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 АНОТАЦІЯ 

 

Зубко Г.Ю. Адміністративно-правові засади державної інфраструктурної 

політики 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-правових 

засад державної інфраструктурної політики України, що поєднує теоретико-

правові аспекти проблеми із проекцією на практичне застосування у вказаному 

напрямі діяльності. 

Визначено поняття та ознаки державної інфраструктурної політики. 

Здійснено аналітико-бібліографічний огляд наукових праць, присвячених 

питанням адміністративно-правових засад державної інфраструктурної 

політики України, визначено ступінь наукової розробленості теми. 

Встановлено, що державна інфраструктурна політика має інтерпретуватися в 

концептуальному та діяльнісному аспектах; їй як процесу притаманна 

етапність: від плану, курсу дій до чіткого і нормативного закріпленого 

алгоритму реалізації; вона політика концентрує в собі суспільно значущі 

цінності, інтереси і потреби і є багатосуб’єктною. 

Виявлено, що у вітчизняних нормативно-правових актах віддзеркалюється 

вузькопрофільний підхід, за якого інфраструктурна сфера пов’язується лише з 

дорогами і транспортом, а формування даного напряму державної політики 

здебільшого покладається на Міністерство інфраструктури України й 

підпорядковане йому Державне агентство інфраструктурних проектів. 

Продемонстровано, що подібне бачення не може задовольняти сучасних вимог, 

а відтак, має відбуватися модернізація підходів з урахуванням позицій, 

притаманних сучасній світовій науці і практиці. Виявлені чинники, що 

кардинально впливають на формування державної інфраструктурної політики і 

мають стати підґрунтям для концептуальних засад сучасної вітчизняної 
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інфраструктурної політики. На підставі проведених узагальнень запропонована 

авторська інтерпретація ключового поняття. 

Сформовано категорійно-понятійну систему дослідження. На підставі 

методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, формально-

юридичного та логіко-догматичного підходів розроблено авторські дефініції 

понять. Подано наукову аргументацію щодо необхідності розроблення 

категорійно-понятійної системи теорії державної інфраструктурної політики із 

застосуванням методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, 

методології міждисциплінарного підходу. На підставі аналізу ключового 

концепту „життєво важлива інфраструктура” подано аргументацію щодо 

необхідності застосування коректної наукової методології на засадах науково 

обґрунтованого плюралізму при формуванні не лише окремих понять, а 

категорійно-понятійних рядів. Наведено аргументи щодо доцільності 

використання методів гіперзв’язків для уніфікації категорій та понять з 

подальшою їх легітимацією в нормативно-правових актах. З урахуванням 

сучасних трендів глобалізації, ускладненням структури життєво важливих 

систем та розвитку інфраструктурних відносин, висновується про необхідність 

розроблення та провадження в науковий обіг поняття „життєво важлива 

інфраструктура” (як варіант: „стратегічна інфраструктура”) замість терміна 

„критична інфраструктура”. Подані теоретичні судження тісно пов’язані із 

практичною необхідністю формування системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики. 

Здійснено інтерпретацію теорії ігор Аумана до формування державної 

інфраструктурної політики України через інтерпретацію її засадничих 

положень до формування адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики в Україні. З урахуванням сучасних трендів розвитку 

соціальних систем, висновується про необхідність розроблення напрямів 

державної інфраструктурної політики, в яких має бути передбачено ведення 

інфраструктурних війн, а також протидія ним. Продемонстровано необхідність 

формування системи адміністративно-правового регулювання державної 
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інфраструктурної політики з метою збереження та дальшого розвитку в 

національних інтересах інфраструктурного потенціалу. 

З’ясовано правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики. Подано концепцію механізму політико-правової взаємодії із 

подальшою пропозицію щодо корекції сучасної парадигми юридичної 

техніки.Визначено, що правові передумови виступають передтечею 

формулювання, а в подальшому (після відповідних процедур легітимації) й 

здійснення державної політики. Вказується, що обмеження лише фазою 

реалізації правових норм без опертя на перманентний аналіз глибинних 

суспільних процесів приречено консервувати відсталість вітчизняної 

інфраструктури. Висновується, що перед сучасними вченими та 

епістемологічною спільнотою в цілому постає комплекс завдань, від успішного 

розв’язання яких залежить стратегічне й тактичне спрямування діяльності 

органів державної влади на побудови ефективної держави. 

Розкрито механізм державної інфраструктурної політики України через 

послідовний аналіз її мети, завдань та принципів. Подано авторську концепцію 

щодо критеріїв відбору і класифікації принципів, необхідних для формування 

державної інфраструктурної політики на засадах компаративного аналізу 

доктринального й офіційного підходів. 

Визначено адміністративно-правові основи формування переліку об’єктів 

стратегічної інфраструктури України. Встановлено, що аналіз комплексу 

проблем у сфері державної інфраструктурної політики здійснюється не на 

достатньому рівні; поза науковим обігом лишаються важливі теоретико-правові 

напрацювання, зокрема у векторі розвитку адміністративних послуг та їх 

цифровізації, які можуть слугувати ефективним інструментарієм для вирішення 

комплексу питань, які розкриваються в роботі.Пропонується до стратегічних 

об’єктів інфраструктури відносити ті життєво важливі елементи 

інфраструктури, включаючи підприємства, системи, мережі, ефективне та 

безперебійне функціонування яких формує необхідні та достатні умови для 

забезпечення національної безпеки, часткова або повна руйнація яких, у 
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поєднанні із відсутністю механізмів відновлення життєво вважливих функцій 

та надання відповідних послуг може суттєво вплинути на захист 

конституційного ладу та державного суверенітету, територіальну цілісність, 

стратегічні національні пріоритети або інші життєво важливі інтереси України. 

Досліджено поліморфну природу поняття через послідовний аналіз: 

аксіологічних, онтологічних, гносеологічних, концептуально-методологічних, 

регулятивних та безпекових позицій. 

Досліджено підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності крізь призму 

інтеграції компонентів розуміння та правової інтерпретації поняття „суб’єкт”. 

Подано авторську концепцію, яка передбачає наочну репрезентацію субʼєктів 

реалізації державної інфраструктурної політики з визначенням сфер 

компетенції кожного за певними напрямами інфраструктури.Сформульовані 

конкретні пропозиції з удосконалення чинного законодавства у досліджуваній 

сфері 

З’ясовано адміністративно-правові основи державної інфраструктурної 

політики України, визначено поняття адміністративно-правового забезпечення 

державної інфраструктурної політики України, проаналізовано такі його 

функції. Сформульовано структуру адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України, яка представлена через 

послідовний аналіз у хронологічному порядку таких актів: акти Верховної Ради 

України; акти Президента України; акти Кабінеті Міністрів України. 

Запропоновано концепцію формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України. Науково обґрунтовано необхідність 

виділення інфраструктурних правовідносин  в якості окремого виду 

правовідносин, і формування системи адміністративно-правового регулювання 

розроблення та реалізації державної інфраструктурної політики в умовах 

ведення війн нового покоління.  

Виявлено детермінацію входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 
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державної інфраструктурної політики України. Обґрунтовано необхідність 

виділення безпеки авіакосмічної інфраструктури Розкрито зміст 

мультиплікативності системи адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України. Визначено сутність поняття 

«мультиплікативність» і наведено аргументацію щодо його застосування в 

праві. Сформульовано авторську формулу мультиплікативності системи 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики 

України. 

Проаналізовано чинники, що впливають на формування даного укладу, 

виявлено їх вплив на відповідну державну політику в аналізованій сфері 

правових відносин. Доведено органічний зв’язок між ефективним 

запровадженням принципів шостого технологічного укладу і адміністративно-

правовим регулюванням державної інфраструктурної політики. Аргументовано 

мілітаризацію глобального інфраструктурного простору із подальшим 

виявленням чинників, які сприятимуть оновленню державної безпекової 

політики, зокрема у сфері інфраструктури. Продемонстровано необхідність 

формування інфраструктурного законодавства. Обґрунтовано необхідність 

закріплення на рівні законодавства мету входження України до країн шостого 

технологічного укладу. 

