуприна О. В. Адміністративна відповідальність за 

порушення права на інформацію : монографія. Київ : Комп’ютерпрес, 2013. 227 с. 



362 

34. Сопілко О. М. Формування підходів до уніфікації понятійно-

категоріального апарату інформаційного права. Часопис Київського університету 

права. 2009. № 3. С. 126–132. 

35. Ліпкан В. А., Сопілко І. М., Кір’ян В. О. Правові засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні : монографія / за заг. ред. В. А. Ліпкана. Київ : 

О. С. Ліпкан, 2015. 664 с. 

36. Тихомиров Д. О. Деякі аспекти осмислення безпеки та її гарантії. 

Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 5. т. 2. С. 14–20. 

37. Тихомиров О. О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція 

держави : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2011. 231 с. 

38. Шипілова Л. М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ 

національної безпеки України : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.01.01. Київ, 

2007. 20 с. 

39. Ліпкан В. А. Безпекознавство : навч. посіб. Київ : Європ. ун-т, 2003. 

208 с. 

40. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки 

України : монографія. Київ : Текст, 2003. 600 с. 

41. Ліпкан В. А. Національна безпека і національні інтереси України. Київ : 

КНТ, 2006. 68 с. 

42. Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. Київ : Кондор, 

2008. 552 с. 

43. Ліпкан В. А. Управління системою національної безпеки України. Київ : 

КНТ, 2006. 68 с. 

44. Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки : підручник. Київ : КНТ, 2009. 

631 с. 

45. Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. [2-е вид.]. Київ : 

КНТ, 2009. 576 с. 

46. Ліпкан В. А. Основи терорології (синергетична теорія тероризму). Київ : 

КНТ, 2006. 84 с. 



363 

47. Ліпкан В. А Никифорчук Д. Й., Руденко М. М. Боротьба з тероризмом : 

монографія. Київ : Знання, 2002. 254 с. 

48. Ліпкан В. Тероризм і національна безпека України : монографія. Київ : 

Знання, 2000. 184 с. 

49. Ліпкан В. А., Івахненко О. А., Рижов І. М., Майоров В. В. Науково-

практичний коментар до Закону України „Про боротьбу з тероризмом”. Київ : КНТ, 

2009. 208 с. 

50. Попова Т. В., Ліпкан В. А. Стратегічні комунікації : словник / за заг. ред. 

В. А. Ліпкана. Київ : О. С. Ліпкан, 2016. 416 с. 

51. Ліпкан В. А., Ліпкан О. С. Національна і міжнародна безпека у 

визначеннях та поняттях : словник. [2-е вид., доп. і перероб.]. Київ : Текст, 2008. 

400 с. 

52. Ліпкан В. А., Ліпкан О. С., Яковенко О. О. Національна і міжнародна 

безпека у визначеннях та поняттях. Київ : Текст, 2006. 256 с. 

53. Ліпкан В. А., Никифорчук Д. Й., Джужа О. М. Боротьба з тероризмом : 

навч. посібник. Київ : Скіф, 2013. 548 с. 

54. Ліпкан В. А. Харченко Л. С., Логінов О. В. Інформаційна безпека 

України : глосарій. Київ : Текст, 2004. 136 с. 

55. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях. Київ : 

Магістр - ХХІ століття, 2009. 162 с. 

56. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. 

ред. В. Т. Бусел]. Київ ; Ірпінь : Перун, 2003. 1440 с. 

57. Панов М. І. Проблеми методології формування категоріально-

понятійного апарату юридичної науки. Право України. 2014. № 1. С. 50–60. 

58. Баранник А., Клементьев С. Организация обеспечения безопасности 

критической инфраструктуры в США. Зарубежное военное обозрение. 2009. № 8. 

С. 3–10. 

59. Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового 

знищення й захист критичної інфраструктури : зб. vатеріалів засідань Міжвідомчої 



364 

експертної робочої групи, створеної НІСД / заред. О. Д. Маркєєвої, Ю. М. 

Скалецького ; Нац. ін-т стратег. дослідж. Київ : НІСД, 2013. 101 с.  

60. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні: зб. 

матеріалів міжнар. експертних нарад. Національний інститут стратегічних 

досліджень : [сайт]. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/2213/. 

61. Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та 

перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.  

(7–8 листоп. 2013 р., Київ-Вишгород) / [упоряд.: Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов] ; 

Нац. ін-т стратег. досліджень. Київ : НІСД, 2014. 147 с.  

62. Про Національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 

2469-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 55. Ст. 1903. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355. 

63. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України  

від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII; ред. від 08 лип. 2018 р. Верховна Рада України : 

[сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text 

64. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 

2017 р. «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України 

та посилення захисту критичної інфраструктури» : указ Президента України від 16 

лют. 2017 р. № 37/2017. Офіційний вісник Президента України. 2017. № 5. Ст. 93. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37/2017#Text. 

65. Про схвалення Концепція створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 

груд. 2017 р. № 1009-р. Офіційний вісник України. 2018. № 7. Ст. 271. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80#Text. 

66. Загальні вимоги до кіберзахисту обʼєктів критичної інфраструктури : 

затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 черв. 2019 р. № 518. Урядовий 

курʼєр. 2019. № 118. 26 червня. 

67. Про заходи по реалізації критичних зауважень і пропозицій, 

висловлених на VІІ сесії Верховної Ради Української РСР при обговоренні питання 

«Про стан і заходи по дальшому поліпшенню обслуговування населення установами 



365 

і підприємствами звʼязку Української РСР» та по виконанню постанови Верховної 

Ради Української РСР від 7 липня 1970 р. по цьому питанню : постанова Ради 

Міністрів Української РСР від 29 лип. 1970 р. № 389. Верховна Рада України : 

[сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-70-%D0%BF#Text.  

68. Кодекс законів про працю України : затв. Законом УРСР від 10 груд. 

1971 р. ; в ред. від 02 квіт. 2020 р. Верховна Рада України :  [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 

69. Про заходи щодо забезпечення України газом та нафтопродуктами : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серп. 1993 р. № 587-р. Верховна 

Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-93-

%D1%80#Text. 

70. Про роботу Міністерства охорони здоровʼя щодо забезпечення 

населення лікарськими засобами : постанова Кабінету Міністрів України від 20 

серп. 1993 р. № 663. Верховна Рада України : [сайт]. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/663-93-%D0%BF#Text. 

71. Про підсумки соціально-економічного розвитку України за перше 

півріччя та хід виконання Плану дій Уряду України по реалізації та розвитку «Основ 

національної економічної політики» на 1993 рік : постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 верес. 1993 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-93-%D0%BF#Text. 

72. Про Звернення Верховної Ради України до парламентів країн 

Європейського Союзу та «великої сімки» щодо розвʼязання проблем ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи : постанова Верховної Ради України від 26 

квіт. 1995 р. № 145/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 137.  

73. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: 

для людей, а не для політиків»: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 

січ. 2008 р. № 14. Верховна Рада України : [сайт]. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-08#Text. 

74. Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, 

суверенітету і територіальної цілісності України : рішення Ради національної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-93-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-93-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/663-93-%D0%BF#Text


366 

безпеки і оборони України від 1 берез. 2014 р. ; введено в дію указом Президента 

України від 02 берез. 2014 р. № 189/2014. Голос України. 2014. № 41. 4 березня. 

75. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту телекомунікаційних мереж : Закон України від 13 трав. 2020 р. 

№ 600-ІХ. Голос України. 2020. № 88. 02 червня. 

76. Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий 7 

груд. 1984 р. № 8073-X. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

77. Про затвердження Переліку об'єктів державної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави: постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 берез. 2015 р. № 83. Верховна Рада України : [сайт]. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-п#n10 

78. Про критичну інфраструктуру та її захист : проєкт Закону України 

реєстр. № 10328 від 27 трав. 2019 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65996. 

79. Артикуца Н. В. Термінологічно-правовий фонд української мови: 

проблеми методології дослідження. Система і структура східнослов’янських мов : 

міжкаф. зб. наук, праць. Київ, 1999. С. 164–187. 

80. Словник української мови. Київ : Наукова думка, 1980. Т. 11. С. 686. 

Академічний тлумачний словник (1970–1980) : [сайт]. URL: http://sum.in.ua/. 

81. Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. : Ю. П. 

Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. 

Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с. 

82. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ : 

Знання, 2007. 1072 с. 

83. Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 сл. і словосполучень / 

[Л. Г. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хомʼяк, А. А. Демʼянюк] ; за ред. Л. І. Шевченко. 

Київ : АРІЙ, 2008. 672 с. 

84. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / [уклад. В. В. 

Яременко, О. М. Сліпушко]. Київ : Аконіт, 1998. Т. 2. Ж–О. 911 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-п#n10


367 

85. Зубко Г. Ю. Життєво важлива інфраструктура: підходи до розуміння 

нового концепту. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 4. (Vol. 3). С. 83–89. 

86. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року : Закон України від 28 лют. 2019 р. № 2697-VIII. Голос 

України. 2019. № 62. 30 березня. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697/2019. 

87. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : 

Закон України від 5 лип. 1994 р. № 80/94-ВР; в ред. від 19 квіт. 2014 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text. 

88. Положення про Міністерство інфраструктури України : затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 черв. 2015 р. ; ред. від 22 серп. 2018 

р. Урядовий кур’єр. 2015. № 131. 22 липня. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#Text. 

89. Про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-

телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави : постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 серп. 2016 р. № 563. Урядовий кур’єр. 2016. № 

168. 8 вересня. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-п. 

90. Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

91. Кодекс системи передачі : затв. постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 

берез. 2018 р. № 309. Урядовий кур’єр. 2018. № 75. 18 квітня/ 

92. Про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур 

та оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту : директива Ради 

Європейського Союзу 2008/ 114/ ЄС від 8 груд. 2008 р. Офіційний вісник 

Європейського Союзу. 2008.  L 345. С. 75. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_002-08. 

93. Alessandro Lazari. European Critical Infrastructure Protection. Springer 

International Publishing Switzerland, 2014. 154 p. 



368 

94. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права : монографія / НАН 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2001. 180 с. 

95. Гончаров В. В. Динамічне тлумачення юридичних норм: монографія. 

Львів : СПОЛОМ, 2013. 252 с. 

96. Настасяк І. Ю. Тлумачення правових норм : навч. посіб. Львів : 

ЛьвДУВС, 2009. 336 с. 

97. Бержерон Р. Українське досьє. Листи до законопроектувальників / 

Україно-канадська програма «Сприяння вдосконаленню законодавства в Україні ; 

Міністерство юстиції України. Київ : Центр правової реформи і законопроектних 

робіт, 1998. 22 с. 

98. Биля І. О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2004. 20 с. 

99. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в  Україні : історико-теоретичне 

дослідження : монографія. Київ : Київ. ун-т, 2007. 360 с. 

100. Дзейко Ж. О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне 

дослідження) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2011. 39 с. 

101. Дзюбенко О. Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2010. 249 с. 

102. Дутко А. О. Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій 

практиці України : монографія. Львів : Львів. держ. ун-т внутр., 2013. 176 с. 

103. Зубенко А. В. Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права. 

Форум права : електрон. наук. фахове вид. 2012. № 4. С. 395–398. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua /e-journals/FP/2012-4/8biozcz.pdf. 

104. Матвєєва Ю. І. Деякі питання методики оцінки ефективності 

законодавства. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Серія : Юридичні науки. 2005. Т. 38. С. 52–56. 

105. Риндюк В. І. До питання визначення поняття і видів юридичної техніки. 

Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Київ, 2005. Вип. 27. 

С. 71–78. 



369 

106. Риндюк В. І. Законодавча техніка: зміст, форма, види, проблеми та 

основні напрями її реалізації в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. 

Київ, 2008. 20 с. 

107. Шутак І. Д. Роль юридичної техніки в системно-структурному 

вдосконаленні правової системи України. Наукові записки Інституту 

законодавства Верховної Ради України. 2016. № 6. С. 16–21. 

108. Шутак І. Д. Юридична техніка і технологія: теорія і практика 

застосування. Вісник Львівського університету. Серія : Юридична. 2016. Вип. 63. С. 

37–45. 

109. Шутак І. Д. Юридична техніка тлумачення норм права. Право : наук.-

інформ. вісник. 2015. № 11. С. 18–24. 

110. Бірюков Д. С. Концептуалізація захисту критичної інфраструктури в 

сучасних безпекових дослідженнях. Гілея : наук. вісник. 2016. Вип. 108. С. 231–234. 

111. Манжул І. О. Поняття та захист критичної інфраструктури в США, ЄС, 

Україні. Evropský politický a právní diskurz. 2016. Volume 3,  Issue 2. Р. 132–138. 

112. Теленик С. С. Критична інфраструктура як об`єкт адміністративно-

правового регулювання. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх 

справ. 2018. № 1 (15). С. 179–189. 

113. Теленик С. С. Досвід правового регулювання системи захисту критичної 

інфраструктури в США. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 

2018. № 2 (107). С. 358–370. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_2_33. 

114. Бєсєдна Л. Л. До проблеми впорядкування термінології законодавства. 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2011. № 4 (7). 

С. 162–168. 

115. Булавіна С., Давидова Т. «Захист» та «охорона»: теоретичні аспекти 

юридичних термінів. Історико-правовий часопис. 2017. № 1 (9). С. 27–31. 

116. Act of 26 April 2007 on Crisis Management. URL: http://rcb.gov.pl/eng/wp-

content/uploads/2011/03/ACT-on-Crisis-Management-final-version-31-12-2010.pdf. 



370 

117. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковця. Київ : 

Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2006. 302 с. 

118. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. 

матеріалів міжнар. експерт. нарад / [упоряд. Д. С. Бірюков, С.І. Кондратов] ; за заг. 

ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2015. 176 с. 

119. Ковальський В. С. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри. 

Юридична Україна. 2012. № 9. С. 4–9.  