Сформовано наукову аргументацію щодо виділення окремого виду 

інфраструктури — авіакосмічної інфраструктури. Подано аргументацію щодо 

необхідності розроблення відповідних напрямів державної інфраструктурної 

політики. Проаналізовано зарубіжний досвід формування державної політики 

щодо захисту об’єктів авіакосмічної інфраструктури. Доведено органічний 

зв’язок між ефективним забезпеченням безпеки авіакосмічної інфраструктури і 

функціонуванням системи безпеки стратегічної інфраструктури в інших 

чотирьох просторах. 

Ключові слова: державна інфраструктурна політика, об’єкти 

стратегічної інфраструктури, стратегічна інфраструктура, 

адміністративно-правове регулювання державної інфраструктурної політики, 
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інфраструктурні відносини, стратегічна правотворчість, безпека 

стратегічної інфраструктури, життєво важлива інфраструктура, 

інфраструктура, інфраструктурний ландшафт. 

 

SUMMARY 

 

Zubko G.Yu. Administrative and legal basis of state infrastructure policy 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 the administrative and legal basis of the 

state infrastructure policy of Ukraine that combines theoretical-legal aspects of the 

issue with a projection on the practical use in the area under consideration. 

The concept and features of the state infrastructure policy are defined. An 

analytical-bibliographic review of the scientific contributions devoted to 

administrative-legal fundamentals of the state infrastructure policy of Ukraine is 

exercised, and a degree of the scientific development of the topic is identified. It is 

established that state infrastructure policy should be interpreted in terms of the 

conceptual and activity aspects; it, as a process, is characterized by a stage nature: 

from a plan, action course to clear and statutory consolidation of an algorithm of 

implementation; the policy accumulates socially important values, interests and needs 

and is multi-actors. 

It has been found out that domestic statutory acts reflect a narrow-focused 

approach under which the infrastructure sector is associated only with public roads 

and transport, and the development of the relevant policy direction is mainly 

entrusted to the Ministry of Infrastructure of Ukraine and subordinated State Agency 

for Infrastructure Projects. The dissertation demonstrates that such a vision can’t 

meet modern demands; thus, there is a need to modernize approaches given 

standpoints peculiar to world science and practice. Revealed factors, which 
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drastically influence the formation of state infrastructures policy, have to become a 

basis for the conceptual fundamentals of the modern state infrastructure policy. Based 

on the conducted generalizations, the author’s interpretation of the key concept is 

proposed.  

The system of categories and concepts of the research is shaped. By relying on 

the methods of legal hermeneutics, juridical comparative studies, legalistic and logic-

dogmatic approaches, the author provides his own definitions of the concepts. A 

scientific argument about the need to develop the system of categories and concepts 

of the theory of state infrastructure policy with the use of the methods of legal 

hermeneutics, juridical comparative studies, and methodology of the interdisciplinary 

approach is put forward. Based on the analysis of the key concept of “vital 

infrastructure”, it is offered the reasoning of the need to apply proper scientific 

methodology driven by scientifically grounded pluralism when working out not only 

individual concepts but also the frameworks of categories and concepts. The 

candidate comes up with arguments for the expediency of using the methods of 

hyperlinks to unify categories and concepts with their further legitimation of statutory 

acts. Taking into account the modern trends of globalization, complicacy of the 

structure of vital systems and development of infrastructure relations, it is 

substantiated the need to elaborate and introduce the concept of “vital infrastructure” 

(alternatively, “strategic infrastructure”) in scientific use instead of the term “critical 

infrastructure”. Presented theoretical statements are closely related to the practical 

need to shape a system of administrative law regulation of state infrastructure policy. 

Aumann’s game theory is interpreted in terms of the formation of state infrastructure 

policy of Ukraine through interpreting its fundamentals on the formation of 

administrative law fundamentals of the state infrastructure policy of Ukraine. Given 

the modern trends of the development of social systems, it is justified the necessity to 

come up with the directions of state infrastructure policy which should provide for 

infrastructure wars and counteraction to them. The paper highlights the relevance of 

shaping the system of administrative law regulation of infrastructure policy to 

conserve and develop the infrastructure potential in the future in favor of the state. 
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Legal preconditions for performing state infrastructure policy are clarified. The 

concept of the mechanism of political-legal interaction with further proposal on 

refining the modern paradigm of legal technique is put forward. It is deemed that 

legal conditions act as a forerunner of formulating and, consequently, (after the 

relevant legitimation procedures) exercising state policy. The contribution 

emphasizes that reducing to a word combination of the implementation of legal rules 

without relying on a permanent analysis of underlying social processes is condemned 

to conserve backwardness of domestic infrastructure. It is concluded that 

contemporary scholars and epistemological society face a set of tasks, successful 

solution of which will influence the strategic and tactical focus of activities of the 

state authorities to build an effective state.  

The mechanism of the state infrastructure policy of Ukraine is exposed through 

a sequential analysis of its goals, tasks and principles. The author’s concept for 

selection criteria and classification of the principles necessary to construct state 

infrastructure policy based on the fundamentals of the comparative analysis of 

doctrinal and official approaches is proposed. 

Administrative-legal fundamentals for generating a list of the entities of the 

strategic infrastructure of Ukraine are defined. It is established that the analysis of a 

set of problems in state infrastructure policy is carried out at a low level; important 

theoretical-legal developments are neglected in terms of the scientific use, and 

particularly, in the vector of advancing administrative services and their 

digitalization, which can serve as the effective tools for addressing a complex of 

issues which arise during the process. It is suggested that strategic sites of the 

infrastructure involve those critical elements of the infrastructure, including 

enterprises, systems, networks, the efficient and uninterrupted operation of which 

creates the necessary and sufficient conditions for national security and the partial or 

complete destruction of which, combined with the lack of mechanisms to restore vital 

functions and provide relevant services, can significantly affect the protection of the 

constitutional order and state sovereignty, territorial integrity, strategic national 

priorities or other vital interests of Ukraine. A multiform nature of the concept is 
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studied through the sequential analysis of axiological, ontological, epistemological, 

conceptual and methodological, regulatory and security positions.  

The research examines the approaches to modeling of the system of the entities 

of state infrastructure policy and institutional capacity through the prism of 

integration of understanding components and legal interpretation of the concept of 

“entity”. It is offered the author’s concept which prescribes a clearly arranged 

representation of the entities implementing the state infrastructure policy with 

definition of a competence area of everyone under the directions of infrastructure. 

The presentation of the author’s concept is preceded by carrying out of a comparative 

analysis towards the understanding of the key concept in administrative law, 

administrative-procedural and political science aspects, as well as by clarifying the 

state of coverage of a range of the entities implementing the mentioned area of policy 

at the level of statutory acts. Specific proposals on improving the current legislation 

in the sphere under study are formulated.  

The dissertation clarifies administrative-legal principles of the state 

infrastructure policy of Ukraine, defines the concept of administrative-legal support 

of the state infrastructure policy of Ukraine, analyses its functions. It is formulated 

the structure of administrative law regulation of the state infrastructure policy of 

Ukraine, which is presented through a sequential analysis in chronological order of 

the following acts: acts of the Verkhovna Rada of Ukraine; acts of the President of 

Ukraine; acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

The concept for developing directions of the state infrastructure policy of 

Ukraine is conveyed. The necessity of highlighting the infrastructural legal relations 

as a separate type of legal relations and developing the system of administrative-legal 

regulation of elaboration and realization of the state infrastructural policy under the 

conditions of conducting wars of new generation is substantiated. 