120. Білозьоров Є. В. Структурно-функціональна характеристика 

правозахисної діяльності : матеріали VІІІ-их наук. читань, присв’ячен. пам’яті  

академіка В. В. Копейчикова (м. Київ, 22 листоп. 2018 р.). Київ, 2018. С. 21–24. 

121. Задихайло Д. Сучасні функції держави в контексті модернізації 

конституційно-правового регулювання. Вісник Академії правових наук України. 

2009. № 2 (57). С. 232–240. 

122. Карпа Є. М. Функціональний підхід до поняття посади державної 

служби. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 40. С. 432–440. 

123. Кожедуб Ю. Функціональна модель системи забезпечення 

інформаційної безпеки. Information Technology and Security. 2018. July-December. 

Vol. 6. Iss. 2 (11). С. 29–42. 

124. Крижановська В. А. Адміністративна відповідальність в 

адміністративному праві України: сучасне розуміння, нові підходи : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.07. Львів, 2016. 218 с. 

125. Ортинський В. Л. Новітні методи дослідження адміністративно-

правових явищ. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 

2014. № 782. С. 3–4. 

126. Пирожкова Ю. В. Функції адміністративного права: філософський і 

правовий аспекти. Право і суспільство. 2014. № 6–1, ч. 2. С. 197–202. 

127. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юрид. вищ. 

навч. закл. / [М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. 



371 

наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 

України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с. 

128. Саудовская Аравия первой в мире предоставила подданство роботу. 

Сегодня : [сайт]. URL: https://www.segodnya.ua/world/wnews/saudovskaya-araviya-

pervoy-v-mire-predostavila-poddanstvo-robotu-1067212.html. 

129. Бородін І. Л. Теоретико-правові основи правоохоронної та 

правозахисної функції права. Теоретико-правові аспекти функцій права в системі 

державотворення України / за заг. ред. І. Л. Бородіна. Київ, 2016. С. 92–95. 

130. Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. М. : Эксмо, 2005. 

448 с. 

131. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2001. 

656 с. 

132. Гриняев С. О взгляде на проблему безопасности критической 

инфраструктуры в государстве Израиль. Центр стратегических оценок и прогнозов 

: [сайт]. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/265/o-vzglyade-na-problemu-

bezopasnosti-kriticheskoj-infrastrukturyv-gosudarstve-izrail-3229. 

133. Велика палата ВС визначила, що таке „публічний інтерес”. Судебно-

юридическая газета. 2019. 12 марта.URL: https://sud.ua/ru/news/publication/137267-

velika-palata-vs-viznachila-scho-take-publichniy-interes 

134. Публичные услуги и право: науч.-практ. пособ. / под ред. Ю. А. 

Тихомирова. М.: НОРМА, 2007. 416 с. 

135. Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник. М.: БЕК, 1995. 496 с. 

136. Калюжний Р. Публічний інтерес у адміністративному праві. URL: 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D

1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B

5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96

%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

1%96.pdf 

https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96.pdf
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/26547/1/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96.pdf


372 

137. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи 

публічних накопичувальних фондів : монографія. Чернівці: Рута, 2004. 376 с. 

138. Чернадчук В. Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних 

правовідносин в Україні: монографія. Суми: Університетська книга, 2008. 456 с. 

139. Пришва Н. Ю. Правове регулювання публічних доходів. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні 

науки. 2005. № 64–65. С. 63–73. 

140. Кузьменко О. А. Публічний інтерес у міжбюджетних правовідносинах: 

характеристика та взаємозв’язок з об’єктом. Південноукраїнський правничий 

часопис. 2009. № 4. С. 110–114. 

141. Дмитренко Е. Особливості співвідношення публічного і приватного 

інтересу в фінансовому праві. Науковий часопис Національної академії 

прокуратури. 2016. № 2. С. 89–95. 

142. Теленик С. С. Еволюція адміністративно-правового регулювання 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури. Держава та 

регіони. Серія: Право. 2018. № 4. С. 123–132. 

143. Теленик С. С. Поняття та зміст державної системи захисту критичної 

інфраструктури. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. № 2 (31). С. 112–120. 

144. Теленик С. Пріоритети адміністративно-правового регулювання 

державної політики України у сфері захисту критичної інфраструктури у контексті 

прийняття нової Стратегії національної безпеки України. Право України. 2019. № 

10. С. 250–266. 

145. Теленик С. Система суб’єктів захисту об’єктів критичної 

інфраструктури. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4 (29). С. 36–44.  

146. Власюк О. С. Зовнішньо-політичні пріоритети України. Стратегії, що 

творять Україну. Київ : НІСД, 2017. 532 с. 

147. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. 

П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с. 

148. Суходоля О. М. Енергетична зброя у геополітичній стратегії Росії : 

аналіт. доп. Київ : НІСД. 2020. 128 с. 



373 

149. Брикова І. В. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності 

національних регіонів в глобальному економічному просторі. Міжнародна 

економічна політика : наук. журн. 2007. Вип. 7. С. 5–27. 

150. Захарова О. Інфраструктурний потенціал як детермінанта міжнародної 

конкурентоспроможності регіону. Вісник Донецького національного університету. 

Серія : Економіка та право. 2013. № 2. URL: http://jvestnik-

c.donnu.edu.ua/article/view/188/. 

151. Прейгер Д. К., Собкевич О. В., Ємельянова О. Ю. Реалізація потенціалу 

транспортної інфраструктури України в стратегії посткризового економічного 

розвитку. Київ : НІСД, 2011. 37 с. 

152. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної 

конкурентоспроможності регіону : монографія / за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва. 

Львів: Ліга Прес, 2010. 488 с. 

153. Карпінська Г. В. Інфраструктурний потенціал малого та середнього 

підприємництва Українського Причорномор’я. Економічні інновації : зб. наук. 

праць. 2014. Вип. 57. С. 152–158. 

154. Чепурда Л. Інфраструктурний потенціал розвитку сільських територій. 

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 

Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 39 (1). С. 121–126. 

155. Чуницька І. І. Інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку 

України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08. Київ, 2018. 471 с. 

156. Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішнє та зовнішнє становище у 2018 році». Президент України : [сайт]. URL: 

https://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-

ukrayini-pr-49726/. 

157. Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного 

управління. Київ : УАДУ, 1998. 160 с. 

158. Нижник Н., Черленяк І. Синергетично-рефлексивна модель соціальної 

самоорганізації та управління. Вісник НАДУ. 2003. № 3. С. 5–14. 



374 

159. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология : словарь системы основных 

понятий. М. : ЛИБРОКОМ, 2013. 208 с. 

160. Парсонс Т. Система современных обществ / [пер. с англ.]. М. : Аспект-

Пресс, 1997. 564 с. 

161. Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные 

закономерности. М. : Синтег, 2000. 528 с. (Серия : „Системы и проблемы 

управления”). 

162. Пригожин И. От существующего к возникающему : время и сложность в 

физических науках / [под ред., с предисл. Ю. Л. Климонтовича ; пер. с англ.]. 2-е 

изд., доп. М. : Эдиториал УРСС, 2002. 288 с. 

163. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса 

времени / [пер. с англ. Ю. А. Данилова]. 3-е изд. М. : Эдиториал УРСС, 2001. 240 с. 

164. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог с природой / 

[пер. с англ. Ю. А. Данилова. 3-е изд. М. : Эдиториал УРСС, 2001.  312 с. 

165. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. М. : Юрид. лит., 1966. 483 с. 

166. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков: Консум ; 

Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с. 

167. Шемшученко Ю. С., Бобровник С. В. Правове регулювання. Юридична 

енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова. редкол.) та ін.]. Київ, 

2003. Т. 5. П–С. С. 40–41. 

168. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України : навч.-метод. 

посіб. [2-ге вид., переробл. і доп.]. Одеса : Юрид. літ., 2002. 312 с. 

169. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. Адміністративне право України: 

основні поняття : навч. посіб. Київ : ГАН, 2005. 231 с. 

170. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку 

ХХІ століття) : монографія / [ В. В. Галунько та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

доц. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. Херсон : 

Херсонська міська друкарня, 2010. 378 с. 



375 

171. Адміністративне право України : підручник / за ред. Т. О. Коломоєць, 

Г. Ю. Гулєвської ; Держ. ВНЗ «Запорізький нац. ун-т». М-во освіти і науки України. 

Київ : Істина, 2009. 475 с. 

172. Ткаченко В. Д., Ручкін Є. Б. Поняття правового регулювання. Загальна 

теорія держави і права : підручник / за ред. проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, 

проф. О. В. Петришина. Харків, 2002. С. 404. 

173. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : 

монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 528 с. 

174. Адміністративне право України: підручник /за заг. ред. проф. Т. О. 

Коломоєць. [2-ге вид.]. Київ: Істина, 2012. 528 с. 
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ДОДАТОК Б.1 

 

Застосування понять сфери захисту критичної інфраструктури у щорічних 

посланнях Президента України до Верховної Ради України 

 

Рік Текст послання Президента 

України у формі виступу перед 

Верховною Радою 

Текст додатків у формі 

експертних / аналітичних 

доповідей 

 Кіль-

кість 

сторінок 

Кількісний 

показник 

вживання 

інфраструкту

рних термінів 

Кількісний 

показник 

вживання 

термінів 

критичної 

інфраструкту

ри 

Кількість 

сторінок 

Кількісний 

показник 

вживання 

інфраструктур-

них 

термінів 

Кількісний 

показник 

вживання 

термінів 

критичної 

інфраструкт

ури 

1996 386 8 - - - - 

1997 143 6 - - - - 

1998 31 5 - - - - 

1999 У зв'язку з проведенням виборів Президента України послання не 

робилося 

2000 40 24 - - - - 

2001 404 34 - - - - 

2002 74 18 - - - - 

2003 64 9 - - - - 

2004 281 45 - - - - 

2005 У зв’язку з перевиборами Президента послання не робилося 

2006 158 29 - 256 35 - 



425 

2007 Президент не звертався із щорічним посланням, у зв’язку з чим ВР 

вказала йому на невиконання його конституційних повноважень1 

2008 12 2 - 264 60 - 

2009 13 1 - -   

2010 13 4 - 94 43 - 

2011 15 - - 432 14 - 

2012 Президент послання у Верховній 

Раді не проголошував, а обмежився 

наданням текстів доповідей, 

підготовлених НІСД 

256 33 - 

2013 576 60 - 

2014 
10 

- - 148 
50 10 

2015 20 4 - 684 137 11 

2016 12 1 - 642 122 45 

2017 22 - - 928 215 63 

2018 18 1 - 688 230 63 

2019 У звʼязку з виборами нового Президента щорічного послання не було, а 

стисле позачергове послання 29 серпня 2019 року присвячувалося 

привітанню Верховної Ради ІХ скликання 

2020 31 - -    

 

  

                                         
1 Про щорічне Послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України: 

постанова Верховної Ради України від 11 травня 2007 р. № 1011-V. Відомості Верховної Ради 

України. 2007. № 27. Ст. 378. 
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ДОДАТОК Б.2 

 

Види інфраструктури, представлені в щорічних посланнях Президента України 

до Верховної Ради України 

 

Родове поняття 

інфраструктури 

Найбільш типові види 

інфраструктури в межах родового 

поняття 

Пріоритетність 

вживання по роках 

Економічна  Виробнича  

 

Регіонального розвитку 

Енергетична 

Паливно-енергетичного комплексу 

Аграрного сектора 

 

Інноваційна 

 

Ринкова 

 

Фінансова 

З 1996 по 2017 рік 

щорічно 

2004, 2006 

2006, 2014-2016  

2016 

2000-2006, 2012, 2014, 

2015 

2004, 2006, 2011-2016 

1996, 1998, 2001, 

2002, 2004, 2006, 

2011, 2012, 2014 

2000, 2002, 2014, 2016 

Транспортна Транспортна 

 

Шляхова 

Дорожня 

Газотранспортна  

Автомобільного транспорту 

Залізнична 

Водного транспорту 

Портова 

2000-2004, 2006, 2010, 

2011-2016 

2001 

2017 

2013, 2015 

2013 

2014-2015 

2013, 2015 

2012-2016 
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Аеропортова 

 

2012-2013 

Соціальна Соціальна 

 

Спортивна 

Туристична 

Наукова 

Медична 

1996, 1998, 2000-2004, 

2006, 2011-2017 

2011-2013 

2011, 2012, 2015, 2017 

2014, 2016, 2017 

2017 

Інформаційна Інформаційна 

 

Національна інформаційно-

комунікаційна 

Інформаційна і відкритих державних 

даних 

Телекомунікаційна 

Інфраструктура зв'язку 

Грід-інфраструктура 

Цифрова 

Інфраструктура на базі хмарних 

технологій 

 

2000, 2002, 2003, 

2013, 2016 

2015-2017 

2017 

2002, 2003, 2014 

2002-2004 

2017 

2017 

2017 

Критична (КІ) Критична  

Критична інформаційна  

Об'єкти КІ 

Системи управління безпекою КІ 

Захист КІ 

Критично важливі об'єкти 

енергетичної, транспортної та 

комунальної інфраструктури 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

 

2015 
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Загрози КІ 

Відповідальність держави і власників 

(операторів) КІ  

 Спроможність до швидкого 

відновлення КІ 

Національна програма захисту КІ 

 Підтримання належного рівня безпеки 

та стійкості КІ 

Відновлення КІ у зоні бойових дій 

 Захищеність об'єктів КІ  

Кіберзахист КІ  

Розроблення переліку об'єктів КІ 

Контррозвідувальний захист КІ 

Функціонування критичної 

енергетичної інфраструктури  

Рівень захищеності та стійкості КІ 

держави  

Рівень захищеності національної КІ  

Стійкість функціонування КІ 

Застосування системного підходу до 

захисту КІ  

Державний орган з питань координації 

захистуКІ  

Захист критичної електроенергетичної 

інфраструктури 

Кіберзахист енергетичної 

інфраструктури 

Інфраструктура безпеки  

Антитерористичний захист об'єктів КІ  

 Загальна інфраструктура Національної 

2015 

 