 It is found out the determination of Ukraine’s entrance to the counties of the 

sixth technological paradigm and directions of administrative law regulation of the 

state infrastructure policy of Ukraine. The need to emphasize the security of 

aerospace infrastructure is justified. The content of the multiplicity of the system of 
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administrative-legal regulation of the state infrastructure policy of Ukraine is 

elucidated. It is defined the concept of “multiplicity” and reasoned its application in 

law. The author’s formula of the multiplicity of the system of administrative-legal 

regulation of the state infrastructure policy of Ukraine is worded. 

Factors influencing the formation of this paradigm are analyzed, and their 

influence on the relevant state policy in the legal relations under consideration is 

educed. An organic connection between the effective implementation of the 

principles of the sixth techno-economic paradigm and administrative-legal regulation 

of the state infrastructure policy is confirmed. It is argued the militarization of the 

global infrastructure space with the further identification of factors that will 

contribute to the renewal of state security policy, particularly in the infrastructure 

sector. The need to form infrastructure legislation is shown. The need for Ukraine’s 

entrance to the countries of the sixth technological paradigm is substantiated.  

The scientific reasoning for distinguishing an individual type of the 

infrastructure – aerospace infrastructures – is formulated. The support of the 

necessity to develop relevant directions of state infrastructure policy is given. The 

dissertation analyses the best practices in shaping state policy on the protection of 

entities of aerospace infrastructure. The organic connection between the effective 

security of aerospace infrastructure and the functioning of the security system of 

strategic infrastructure in the other four spaces is proved. 

Key words: administrative and legal regulation of state infrastructure policy, 

infrastructural landscape, infrastructural relations, infrastructure, objects of 

strategic infrastructure, security of strategic infrastructure, state infrastructure 

policy, strategic infrastructure, strategic law-making, vital infrastructure. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Трансформаційні процеси як у державі, так і у світі 

суттєво впливають на державну політику, що виступає причиною формування 

нових суспільних відносин і, відповідно, зумовлює розроблення якісно нових 

регуляторів, які матимуть ефективні важелі впливу на них. Одним із таких 

нових видів суспільних відносин, що сформувалися останнім часом, є 

відносини у сфері інфраструктури. Отже, увиразнюється потреба у формуванні 

адекватної державної політики у належній сфері, основним завданням якої має 

виступати формування гарантованих умов для реалізації життєво важливих 

функцій і надання життєво важливих послуг. Даний процес уможливлюється 

завдяки розвитку ефективної системи адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики.  

У межах адміністративно-правової науки поняття державної 

інфраструктурної політики майже не розроблялося, а в окремих публікаціях 

дані питання розглядалися лише дотично і в контексті побудови державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Це наперед звужує як сам феномен, 

так і його розуміння та подальшу концептуалізацію в рамках наукового аналізу. 

У науці адміністративного права проблема державної інфраструктурної 

політики не розглядалася системно і комплексно ані як системна правова 

категорія, ані як цілісний екзистенціальний феномен. Лише деякі її аспекти 

досліджувалися переважно під кутом вивчення окремих компетенцій певних 

суб’єктів забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури в рамках 

визначених елементів адміністративно-правових режимів або ж певних 

елементів адміністративно-правових проваджень у відповідних справах. 

Вузькість наукового аналізу також зумовлена дослідженням процесів 

забезпечення безпеки інфраструктури лише в рамках державної політики  

національної безпеки без виходу на окремий вид як державної 

інфраструктурної політики, так і безпеко-інфраструктурної політики як 

самостійного виду і наукової адміністративно-правової категорії. На цьому тлі 
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нелінійність сучасних загроз, їхній гібридний характер, дедалі більша 

спрямованість на встановлення контролю над інфраструктурними комплексами 

різних країн і керованих механізмів управління ними, кардинальна зміна 

інфраструктурного ландшафту дисонують з науковою рефлексією, особливо в 

рамках адміністративно-правової науки. Відтак в практичному плані 

формується нагальна потреба у виділенні самостійного виду державної 

політики – державної інфраструктурної політики, а в науково-теоретичному – у 

виробленні категорійно-понятійного апарату, теоретико-концептуальних і 

методологічних засад наукового дослідження, адміністративно-правового 

регулювання даного виду державної політики, а в цілому – у виділенні такого 

гносеологічного компонента, як теорія державної інфраструктурної політики. 

Адміністративно-правові відносини у сфері державної інфраструктурної 

політики зумовлюють потребу у застосуванні нових підходів до їх 

адміністративно-правового регулювання. Особливої значущості ці проблеми 

набули у сфері адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики (далі – ДІФСП). 

Методологія формування та розвитку окремих елементів державної 

інфраструктурної політики вже частково закладена у наукових та навчальних 

працях вітчизняних дослідників адміністративного права, зокрема таких, як: 

В. Авер’янов, О. Андрійко, І. Арістова, О. Бандурка, Ю. Битяк, М. Віхляєв, 

В. Гаращук, А. Гетьман, І. Голосніченко, В. Грохольський, В. Гурковський, 

І. Діордіца, С. Джерджа, Є. Додін, В. Доненко, О. Дубинський, Н. Коваленко, 

Т. Коломоєць, В. Колпаков, Б. Кормич, М. Корнієнко, О. Кохановська, 

Г. Красноступ, І. Крегул, О. Кузьменко, В.  Куріло, М. Кучерявенко, В. Ліпкан, 

М. Лошицький, П. Макушев, О. Мандзюк, Р. Миронюк, В. Настюк, О. Орлюк, 

В. Павловський, Ю. Піддубний, П. Рабінович, О. Світличний, В. Сіренко, 

О. Скрипнюк, І. Сопілко, В. Степанов, В. Тацій, О. Тильчик, В. Фатхутдінов, 

В. Шакун, Ю. Шемшученко тощо. 

У дослідженні застосовані наукові та практичні підходи, що висвітлені у 

наукових доробках деяких фахівців, що займаються безпосередньо 
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дослідженням питань захисту критичної інфраструктури. Серед них найбільш 

помітний внесок здійснили: А. Балашов, О. Бєлов, Д. Бірюков, Д. Бобро, 

О. Глушкевич, В. Голубєв, Д. Дубов, О. Єрменчук, С. Іванюта, С. Кондратов, 

І. Манжул, С. Теленик, О. Суходоля, В. Цигичко та ін. 

Окремі аспекти проблематики адміністративно-правового регулювання 

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

П. Богуцького, Ф. Брецко, В. Варенка, В. Горбуліна, С. Гусарєва, М. Дімчогло, 

І. Дороніна, В. Залізняка, Є. Збінського, В. Кір’ян, В. Копєйчикова, Б. Кормича, 

О. Кохановської, С. Лисенкова, О. Логінова, Ю. Максименко, М. Марченко, 

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

Г. Ситника, С. Стеценка, О. Стоєцького, В. Столбового, Ю. Сурміна, 

К. Татарникової, О. Тихомирова, О. Топчій, О. Харитонової, В. Цимбалюка, 

К. Череповського, О. Шепети та ін. 

Однак, незважаючи на значний масив наукової літератури, науковим 

проблемам адміністративно-правових засад державної інфраструктурної 

політики, в тому числі пріоритетних напрямів її реалізації, приділялося замало 

уваги. Незважаючи на наявність окремих публікацій з певних фрагментів 

цілісної проблематики, теоретико-концептуальні й адміністративно-правові 

засади державної інфраструктурної політики як окремий предмет дослідження 

на рівні дисертації на даний час системно не розглядалися. Отже, необхідність 

підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання ДІП, 

практична відсутність наукових розробок із цієї проблематики, недосконалість 

адміністративно-правових засад регулювання у зазначеній сфері зумовлюють 

актуальність комплексного дослідження адміністративно-правових засад 

державної інфраструктурної політики України і вибір для наукового 

дослідження саме цієї теми. 

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

дослідження тісно пов’язаний із планом науково-дослідної роботи Запорізького 

національного університету. Роботу виконано в рамках планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету на 2020–2021 рр., 



24 

комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного 

права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00711). 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. 