2015 

2015 

2015 

 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2017 

 

2017 

2017 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

2017 

2017 

2017 

 

2017 

 

2017 

2017 
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системи кібербезпеки 

 Інфраструктурні сектори газо-, 

електро- та водопостачання  

Критично важлива для людей 

інфраструктура  

Інфраструктура систем 

життєзабезпечення 
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ДОДАТОК Б.3 

 

 

Результати контент-аналізу текстів послань Президента України щодо 

сполучуваності родового поняття „інфраструктура” 

 

Елементи сполучення з негативним 

значенням 

Елементи сполучення з позитивним 

значенням 

Значний рівень зношеності об'єктів 

Руйнування 

Суттєві пошкодження 

Знищення 

Загрози 

Кіберзагрози 

Вразливість 

Виведення з ладу 

Занепад 

Залежність від імпорту 

Накопичення проблем у сфері 

Розвиток  

Підтримка  

Розбудова 

Відновлення / реконструкція 

Модернізація  

Розширення  

Створення 

Використання; використання і. в 

інтересах розвитку; визначення 

способів ефективного використання  

Удосконалення  

Поліпшення  

Захист  

Безпека  

Забезпечення; забезпечення надійного 

функціонування інфраструктури, 

здійснення інфраструктурного 

забезпечення  

Інвентаризація об'єктів 

Інтеграція з європейською системою 

безпеки 
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ДОДАТОК В.1 

 

Порівняльний аналіз основних положень нормативно-правових актів, якими має 

регулюватися суспільні відносини у сфері функціонування ДСЗКІ 

 

Критерій 

порівняння 

Проект Закону 

України „Про 

критичну 

інфраструктуру та її 

захист” 

Концепція створення 

державної системи 

захисту критичної 

інфраструктури 

Збіг (+), 

розбіжність 

положень 

(-) 

Вид акта Проект Закону Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України 

- 

Мета документа  Встановлення 

принципів та напрямів 

розбудови ДСЗКІ, 

визначення правових 

та організаційних засад 

забезпечення її 

діяльності 

Визначення основних 

напрямів, механізмів і 

строків комплексного 

правового 

врегулювання 

питання захисту 

критичної 

інфраструктури та 

створення системи 

державного 

управління у сфері 

захисту критичної 

інфраструктури 

- 

Вказівка на сферу 

правового 

регулювання 

Сфера національної 

безпеки 

Сфера національної 

безпеки 

+ 

Домінуючий 

концептуальний 

Суб’єктно-об’єктний Структурно-

організаційний 

- 
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підхід до логіки 

будови тексту 

Наявність в 

преамбулі 

аргументів щодо 

необхідності 

створення ДСЗКІ 

- Вказівка на світові 

тенденції до 

посилення загроз 

природного та 

техногенного 

характеру, 

підвищення рівня 

терористичних загроз, 

збільшення кількості 

та підвищення 

складності кібератак 

- 

Форма 

тлумачення 

ключових 

термінів 

Розташування 

визначень в межах 

першої статті проекту 

Закону 

Роз’яснення у вигляді 

вставних конструкцій 

по тексті  

- 

Тлумачення 

ДСЗКІ 

Система суб’єктів із 

забезпечення 

формування та 

реалізації державної 

політики у сфері 

захисту критичної 

інфраструктури 

Комплекс 

організаційних, 

нормативно-правових, 

інженерно-технічних, 

наукових та інших 

заходів, спрямованих 

на забезпечення 

безпеки та стійкості 

критичної 

інфраструктури 

- 

Наявність 

переліку 

Ст. 14 проекту - - 
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субʼєктів, що 

входять до складу 

ДСЗКІ 

Позиція щодо 

Уповноваженого 

органу у сфері ЗКІ 

Ст. 14 – перший у 

переліку субʼєктів 

ДСЗКІ; 

Ст. 16 – розгорнутий 

перелік повноважень з 

дев’яти пунктів 

Завдання щодо 

визначення органу, 

відповідального за 

формування та 

реалізацію державної 

політики у сфері 

захисту критичної 

інфраструктури 

- 

Визначення ролі 

СБУ України в 

ДСЗКІ 

Ст. 17 – опис з 22 

пунктів 

Відсутнє - 

Вказівка на 

державно-

приватне 

партнерство у 

ДСЗКІ 

5 разів з деталізацією у 

ст. 36 

5 разів без деталізації + 

Рівні управління, 

що передбачені 

ДСЗКІ 

Загальнодержавний, 

регіональний та 

галузевий, місцевий, 

об’єктовий 

Загальнодержавний, 

регіональний та 

галузевий, місцевий, 

об’єктовий 

+ 

Пріоритетні 

сектори ДСЗКІ 

Не виокремлюються, 

хоча поняття „сектор” 

застосовується у тексті 

47 разів. Зазначено, що 

перелік секторів 

визначатиметься 

Паливно-

енергетичний 

комплекс, транспорт, 

мережі 

життєзабезпечення, 

телекомунікації та 

- 
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Кабінетом Міністрів 

України 

зв’язку, хімічна 

промисловість, 

харчова промисловість 

та агропромисловий 

комплекс, фінансово-

банківський сектор 

Положення щодо 

міжнародного 

співробітництва в 

галузі  

19 разів за текстом, в 

тому числі: міжнародні 

зобов’язання України, 

міжнародно-правова 

допомога, міжнародно-

фінансова допомога, 

міжнародна технічна 

допомога, міжнародні 

ініціативи у сфері 

кібербезпеки, 

міжнародні договори, 

міжнародні організації, 

міжнародна співпраця 

тощо 

5 разів за текстом, 

саме як „міжнародне 

співробітництво” і 1 

раз – „міжнародні 

системи захисту 

критичної 

інфраструктури” 

- 
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ДОДАТОК В.2 

 

Сутність державної системи захисту критичної інфраструктури  

 

 

 

 

 

 

  

Методологія та наукове обґрунтування ДСЗКІ 

Державна політика у сфері захисту й забезпечення стійкості 

критичної інфраструктури на рівні внутрішньо- і 

зовнішньополітичної складових 

 Призначення, цілі та функції ДСЗКІ 

Організаційно-

управлінська 

система 

Правова основа діяльності ДСЗКІ 

Принципи функціонування ДСЗКІ 

Система 

фізичного 

захисту обʼєктів 

КІ 

Система технічного 

захисту КІ 

Суб’єкти ДСЗКІ, їхні повноваження і 

функції 

Рівні управління ДСЗКІ 

 

Структурно-організаційні складові ДСЗКІ 

Об’єкти КІ за відповідними категоріями  

Режими функціонування ДСЗКІ 

Координація та взаємодія складових ДСЗКІ 
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Фінансове, матеріально-технічне, 

інформаційне та програмне забезпечення 

функціонування ДСЗКІ 
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ДОДАТОК В.3 