Проведене дослідження виконано відповідно до основних положень законів 

України «Про розвідку» від 17.09.2020 р., «Про національну безпеку України» 

від 07.07.2018 р., «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

від 09.05.2018 р., Стратегії національної безпеки України від 14.09.2020 р., 

Стратегії кібербезпеки України від 15.03.2016 р., постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.10.2020 р. № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної 

інфраструктури», рішення РНБОУ «Про невідкладні заходи з нейтралізації 

загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної 

інфраструктури», уведеного в дію Указом Президента України від 16 лютого 

2017 р. № 37/2017. 

Мета і задачі дослідження. Комплексність наукової проблеми зумовлює 

мету дослідження – розроблення теоретико-концептуальних і адміністративно-

правових засад державної інфраструктурної політики і вироблення сучасних 

науково обґрунтованих підходів до її ефективного адміністративно-правового 

регулювання. Досягненню поставленої мети сприяє розв’язання таких задач: 

– визначити поняття та ознаки державної інфраструктурної політики 

України; 

– сформувати категорійно-понятійну систему дослідження; 
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– здійснити інтерпретацію теорії ігор Аумана відповідно до формування 

державної інфраструктурної політики України;  

– з’ясувати правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики; 

– розкрити механізм державної інфраструктурної політики України; 

– визначити адміністративно-правові основи формування переліку об’єктів 

стратегічної інфраструктури України; 

– охарактеризувати підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності; 

– з’ясувати адміністративно-правові основи державної інфраструктурної 

політики України; 

– сформулювати структуру адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України; 

– запропонувати концепцію формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України; 

– виявити детермінацію входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України; 

– обґрунтувати необхідність виділення безпеки авіакосмічної 

інфраструктури як пріоритетного напряму державної інфраструктурної 

політики України; 

– розкрити мультиплікативність системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що регулюються 

адміністративно-правовими нормами, у сфері державної інфраструктурної 

політики. 

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади державної 

інфраструктурної політики України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації виступає 

сукупність філософських, загальнонаукових та спеціальних наукових методів, 
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які мають свій безпосередній застосунок у юридичних дослідженнях. В основу 

дослідження покладено системний, міждисциплінарний, структурно-

функціональний, лінгвістичний, синергетичний та націобезпекознавчий 

підходи. Було використано в поєднанні з юридичною компаративістикою 

теорію ігор Аумана. 

Базовою методологічною основою став системний підхід, який дозволив 

встановити взаємозв’язок суспільних відносин у сфері державної 

інфраструктурної політики і виявити взаємну зумовленість адміністративно-

правового регулювання і ефективності здійснення даного виду державної 

політики (пп. 2.1–2.4). 

За допомогою діалектичного та історичного методів досліджено ґенезу 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики (п. 2.1). Формально-логічний метод застосовано для відображення 

місця адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики у системі правових норм України (пп. 1.3, 3.1, 3.2, 3.3). 

За допомогою методів юридичної лінгвістики, правничої герменевтики та 

логіко-семантичного та формально-юридичного методів з’ясовано правовий 

зміст багатозначних понять, а також сформульовано базові поняття дисертації: 

«адміністративно-правове регулювання державної інфраструктурної політики», 

«стратегічна інфраструктура», «інфраструктурний ландшафт», «безпека 

стратегічної інфраструктури»,  «життєво важливі послуги», «життєво важливі 

функції», «адміністративно-правове регулювання формування та розвитку 

національної системи безпеки стратегічної інфраструктури», «безпеко-

інфраструктурна політика» тощо (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1). 

Використання аксіоматичного методу дало можливість визначити вихідні 

параметри дослідження, сформувавши підходи до розроблення базової правової 

термінології дослідження (пп. 1.1–1.4). Структурно-функціональний метод 

сприяв формуванню моделі системи суб’єктів державної інфраструктурної 

політики (пп. 2.4, 3.2). Метод порівняльного аналізу використовувався для 

порівняння текстів нормативно-правових актів, що дозволило виявити динаміку 
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адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики (пп. 3.1–3.2). 

Метод аналогії і метод екстраполяції застосовані 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 (розділ 4). Аналіз і узагальнення явищ, тенденцій і процесів у сфері 

державної інфраструктурної політики проводився за допомогою методів 

індукції і дедукції (пп. 3.2, 3.3, 3.4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, чинне 

законодавство України та міжнародні нормативно-правові акти, якими 

регулюються суспільні відносини у сфері державної інфраструктурної 

політики. 

 Науково-теоретичну основу дослідження склали монографії, підручники, 

науково-методичні та інформаційно-аналітичні матеріали, наукові публікації у 

сфері адміністративного права, а також дотичні наукові праці з державного 

управління, націобезпекознавства, стратегічних комунікацій, 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 

адміністративно-правових засад державної інфраструктурної політики. 

Проведене дослідження відображає принципово та якісно нові науково 

обґрунтовані підходи, які можуть бути використані у теорії і під час практичної 

діяльності з формування та реалізації державної інфраструктурної політики. За 

результатами дослідження: 

 

 



28 

уперше: 

– утворено неологізм, і, відповідно, теорію адміністративного права 

пропонується доповнити новою правовою категорією «державна 

інфраструктурна політика», яку визначено як невід’ємний складник зовнішньої 

і внутрішньої політики держави, комплекс нормативно врегульованих 

цілеспрямованих дій, що вчиняються відповідними уповноваженими 

суб’єктами в партнерстві з органами місцевого самоврядування, неурядовими 

організаціями, у сфері інфраструктурного забезпечення усіх галузей 

функціонування держави, суспільства, особи з метою створення сприятливих 

умов для надання їм життєво важливих послуг і реалізації життєво важливих 

функцій; визначено комплекс чинників та детермінант, що впливають на неї та 

зумовлюють багатоаспектність і комплексність; 

– уведено в науковий обіг правову категорію «інфраструктурний 

ландшафт»: це  сфера інфраструктурних відносин, що включає матеріальну 

єдність природних, техногенних та антропогенних компонентів. 

Інфраструктурний ландшафт формується в результаті свідомої, 

цілеспрямованої діяльності людини для задоволення її життєво важливих 

потреб і реалізації життєво важливих функцій як просторове відображення 

накопиченої еволюції знань, умінь та навичок, компетенцій щодо ефективного 

управління інфраструктурним комплексом як системою в певному ареалі, 

своєрідна проекція ефективності інтегрального поєднання рівня 

інфраструктури і природного ландшафту функціонування даної інфраструктури 

як єдиного цілого; 

– сформульовано елементи логіки наукового дослідження і застосування 

стратегічного розуміння до вирішення комплексної проблеми формування 

адміністративно-правових засад державної інфраструктурної політики, будови 

інфраструктурних стратегій, яка включає послідовне вивчення та визначення 

таких компонентів: стратегічні цінності – стратегічні пріоритети – стратегічні 

національні інтереси – стратегічна інфраструктура (об’єкти стратегічної 
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інфраструктури) – стратегічне управління (в тому числі стратегічні 

комунікації) – стратегічна правотворчість; 

– визначено поняття «життєво вважлива інфраструктура» – системи, 

мережі, об’єкти, ресурси (як фізичні, так і віртуальні чи інформаційні), послуги, 

які мають настільки велике значення, що їх знищення, пошкодження або 

виведення з ладу призведе до найсерйозніших негативних наслідків для 

життєдіяльності людини, суспільства і держави, соціально-економічного 

розвитку країни, обороноздатності держави та забезпечення національної 

безпеки; розкрито його правову природу; 

– подано авторську концепцію щодо критеріїв відбору і класифікації 

принципів, необхідних для формування державної інфраструктурної політики 

України на засадах доктринального й офіційного підходів; запропоновано 

авторське визначення концептуальних принципів, а саме: це лаконічно 

сформульовані засади, що водночас слугують як підґрунтям, так і орієнтиром 

для адміністративно-правового регулювання управлінської діяльності у сфері 

державної інфраструктурної політики;  наведено їх авторську класифікацію, яка 

складається з таких елементів – груп принципів: методологічні 

(загальнонаукові), правничі, безпекові, економічні, політичні, управлінські, 

структурно-функціональні, інформаційно-комунікаційні, етичні, екологічні, 

програмно-технічні, комплексні. Детально охарактеризовано кожну групу, 

продемонстровано функціональність кожного з них; 

– застосовано теорію ігор Аумана для моделювання напрямів державної 

інфраструктурної політики України;  

– аргументовано необхідність Концепції державної інфраструктурної 

політики України і запропоновано її теоретичну модель; 

– порушено питання кореляції завдання входження до переліку країн 

шостого технологічного укладу і формування напрямів адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики, проаналізовано 

чинники, що впливають на формування даного укладу, виявлено їхній вплив на 

державну політику в аналізованій сфері; 
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удосконалено: 

– визначення чинників теоретичного характеру у процесі формування 

категорійно-понятійного апарату дослідження; 

– визначення поняття та змісту об’єктів стратегічної інфраструктури через 

науковий аналіз таких понять, як: об’єкти, що мають стратегічне значення, 

стратегічний об’єкт, стратегічно важливий об’єкт; 

– застосування синергетичної парадигми для виділення складників 

інфраструктурного середовища на мікро-, макро- та на глобальному рівнях; 

– визначення переліку безпекових функцій у сфері державної 

інфраструктурної політики: забезпечення безперервності соціально значущих 

функцій та послуг; забезпечення стратегічного планування розвитку 

інфраструктурного потенціалу України; формування спільного безпекового 

простору у сфері об’єктів інфраструктури, вироблення засад державно-

приватного партнерства у сфері безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури; 

формування засад для скринінгу прямих іноземних інвестицій; розвиток 

інфраструктурного потенціалу та інфраструктурної могутності; розумна та 

поміркована імплементація кращих зразків безпекової політики у державну 

інфраструктурну політику України з урахуванням національних інтересів; 

– теоретичний алгоритм вивчення поліморфної природи стратегічних 

об’єктів інфраструктури через послідовний аналіз: аксіологічних, онтологічних, 

гносеологічних, концептуально-методологічних, регулятивних і безпекових 

позицій; 

– визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення державної 

інфраструктурної політики»: це процес забезпечення нормального 

функціонування інфраструктурних правовідносин, можливість реалізації 

людиною прав у сфері отримання життєво важливих послуг і збереження 

життєво важливих функцій, в тому числі цінностей й благ, що здійснюється за 

допомогою комплексу регулюючих та охоронних політико-правових та 

правових заходів, які об’єктивуються в нормах адміністративного права; 
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– методику компаративного аналізу понять «стратегічний об’єкт 

інфраструктури» і «об’єкти, що мають стратегічне значення для економіки та 

безпеки держави» через формування авторського переліку критеріїв:  

частотність вживання у текстах нормативно-правових актів відповідної сфери; 

пріоритет функціональності; форма власності об’єктів; пріоритетне 

адміністрування об’єктів; масштаб значення; можливості конкретизації 

терміна; категорія режиму секретності; вимоги до охорони об’єктів, організація 

пропускного режиму; вимоги до персоналу об’єктів;  

– аргументацію стосовно необхідності вживання терміна «безпека 

стратегічної інфраструктури»; 

– визначення понять: «безпека об’єктів стратегічної інфраструктури», 

«життєво важливі послуги», «життєво важливі функції», «стійкість стратегічної 

інфраструктури», «інфраструктурна ідентичність»; 

– ідеї щодо розрізнення понять «правова база» і «правова основа», які 

екстрапольовані на предмет дослідження з конкретизацією відповідних 

нормативно-правових актів; 

– аргументацію щодо необхідності проведення теоретичних досліджень 

правових засад державної інфраструктурної політики України; 

– положення щодо зміцнення інфраструктурного потенціалу; 

– визначення передумов необхідності формування адміністративно-

правових засад та реалізації безпеко-інфраструктурної політики; 

– теоретико-правове розуміння державної інфраструктурної політики в 

контексті реалізації концепції сталого розвитку; 

– підходи до визначення мети державної інфраструктурної політики;  

– правове розуміння механізму державної інфраструктурної політики через 

визначення її мети, завдань та принципів;  

– кращі практики системи підготовки кадрів і населення: поділ усіх 

навчальних курсів, семінарів та інших навчальних інструментів і відповідної 

інформації на два основні блоки: 1)  загальний містить переважно навчальні 

курси й інформацію з актуальних питань для громадськості, суспільства в 
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цілому та полягає у підвищені рівня їхньої поінформованості з питань захисту 

критичної інфраструктури; 2) спеціальний блок для кожного сектору 

стратегічної інфраструктури передбачає розробку навчальних заходів для 

підвищення кваліфікації ключових суб’єктів цього процесу, представників 

керівної ланки компетентних державних органів та установ (органів 

управління, правоохоронних органів, служб екстреної допомоги); власників та 

операторів стратегічної інфраструктури; 

– підходи до розвитку стратегічної правотворчості, яка досліджується крізь 

такі складові компоненти: стратегічна правова політика – стратегічна 

правотворчість – стратегічні правові акти – стратегічні правові норми – та яка 

інтерпретується в дослідженні і як інструмент стратегічної правової політики 

України, і як загальнотеоретична категорія в юридичній доктрині, і як процес 

підготовки, прийняття, удосконалення стратегічних актів, і як діяльність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та народу України 

з розроблення, прийняття чи скасування стратегічних актів тощо; 

– аргументацію щодо появи війн нового покоління, зокрема 

інфраструктурних війн, що зумовлює необхідність відповідного 

адміністративно-правового регулювання даних суспільних відносин; 

– наукову аргументацію щодо виділення окремого виду інфраструктури – 

авіакосмічної інфраструктури, доведено органічний зв’язок між ефективним 

забезпеченням безпеки авіакосмічної інфраструктури і функціонуванням 

системи безпеки стратегічної інфраструктури в інших чотирьох просторах; 

– аргументацію щодо мілітаризації глобального інфраструктурного 

простору з подальшим виявленням чинників, які сприятимуть оновленню 

державної безпекової політики, зокрема, у сфері інфраструктури; 

– підходи до наукового обґрунтування мультиплікативності системи 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики 

через поетапну постановку та вирішення таких завдань: 1) визначення сутності 

поняття «мультиплікативність» і аргументація щодо його застосування в праві; 

2) висунення й доведення авторської формули мультиплікативності системи 
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адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики; 

3) діагностика стану адміністративно-правового забезпечення інтеграційних 

сфер державної інфраструктурної політики шляхом застосування вибраних 

принципів математичної логіки; 4) формулювання пропозицій щодо 

оптимального шляху розв’язання теоретичних і прикладних проблем 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики; 

дістали подальшого розвитку: 

– формулювання ідеї щодо визначення чинників, які впливають на 

формування державної інфраструктурної політики; 

– наукова аргументація щодо некоректності операціоналізації поняття 

«захист критичної інфраструктури»; 

– визначення напрямів розвитку безпекової політики у сфері державної 

інфраструктури; 

– підходи до узагальнення міжнародного досвіду у сфері державної 

інфраструктурної політики; 

– наукова аргументація того, що обґрунтоване застосування поняття 

«державна політика», включаючи видову диференціацію, здебільшого 

обмежується функціонуванням у власне науковій сфері без всебічної правової 

інституціалізації поняття; 

– наукові положення щодо формування концептуальних завдань державної 

інфраструктурної політики; 

– методологічні положення щодо взаємозв’язку державної інформаційної 

політики і державної політики національної безпеки; 

– наукові положення щодо наявності завершеного комплексу правових 

передумов для аналізу та вивчення саме державної інфраструктурної політики 

як окремого та самостійного об’єкта наукового дослідження; 