 

Порівняльний аналіз системи суб’єктів забезпечення безпеки й захисту об’єктів 

критичної інфраструктури у законодавстві України 

 

Суб'єкт Проект Закону 

України „Про 

критичну 

інфраструктуру 

та її захист” 

Закон України 

„Про 

національну 

безпеку 

України” 

Закон України 

„Про основні 

засади 

забезпечення 

кібербезпеки 

України” 

Уповноважений орган у 

сфері захисту критичної 

інфраструктури України 

+   

Міністерства на інші 

центральні органи 

виконавчої влади 

+ Міноборони 

України, МВС 

України, 

+ 

Національний банк 

України 

  + 

Служба безпеки України + + + 

Правоохоронні та 

розвідувальні органи 

+ Розвідувальні 

органи України 

+ 

Контррозвідувальні 

органи, суб`єкти 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

Збройні Сили України, 

інші військові 

формування, утворені 

+ Збройні сили 

України, 

Державна 

+ 
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відповідно до законів 

України  

спеціальна 

служба 

транспорту 

Місцеві державні 

адміністрації 

+  + 

Органи місцевого 

самоврядування 

+  + 

Оператори критичної 

інфраструктури незалежно 

від форми власності 

+   

Підприємства, установи та 

організації незалежно від 

форми власності, які 

проводять діяльність, 

пов'язану із забезпеченням 

безпеки об'єктів критичної 

інфраструктури, в тому 

числі суб'єкти охоронної 

діяльності 

+  Підприємства, 

установи та 

організації, 

віднесені до 

об'єктів критичної 

інфраструктури 

Громадські організації, 

об'єднання та організації 

роботодавців 

+   

Сектор безпеки і оборони 

України (складається з 

чотирьох 

взаємопов'язаних 

складових: сили безпеки; 

сили оборони; оборонно-

промисловий комплекс; 

 +  
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громадяни та громадські 

об'єднання, які 

добровільно беруть участь 

у забезпеченні 

національної безпеки)  

Управління державної 

охорони 

 +  

Державна служба 

спеціального зв'язку та 

захисту інформації 

 +  

Центральний орган 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну 

військово-промислову 

політику 

 +  

Суб’єкти господарювання, 

громадяни України та 

об’єднання громадян, інші 

особи, які провадять 

діяльність та/або надають 

послуги, пов’язані з 

національними 

інформаційними 

ресурсами, 

інформаційними 

електронними послугами, 

здійсненням електронних 

правочинів, електронними 

  + 
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комунікаціями, захистом 

інформації та 

кіберзахистом 
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ДОДАТОК В.4 

 

Класифікація системи суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури 

 

Критерій класифікації Підсистеми суб'єктів захисту в межах системи 

За сферами, галузями і 

секторами об'єктів 

критичної інфраструктури 

Суб’єкти захисту об’єктів критичної 

інфраструктури: 

- у сфері життєзабезпечення населення; 

-  у галузі: 

 енергетики; 

 хімічної промисловості; 

 транспорту; 

 оборонно-промислового комплексу; 

 інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- в банківському і фінансовому секторах  

та ін.  

За рівнями управління Суб’єкти управління загальнодержавного рівня 

Суб’єкти управління регіонального та галузевого 

рівня 

Суб’єкти управління місцевого рівня 

Суб’єкти управління об’єктового рівня 

За категоризацією 

критичності об'єктів 

Суб’єкти захисту критично важливих об’єктів (1 

категорія критичності) 

Суб’єкти захисту життєво важливих об’єктів (ІІ 

категорія критичності) 

Суб’єкти захисту важливих об’єктів (ІІІ категорія 

критичності) 

Суб’єкти захисту об’єктів, безпосередній захист 
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яких є відповідальністю оператора (ІV категорія 

критичності)  

За формою власності 

об'єктів критичної 

інфраструктури 

Суб’єкти захисту ОКІ державної власності  

Суб’єкти захисту ОКІ колективної форми власності 

 

За розподілом по видах 

осіб 

Суб’єкти захисту, що є юридичними особами 

Колективні суб’єкти, що не є юридичними особами 

(наприклад, громадські організації) 

Суб’єкти захисту – фізичні особи 

За режимом забезпечення 

захисту 

Суб’єкти забезпечення штатного режиму діяльності 

Суб’єкти забезпечення режиму готовності та 

запобігання реалізації загроз 

Суб’єкти реагування на виникнення кризової 

ситуації 

Суб’єкти забезпечення режиму відновлення 

штатного функціонування 

За функціональним 

призначенням 

Суб’єкти безпосереднього забезпечення ЗКІ 

Суб’єкти опосередкованого забезпечення ЗКІ 
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ДОДАТОК В.5 

 

Порівняльний аналіз парадигм захисту критичної інфраструктури 

 

Критерій порівняння Парадигма доцифрової 

епохи 

Парадигма епохи 

цифрових технологій 

Розуміння необхідності 

виділення особливо 

важливих обʼєктів і 

співвіднесення цієї 

сфери із національною 

безпекою 

± + 

Визнання необхідності 

розробки поняттєво-

категоріального апарату, 

законодавчого 

закріплення ключових 

термінів 

± + 

Концептуальне бачення 

сфер захисту 

Внутрішня безпека 

держави 

Поєднання національної 

та міжнародної безпеки, 

визнання ролі 

транснаціональних 

корпорацій 

Наявність терміна 

„критична 

інфраструктура”, 

легітимація його захисту 

на рівні законодавства 

- + 

Правове регулювання у Розрізненні положення в Комплексний підхід на 
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сфері окремих нормативно-

правових актах 

рівні законодавчих і 

підзаконних актів, 

визнання необхідності 

окремого Закону України 

про критичну 

інфраструктуру та її 

захист 

Усвідомлення 

необхідності гармонізації 

національного й 

міжнародного 

законодавства у даній 

сфері 

- + 

Розуміння цільових 

пріоритетів 

Державна безпека Життя і здоров’я людини, 

національна безпека, 

національні інтереси 

Специфіка обʼєктів 

захисту 

Матеріальні об’єкти 

(будови, дороги, мости, 

ресурси тощо) 

Матеріальні й віртуальні 

об’єкти та системи, 

відповідне програмне 

забезпечення 

Погляди на призначення 

обʼєктів захисту 

Забезпечення життєво 

важливих функцій 

Забезпечення належних 

функцій, надання 

життєво важливих 

послуг і товарів 

Ключове сполучне 

поняття 

Охорона Захист, забезпечення 

безпеки та стійкості 

Сфери захисту Фізичний захист обʼєктів Фізичний, техніко-

технологічний, 

інформаційний захист 
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Наукове підґрунтя (за 

галузями наук) 