– ідеї щодо адміністративно-правового регулювання розвитку 

інфраструктурного потенціалу; 
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– виділення нормативних та інституційних засад, що утворюють системний 

комплекс щодо перешкоджання ефективному та стабільному функціонуванню 

та розвитку національної кібернетичної та інформаційної інфраструктури; 

– формування пріоритетів державної інфраструктурної політики, на 

підставі яких із застосуванням структурно-факторного моделювання 

сформовано основні напрями адміністративно-правового регулювання 

державної політики безпеки стратегічної інфраструктури в Україні; 

– положення стосовно підвищення ефективності інституційної 

спроможності через підвищення рівня компетентності, забезпечення розвитку 

якої може бути досягнуто трьома способами: через наукові дослідження; через 

набуття відповідних знань, навичок, досвіду у працівників інституцій; через 

просвітницьку діяльність;  

– положення щодо удосконалення юридичної техніки та уніфікації 

ключової термінології у процесі підготовки підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють суспільні відносини у сфері державної інфраструктурної 

політики України; 

– наукові ідеї щодо необхідності застосування структурно-факторного 

моделювання для подальшої операціоналізації та формування еталонної 

організаційно-функціональної моделі структури системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики з подальшим визначенням правового статусу 

кожного з них через розроблення відповідної організаційно-правової моделі; 

– пропозиції щодо підвищення результативності системи адміністративно-

правового регулювання через дослідження таких компонентів: 1) функції 

державної інфраструктурної політики; 2) інтегративні галузі (з урахуванням 

ступеня забезпечення їх правового регулювання); 3) повторюваність 

(ітеративність) юридичних фактів у сфері державної інфраструктурної 

політики, що потребують свого адміністративно-правового регулювання; 

– положення щодо критичного ставлення до подальшого тиражування та 

множення підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері державної інфраструктурної політики; 
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– методичні положення щодо формування інфраструктурних стратегій та 

методології створення проєкту правового акта під назвою «Концепція 

державної інфраструктурної політики України». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 

можливостях їх застосування як з метою подальших теоретичних досліджень, 

так і для удосконалення практичних заходів державної інфраструктурної 

політики, зокрема: 

– у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого вивчення 

проблем адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики, під час 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 інфраструктурної політики та формування відповідної 

системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у даній 

сфері; 

– у правозастосовчій діяльності – як чіткий план та алгоритм 

реформування підходів до адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики, удосконалення діяльності відповідних 

компетентних суб’єктів; 

– в освітньому процесі – для визначення алгоритму здійснення  

адміністративно-правових досліджень у сфері державної інфраструктурної 

політики; під час адміністрування процесів стандартизації профільної освіти, 

оновлення варіативної частини навчальних планів підготовки відповідних 

фахівців, у підготовці науково-методичних матеріалів, навчальних посібників і 

підручників. 

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. 
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Апробація матеріалів дисертації.  Ключові положення дисертації 

обговорювалися на 12 міжнародних та вітчизняних науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Проблеми вдосконалення правового забезпечення 

прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 2016 р., 

2019 р.); «Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі» 

(м. Харків, 2016 р.); «Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку 

правової системи України» (м. Київ, 2017 р.); «Актуальні питання розвитку 

права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 2017 р.); «Людина і закон: 

публічно-правовий вимір» (м. Дніпро, 2017 р.); «Правова держава: напрямки та 

тенденції її розбудови в Україні» (м. Одеса, 2017 р.);  «Правові реформи в 

Україні: реалії сьогодення» (м. Харків, 2018 р.); «Сектор безпеки України: 

актуальні питання науки та практики» (м. Харків, 2018 р., 2019 р., 2020 р.); 

«Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації та результати проведеного 

здобувачем дослідження відображені в 1 одноосібній монографії, 21 статті, що 

опубліковані у виданнях, визначених МОН України як фахові з юридичних 

спеціальностей, в тому числі у 5 зарубіжних виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз, та у 12 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 тринадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

488 сторінок, з яких 368 є основним текстом. Список використаних джерел 

налічує 667 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Ефективна зовнішня і внутрішня політика будь-якої держави, з одного 

боку, є віддзеркаленням її міжнародного статусу, з іншого – запорукою 

забезпечення національної безпеки, сталого розвитку діяльності суспільства та 

якості життя людини. у цьому плані складно переоцінити такий сегмент, як 

державна інфраструктурна політика (далі — ДІФСП). Її багатоплановість 

виявляється в економічній, соціальній, транспортній, оборонній та інших 

сферах. Однак, на тлі беззаперечного визнання важливості й необхідності 

ДІФСП натепер не вироблено єдиних теоретичних поглядів на розуміння 

сутності й меж, інтеграційних зв’язків поняття „державна інфраструктурна 

політика”. Тож виникає потреба у систематизації наявних підходів і створенні 

підвалин єдиної науково виваженої концепції ключового поняття. Це, своєю 

чергою, сприятиме реалізації тих передумов, які зможуть вивести Україну на 

принципово новий рівень, а саме гармонійний розвиток у процесі глобалізації 

світової спільноти. 

Робота з масивом публікацій за останні п’ять років дала змогу з’ясувати, 

що проблемами державної інфраструктурної політики у різних її аспектах 

здебільшого переймаються економісти. Так, увагу вчених привернули питання 

державного регулювання розвитку фінансової інфраструктури 

(О. М. Іваницька) [167]; інфраструктурного потенціалу розвитку фінансового 

ринку в Україні (І. І. Чуницька) [596]; державної інвестиційної політики 

розвитку морських портів України (О. П. Дяченко) [128]; напрямів 

удосконалення державної політики зміцнення технологічної 

конкурентоспроможності економіки України (В. В. Зайченко) [143]; 
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формування державної політики стратегічного розвитку територій України в 

умовах євроінтеграції і глобалізації (О. О. Євсєєва) [132]; модернізаційного 

аспекту оновлення інфраструктурного потенціалу України (Н. В. Іванова) [168]; 

інфраструктурного розвитку сільських територій (Д. С. Богданов) [45] тощо. 

Також питання державної інфраструктурної політики не оминаються 

політологами й фахівцями з державного управління. Свідченням тому є наукові 

розвідки щодо оновленої парадигми європейської політики в контексті 

розгортання інтелектуальної мережевої інфраструктури (Д. Олійник) [654]; 

впровадження механізмів державно-приватного партнерства в 

інфраструктурних проектах (В. В. Круглов) [250]; концептуальної моделі 

державної політики поліцентричного розвитку України (О. М. Голвазін) [86]. 

Дотичними є й окремі безпекознавчі дослідження, зокрема щодо 

адміністративно-правового регулювання національної безпеки і формування 

права національної безпеки (В. А. Ліпкан, П. П. Богуцький, І. М. Доронін, В. 

Куйбіда, В. Бебик) [280; 279; 272; 266; 120; 121; 326; 47; 48], стратегічних 

пріоритетів державної політики забезпечення продовольчої безпеки України (Т. 

Г. Васильців, В. В. Бойко) [64]; кіберпростору, управління інфраструктурою, 

кібербезпеки (Rybka, S., Kilchuzkiy, E., & Pislegin, O., І. В. Діордіца, В. 

А. Ліпкан, І. М. Сопілко)[656]; поняття енергетичної безпеки у політичній науці 

та прикладній оцінці державної політики (Moshenets, I. )[643]. 

Окремі правничі сегменти ДІФСП розглянуті крізь призму 

адміністративно-правових засад формування та реалізації державної політики в 

галузі міського транспорту (В. В. Волік) [75]; державного регулювання 

розвитку інфраструктури ринку праці (Я. С. Стрілько) [527]; стану та 

методологічних проблем законодавчого регулювання інфраструктури 

геопросторових даних в Україні (О. П. Дишлик, А. Й. Дорош, А. 