Військові науки Міждисциплінарні 

підходи, що потребують 

застосування знань з 

управлінських, 

технічних, гуманітарних, 

військових наук 

Розуміння субʼєктів 

захисту 

Органи державної влади Координація та спільна 

діяльність органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування та 

приватного сектора, 

державно-приватне 

партнерство 

Специфіка управління Централізоване із 

жорсткою вертикаллю 

влади 

Децентралізація влади із 

розподілом відповідних 

функцій 

Визнання бажаного 

стилю управління у 

сфері 

Авторитарний Демократичний (із 

залученням до 

управлінських процесів з 

дотриманням Закону 

України „Про державну 

таємницю” приватного 

сектора та представників 

громадськості) 

Канали комунікації 

держави з населенням з 

питань ЗКІ 

Односторонні, діючі за 

необхідності 

Двосторонні, постійно 

діючі 

Ставлення до Низький ступінь Визнання необхідності, 
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стандартизації та 

сертифікації процесів 

захисту 

формалізації створення необхідного 

наукового підґрунтя 

Розуміння загроз Дія антропогенних 

чинників 

Дія природних, 

техногенних і 

антропогенних чинників 
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ДОДАТОК В.6 

 

 

Будова макросистеми 

 

 

 

 

 

  

Екзо-
система

Ендо-
система

Мезо-
система

Мікро-
система
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ДОДАТОК В.7 

 

 

Нормативно-правове регулювання макросистеми захисту критичної 

інфраструктури 

 

Елемент Складові виду системи Нормативно-правове 

регулювання 

Мікросистема Окремі об’єкти КІ за 

категоріями критичності, 

окремі колективні суб’єкти 

ЗКІ; окремі програмно-

технічні засоби та 

інструментарій 

забезпечення ЗКІ 

Відомчі положення, накази та 

інструкції з питань діяльності, 

пов’язаної із ЗКІ 

Мезосистема Сектор критичної 

інфраструктури; критична 

інформаційна 

інфраструктура; 

об’єднання груп субʼєктів 

для взаємодії та 

міжнародного 

співробітництва 

Закони України „Про Кабінет 

Міністрів України”, „Про Раду 

національної безпеки і оборони 

України”, „Про службу безпеки 

України”, „Про Міністерство 

внутрішніх справ України”, „Про 

Національну гвардію України”, 

„Про Національну поліцію 

України”, „Про державну службу 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України”, „Про 

Міністерство інфраструктури”, 

„Про Міністерство цифрової 

трансформації”, „Про дозвільну 
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систему у сфері господарської 

діяльності”, „Про концесію”, „Про 

морські порти України”; 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України „Національна транспортна 

стратегія України на період до 2030 

року” від 30.05.2018, „Про 

схвалення концепції реалізації 

державної політики у сфері 

теплопостачання” від 29.08.2017 

тощо 

Ендосистема Система відбору, 

підготовки, підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері 

ЗКІ; стандартизовані й 

сертифіковані 

кваліфікаційні вимоги до 

персоналу; організація 

діяльності на об’єктах КІ, 

моніторинг і контроль цієї 

діяльності; 

стан дисципліни й 

дотримання принципу 

законності індивідуальних 

і колективних субʼєктів ЗКІ 

Кодекс законів про працю України”, 

Господарський кодекс України, 

закони України „Про державну 

таємницю”, „Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності”; 

„Порядок функціонування 

державної системи фізичного 

захисту”, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

21.12.2011; окремі відомчі накази, 

положення та інструкції з 

організації діяльності у сфері ЗКІ 

Екзосистема Природно-кліматичні 

небезпеки, техногенні 

явища, інформаційні 

загрози, протиправні дії 

Кодекс цивільного захисту України, 

закони України „Про боротьбу з 

тероризмом”, „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки 
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субʼєктів (зокрема, 

кіберзлочинність, 

тероризм, хуліганство 

тощо), які потенційно 

небезпечні для КІ 

України”, „Про фізичний захист 

ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого 

випромінювання”, „Про 

оперативно-розшукову діяльність”, 

„Про контррозвідувальну 

діяльність”; укази Президента 

України „Стратегія кібербезпеки 

України” від 15.03.2016, „Про 

невідкладні заходи з нейтралізації 

загроз енергетичній безпеці України 

та посилення захисту критичної 

інфраструктури” від 16.02.2017; 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України „Про схвалення концепції 

Загальнодержавної цільової 

екологічної програми поводження з 

радіоактивними відходами” від 

01.08.2007, „Про схвалення 

концепції управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру” від 22.01.2014, „Про 

схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері зміни 

клімату на період до 2030 року” від 

07.12.2016, „Про схвалення 

Концепції 

реформування системи державного 
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нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища” від 31.05.2017, „Про 

схвалення Концепції розвитку та 

технічної модернізації системи 

централізованого оповіщення про 

загрозу виникнення або витиснення 

надзвичайних ситуацій” від 

31.01.2018 та ін. 

Макросистема Державна система ЗКІ Конституція України, закони 

України „Про національну безпеку 

України”, „Про інформацію”, „Про 

правовий режим воєнного стану”, 

„Про правовий режим 

надзвичайного стану”, „Про 

наукову і науково-технічну 

діяльність”, „Про інформацію”; 

„Концепція створення державної 

системи захисту критичної 

інфраструктури”, затверджена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 06.12.2017. 
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ДОДАТОК В.8 

 

Порівняльний аналіз принципів формування і принципів функціонування 

державної системи захисту критичної інфраструктури 

 

 

Критерій порівняння Принципи формування 

ДСЗКІ 

Принципи 

функціонування ДСЗКІ 

Період дії Етап розбудови ДСЗКІ, 

обмеженість у часі 

Не обмежені у часі 

Цілі визначення  Закріплення 

пріоритетних напрямів 

діяльності у сфері 

ДСЗКІ, їх легітимація 

Унормування способів 

діяльності 

За способом  Спосіб створення Спосіб здійснення 

Сфера охоплення Наукова, правотворча, 

нормотворча, 

організаційна діяльність 

Правозастосовна, 

організаційно-правова, 

управлінська діяльність 

За характером втілення Концептуальні Організаційно-

управлінські 

Звʼязок з етапами 

становлення і втілення 

засад інфраструктурної 

політики 

Ініціювання і 

формування політики у 

сфері ЗКІ  

Реалізація політики у 

сфері ЗКІ 

Рівень нормативно-

правових актів, якими 

закріплюються принципи 

Концепції, схвалені 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України 

Закони України, укази 

Президента України 

Розподіл по групах Загальні і спеціальні Загальні принципи 
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(орієнтовані на 

вузькопрофільний вид 

діяльності) принципи 
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ДОДАТОК В.9 

 

Класифікація принципів формування державної системи захисту критичної 

інфраструктури 

 

Сфера Принципи 

Концептуалізації та 

наукового обґрунтування 

Об’єктивності, методологічної одноманітності, 

всебічності, повноти і цілісності, системності, 

адаптивності, випереджального характеру, 

прогнозованості, єдності теорії і практики  

Легітимації Верховенства права, примату безпеки, 

відповідальності, гуманізму, людиноцентризму, 

збалансованості інтересів субʼєктів, 

конфіденційності, гармонізації міжнародного й 

національного законодавства, превентивності 

Організації та управління Доцільного розподілу й розмежування 

повноважень; прозорості; ефективної взаємодії; 

безперервності управління; державно-

приватного партнерства; плановості, 

адекватності дій; гнучкості, збалансованості 

інтересів; міжнародного співробітництва; 

наукової організації праці 

Фінансування Необхідної достатності, своєчасності, 

гарантованості ресурсного забезпечення, 

оптимізації витрат, бюджетного контролю 
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ДОДАТОК В.10 

 

Функціональний підхід до будови макросистеми захисту критичної 

інфраструктури 

 

  

Макросистема 
захисту критичної 

інфраструктури

Державна система 
національної 

безпеки України

Державна система 
цивільного 

захисту

Державна система 
протидії 

тероризму 

Державна система 
фізичного захисту

Державна система 
кібербезпеки
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ДОДАТОК В.11 

 

Матриця функцій із захисту критичної інфраструктури і завдань СБУ 

 

 

Напрями захисту критичної 

інфраструктури, визначені в 

Стратегії національної безпеки 

України 

Завдання СБУ, визначені в Законі України 

„Про Службу безпеки України” 

комплексне удосконалення 

правової основи захисту 

критичної інфраструктури, 

створення системи державного 

управління її безпекою 

ч. 3 ст. 10: у межах своєї компетенції Центральне 

управління Служби безпеки України вносить 

Президенту України пропозиції про видання 

актів з питань збереження державної таємниці, 

обов'язкових для виконання органами 

державного управління, підприємствами, 

установами, організаціями і громадянами 

посилення охорони об’єктів 

критичної інфраструктури, 

зокрема енергетичної і 

транспортної 

п. 6 ст. 24: здійснювати контррозвідувальне 

забезпечення оборонного комплексу, Збройних 

Сил України, інших військових формувань, 

дислокованих на території України, енергетики, 

транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів 

інших галузей господарства 

налагодження співробітництва 

між суб’єктами захисту 

критичної інфраструктури, 

розвиток державно-приватного 

партнерства у сфері запобігання 

надзвичайним ситуаціям та 

реагування на них 

пп. 10, 12 ст. 24: сприяти Державній 

прикордонній службі України в охороні 

державного кордону України; подавати 

наявними силами і засобами, в тому числі і 

технічними, допомогу органам Національної 

поліції, іншим правоохоронним органам у 

боротьбі із вчиненням кримінальних 
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правопорушень 

профілактика техногенних 

аварій та оперативне і адекватне 

реагування на них, локалізація і 

мінімізація їх наслідків 

п. 8 ст. 24: здійснювати відповідно до 

законодавства профілактику правопорушень у 

сфері державної безпеки; п. 11 ст. 24 сприяти 

забезпеченню режиму воєнного та 

надзвичайного стану в разі їх оголошення, а 

також ліквідації наслідків стихійного лиха, 

значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та 

інших надзвичайних ситуацій 

ключовою умовою нової якості 

економічного зростання є 

забезпечення економічної 

безпеки шляхом забезпечення 

цілісності та захисту 

інфраструктури в умовах 

кризових ситуацій, що 

загрожують національній 

безпеці, та особливого періоду 

ч. 1, ч. 2 ст. 2 завданням СБУ є захист 

економічного потенціалу держави; 

попередження, виявлення, припинення та 

розкриття організованої злочинної діяльності у 

сфері управління і економіки 

пріоритетом забезпечення 

енергетичної безпеки України є 

створення умов для надійного 

енергозабезпечення та транзиту 

енергоресурсів територією 

України, захищеності 

енергетичної інфраструктури від 

терористичної загрози 

п. 6 ст. 24: здійснювати контррозвідувальне 

забезпечення оборонного комплексу, Збройних 

Сил України, інших військових формувань, 

дислокованих на території України, енергетики, 

транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів 

інших галузей господарства 

пріоритетами забезпечення 

кібербезпеки та безпеки 

інформаційних ресурсів є: 

п. 7 ст. 24 „Про Службу безпеки України” — 

брати участь у розробці і здійсненні відповідно 

до Закону України „Про державну таємницю” та 
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розвиток інформаційної 

інфраструктури держави; 

забезпечення захищеності 

об’єктів критичної 

інфраструктури, державних 

інформаційних ресурсів від 

кібератак, відмова від 

програмного забезпечення, 

зокрема антивірусного, 

розробленого у Російській 

Федерації 

інших актів законодавства заходів щодо 

забезпечення охорони державної таємниці та 

здійснення контролю за додержанням порядку 

обліку, зберігання і використання документів та 

інших матеріальних носіїв, що містять службову 

інформацію, зібрану у процесі оперативно-

розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 

сфері оборони країни, сприяти у порядку, 

передбаченому законодавством, підприємствам, 

установам, організаціям та підприємцям у 

збереженні комерційної таємниці, розголошення 

якої може завдати шкоди життєво важливим 

інтересам України 
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ДОДАТОК Д.1 

 

Перелік галузей знань і спеціальностей, які є пріоритетними в підготовці 

фахівців для сфери захисту критичної інфраструктури 

Шифр 

галузі 
Галузь знань Код спеціальності Найменування 

спеціальності 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

08 Право 081 Право 

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

251 Державна безпека 

  256 

Національна безпека 

(за окремими сферами 

забезпечення та 

видами діяльності) 

26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека 

  262 
Правоохоронна 

діяльність 

  263 Цивільна безпека 
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ДОДАТОК Д.2 

 

Перелік галузей знань і спеціальностей, які є важливими в підготовці фахівців 

для сфери захисту критичної інфраструктури 

 

Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

10 Природничі науки 101 Екологія 

  102 Хімія 

 
 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

11 
Математика та 

статистика 

113 Прикладна математика 

12 
Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

  122 Комп’ютерні науки 

  123 Комп’ютерна інженерія 

  124 Системний аналіз 

 
 126 Інформаційні системи та 

технології 

13 
Механічна 

інженерія 

131 Прикладна механіка 

  132 Матеріалознавство 

  133 Галузеве машинобудування 

 
 134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 

14 

Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

  142 Енергетичне 
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машинобудування 

  143 Атомна енергетика 

  144 Теплоенергетика 

  145 Гідроенергетика 

15 

Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

 
 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

 
 153 Мікро- та наносистемна 

техніка 

16 
Хімічна сфера та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології та 

інженерія 

  162 Біотехнології та біоінженерія 

  163 Біомедична інженерія 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 

 
 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

18 
Виробництво та 

технології 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

 
 185 Нафтогазова інженерія та 

технології 

19 
Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

 

 194 Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні 

технології 

20 Аграрні науки та 207 Водні біоресурси та водна 
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продовольство інженерія 

21 
Ветеринарна 

медицина 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза 

22 Охорона здоров’я 229 Громадське здоров’я 

25 

Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

253 Військове управління (за 

видами збройних сил) 

 
 255 Озброєння та військова 

техніка 

27 Транспорт 272 Авіаційний транспорт 

  273 Залізничний транспорт 

  274 Автомобільний транспорт 

 
 275 Транспортні технології (за 

видами) 

28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
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