В. Тарнопольський, Є. А. Тарнопольський) [113], адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури, в тому 

числі скринінгу прямих іноземних інвестицій (С. С. Теленик) [541; 548; 537; 

538; 539; 540; 544; 552; 551; 554; 555].    
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З позицій історичного підходу до розуміння сутності ДІФСП цікавим є 

дослідження „Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному 

сході монархії в останній чверті ХVІІІ – 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів 

сполучення)” (І. В. Жалоба) [137]. Автор монографії аналізує вплив соціально-

економічної та політичної мотивації на формування поглядів австрійських 

урядовців з подальшою трансформацією у відповідну політику та її реалізацію 

на території Галичини й Буковини. Він демонструє, як технологічні інновації 

того часу перетворюють традиційні погляди на пріоритети ґрунтового й 

водного сполучення у розуміння перспектив розбудови залізниць. Проте одразу 

слід зазначити, що в монографії транслюється розуміння інфраструктурної 

політики лише в межах транспортної складової. З одного боку, це викликано 

об’єктом і предметом дослідження, з іншого – віддзеркалює розповсюджений 

нині вузький підхід до семантики ключового поняття.  

Узагальнюючи аналіз публікацій останнього часу, можна зауважити, що 

до поля зору вчених потрапляють лише окремі аспекти ДІФСП у той час, як 

саме поняття і з позицій теоретичного обґрунтування, і з погляду на його 

реалізацію на практиці, залишається доволі розмитим. У зв’язку з цим в даному 

підрозділі буде репрезентовано та узагальнено сучасні підходи до визначення 

поняття та ознак державної інфраструктурної політики. 

Перш, ніж переходити до сутності профільного поняття, слід розглянути 

загальномовне тлумачення його ключової компоненти. Згідно з 

лексикографічними джерелами політика (від гр. politics) трактується як 

„загальний напрямок, характер діяльності держави, певного класу або 

політичної партії // з означ. Напрямок діяльності держави або політичної партії 

у тій чи іншій галузі у певний період” [67, с. 849]. Подібна дефініція 

сприймається як занадто узагальнена, мінімізована, амбівалентна, оскільки не 

відтворює тих характеристик політики, які дозволяють вирізняти її від інших 

видів діяльності й віддавати належне її значенню у житті держави і суспільства.  

З позицій науково-освітнього тлумачення термінології, даний термін 

більш деталізовано представлений у підручнику „Державна політика”, де 
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поняття, що розглядається, має два варіанти визначення, виходячи з 

іншомовних джерел: 1. Політика (politics) – це „сфера взаємовідносин різних 

соціальних груп та індивідів з приводу використання інститутів публічної 

влади для реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб”. 2. Політика 

(policy) взагалі – це план, курс дій або „напрям дій, прийнятний і дотримуваний 

владою, керівником, політичною партією тощо” [106, с. 7]. Від себе автори 

додають, що політика є „збалансованою системою цілей, інтересів і 

пріоритетів. Це передусім боротьба інтелектів, державних умів, ідей, а також 

пошук згоди та паритету” [106, с. 7].   

З наведеного вище витікає ряд суттєвих положень. По-перше, те, що 

політика існує в концептуальному та діяльнісному аспектах і здійснюється або 

державою, або політичною партією. По-друге, політиці як процесу притаманна 

етапність: від плану, курсу дій до реалізації. По-третє, політика концентрує в 

собі суспільно значущі інтереси і потреби. І врешті решт. Вона є 

багатосуб’єктною. При цьому у формуванні й реалізації політики держава може 

обирати або домінуючу позицію (що притаманно тоталітарним і 

посттоталітарним режимам), або спиратися на державно-приватне партнерство 

з опертям на інститути публічної влади, місцеве самоврядування, окремих 

свідомих громадян тощо (демократичні режими). 

Виходячи з цього, є сенс говорити про багатозначність терміна, адже 

водночас державна політика виступає як певна система, управлінська категорія,  

невід’ємна частина політико-правового процесу, інструмент реалізації 

національних інтересів тощо.  

З позицій правознавства, дослідження державної політики необхідно для 

більш повного розуміння механізмів теоретико-правової концептуалізації 

відповідних норм, визначення тенденцій розвитку й подальшої модернізації 

вітчизняної правової системи, легітимації окремих положень політичного курсу 

на рівні нормативно-правових актів, встановлення передумов розширення меж 

правового регулювання у зв’язку з появою нових юридичних фактів.  
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Залежно від подальшої деталізації видів державної політики відбувається 

кореляція атрибутивів і галузей права. Так, наприклад, зовнішня політика 

вивчається в межах міжнародного права; бюджетна політика досліджується 

господарським і фінансовим правом; регіональна політика здебільшого 

охоплюється конституційним й адміністративним правом; аграрна політика – 

аграрним і земельним правом, політика у сфері природокористування – 

екологічним правом тощо.  Інтеграційним сегментом політики й 

адміністративного права є державне управління, через яке відбувається 

легітимна реалізація певного виду політики. Характерно, що процесуальність 

зв’язків політики і права ґрунтується на круговій схемі етапів, за якої наука 

слугує передтечею концептуалізації політики; політична діяльність держави 

спрямовується на остаточне формування й ухвалення відповідних актів із 

закріпленням норм правового регулювання. Своєю чергою, правова наука, 

досліджуючи норми чинного законодавства, допомагає його удосконалювати, 

модернізувати тощо.  

Повертаючись до питання щодо кореляції певних видів політики з 

окремими галузями права, слід зазначити, що в ситуації з ДІФСП усе набагато 

складніше. Діапазон напрямів діяльності у цій сфері зумовлює охоплення не 

тільки адміністративним правом, а й банківським, фінансовим, транспортним та 

іншими галузями права. 

Особливої уваги потребує питання щодо розуміння поняття „державна 

інфраструктурна політика” та його застосування у доктринальних та 

офіційних джерелах.  

З одного боку, ключове терміносполучення вже важко визнати 

неологізмом. Воно активно застосовується у ряді наукових праць вітчизняних 

авторів, починаючи з 2015 року [39; 484; 9; 533]. Принагідно зазначу, що це не 

просто окремі малозначущі публікації, а оприлюднені результати узагальнень 

значних масивів інформації та вироблення концепцій фахівцями Ради 

національної безпеки і оборони України, Національного інституту стратегічних 

досліджень (НІСД) та ін.  
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Так, до прикладу, в аналітичній доповіді „Організаційні та правові 

аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури” [342] про 

відповідний вид державної політики в контексті політики державної безпеки 

йдеться при аналізі базового Закону США  „National Security Act of 1947” [342, 

с. 13], директиви Президента США 2013 року (PPD-21) [342, с. 15]); вказівці на 

державну політику Великої Британії [342, с.46], Польщі [342, с. 51]; при 

моделюванні пріоритетних завдань політики безпеки України [342, с. 87 – 98].  

Характерно, що у зазначених наукових розвідках відбувається активне 

вживання ключової термінології, проте автори, оперуючи поняттям, по-перше, 

не вдаються до його тлумачення, по-друге, застосовують його лише щодо 

політики безпеки, що цілком виправдовується предметом дослідження. 

Одразу слід зазначити, що у своїх дослідженнях фахівці НІСД багато 

уваги приділяють зарубіжному досвіду, адаптуючи його до вітчизняних реалій. 

Крім того, вони запозичують й англомовну термінологію, роблячи її кальки  

українською. Наразі, це яскраво виявляється на прикладі досліджуваного 

поняття (англ. Infrastructural policy), яке в англомовній літературі 

використовується вже понад чверть століття. Достатньо звернутися до окремих 

офіційних документів, датованих 1996 роком. Зокрема, „Інформація щодо 

інфраструктурної політики в країнах Організації економічної співпраці та 

розвитку (ОЕСD)” [652] акцентує на тому, що реалізація відповідної 

інфраструктурної політики стимулюватиме економічне зростання, 

збільшуватиме продуктивність праці, створюватиме робочі місця та 

вдосконалюватиме якість життя. Зазначено, що на уряди країн покладається 

регулювання правової та нормативної бази з опертям на національну силу та 

міжнародну конкуренцію.   

Доволі цікавим є й той факт, що в „Національній стратегії розвитку” 

африканської держави Гайана, ухваленій 11 березня 1996 року [646], дев’ятий 

розділ цілком присвячений  інфраструктурній політиці. Він охоплює 

аналітичний опис основних особливостей секторів інфраструктури, галузеві 

цілі, політику для досягнення поставлених цілей. Симптоматично, що, окрім 
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традиційних транспортних галузей (автомобільний, морський, повітряний 

транспорт), окреслені сектори енергозабезпечення, дренажу та зрошення, 

гідрометеорологічної служби. Цілі забезпечення безпеки з урахуванням 

специфіки розташування держави представлені лише для морської оборони.  

Різні аспекти дослідження інфраструктурної політики представлені у ряді 

наукових праць авторів початку ХХІ століття з Великої Британії [615], США 

[636], Швейцарії [641], Японії [663],  Індії [665] та ін.  

Наведене є свідченням того, що Україна лише зараз починає 

приєднуватися до у світової практики, що застосовується вже понад два 

десятиріччя. Тож слід враховувати, що за доволі незначний час логіко-

семантичне поле ключового поняття як інтернаціоналізму значно розширилося 

і стало охоплювати не лише сферу транспорту, а й соціально-економічну, 

виробничу, комунальну, енергетичну, оборонну, інформаційну та 

кібербезпекову, комунікаційну сфери. В контексті ринкової економіки у статтях 

зарубіжних авторів навіть фігурує така категорія, як „інфраструктурні послуги” 

[636]. Що цілком вкладається в парадигму сучасного адміністративного права 

щодо надання послуг органами публічної адміністрації. 

У ході дослідження обраної теми проведений догматико-юридичний і 

контент-аналіз нормативно-правових актів України, які регулюють питання 

формування й реалізації ДІФСП на предмет вживання ключового поняття та 

відтворення логіко-семантичного поля ключового термінологічного сполучення 

за контекстом. У результаті аналізу масиву зазначених документів за період 

2015–2019 років встановлено, що у вказаних текстах термінологічне 

сполучення „державна інфраструктурна політика” не застосовується 

жодного разу.  

В укладачів актів термін „інфраструктура” абсолютно чітко асоціюється 

зі сферою компетенції Міністерства інфраструктури України та 

підпорядкованим йому Державним агентством інфраструктурних проектів. 

Загалом найбільш вживаним за своєю частотністю в нормативно-правових 

актах виявляється поняття „інфраструктурні проекти”. Воно фігурує в законах 
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України „Про концесію” [418], „Про Державний бюджет України на 2019 рік” 

[388], Указі Президента України „Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції” [355], розпорядженнях Кабінету Міністрів України „Про схвалення 

Національної транспортної стратегії України до 2030 року” [456] „Про 

схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року” 

[458] та ін.  

Подібні концептуальні обмеження призводять до певної фрагментарності, 

порушення системності у формуванні й реалізації державної інфраструктурної 

політики. Важко погодитися з тим, що даний напрям політики обмежується 

лише питаннями транспорту і частково – захисту критичної інфраструктури. 

Тож наявний нині підхід може вважатися доволі вузьким, а на перспективу слід 

трансформувати подібні погляди з урахуванням охоплення усього діапазону 

видів ДІФСП та її призначення.  

Насамперед варто враховувати низку чинників. 

По-перше. Необхідно мати на увазі інтегративний характер 

інфраструктурної політики як макросистеми, що невід’ємно пов’язана з 

безпековою політикою, економічною (включаючи, виробничу, фінансову, 

бюджетну), соціальною (включаючи, медичну, освітню, побутову, туристично-

рекреаційну), інформаційною та іншими видами політики. Відтак, за 

принципами взаємної залежності при розробці одного напряму політики слід 

водночас враховувати концептуальні засади суміжних. Наприклад. Реформа 

системи охорони здоров’я України, в ході якої передбачається укрупнення 

медичних закладів і скорочення їх у малонаселених пунктах, суттєво 

відбивається на медичній інфраструктурі регіонів. Так само і в освітній сфері: 

скорочення малочисельних сільських шкіл змінює освітній інфраструктурний 

ландшафт. Водночас виникають питання щодо зміни підходів у соціальній 

політиці, розв’язанні суто гуманітарних проблем, дотичних до дотримання прав 

людини, зокрема щодо безпечного транспортування школярів або 

транспортування хворих на віддалені відстані.  
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По-друге.  У процесі розробки фундаментальних засад ДІФСП треба 

відштовхувати від категорії національних інтересів (національних цінностей, 

благ як правових кримінально-правових та кримінологічних категорій), 

національного протекціонізму з одночасним винаходом балансу щодо 

євроінтеграції та міжнародних відносин. Подібне зумовлено вигідним 

геополітичним становищем України, а відтак – пошуком взаємовигідних шляхів 

об’єднання та інтеграції з інфраструктурою Європейського Союзу.  

По-третє.  Загострення політичних стосунків із Росією внаслідок її 

експансії та захоплення українських територій призвело до необхідності 

суттєвого перелаштування транспортної, економічної, соціальної, 

інформаційної та енергетичної інфраструктури України в цілому. І це є 

питанням не тільки економічним, а й власне політичним, питанням 

національної безпеки. У цьому контексті доречно навести висловлювання 

російського геостратега Андрія Школьнікова, який в огляді „Геостратегічні 

помилки України” заявив: „Коли буде повністю зруйнована інфраструктура 

України, на ці території можна входити без бою” [82]. Отже сформульовано 

максиму інфраструктурної війни: руйнування інфраструктури супротивника 

відкриває шлях до встановлення домінування над країною. Звісно, що 

цитований автор не є офіційною особою, його точка зору може бути суто 

суб’єктивною, проте вона занадто характерна для ментальності росіян, щоб 

ігнорувати такі погляди. 

Тож перед політиками постають виклики тактичного і стратегічного 

характеру. А відтак, вкрай важливо зберігати саме логіку стратегічного 

розуміння даної комплексної проблеми: 

1) існують стратегічні національні інтереси; 

2) є стратегічні об’єкти інфрастурктури (у своїх публікаціях я навів 

достатньо аргументів на користь обґрунтування наукової 

безпідставності застосування терміна „критична” інфраструктура 

[164]); 

3) механізм реалізації державою владного впливу через стратегічне 
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управління, в тому числі також систему стратегічних комунікацій; 

4) правове забезпечення за допомогою стратегічної правотворчості, 

в тому числі і стратегічних норм. 

На нинішньому етапі слід забезпечити не лише повноцінне, а й ефективне 

функціонування держави, спираючись на наявні ресурси, а також передбачити 

шляхи реінтеграції окупованих територій, в тому числі й відновлення 

інфраструктури. Кожен з цих варіантів потребує правового регулювання 

діяльності відповідних суб’єктів та організації їхньої взаємодії. Інфраструктура 

у такому контексті має розглядатися з об’єднавчо-союзницьких позицій.  

Четверте,є логічним продовженням попереднього. Суттєво зростає роль 

стратегічної інфраструктури, що може зазнавати ураження внаслідок дії як 

техногенних, природних, зокрема, кліматичних, так і антропогенних чинників. 

Не зважаючи на це, ще й досі не ухвалений Закон України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист”. Хоча переконаний, що структура такого закону 

також мусить мати зовсім інший характер і його розроблення має відбуватись 

після розроблення і затвердження Концепції державної інфраструктурної 

політики України. Але ці питання виходять за межі розгляду цієї роботи тому 

дане питання буде окремо розглянуто в інших працях. Недооцінка значущості 

вказаного сегмента інфраструктури й зволікання із ухвалою відповідних актів 

може занадто дорого обійтися державі. 

П’яте. Сучасний етап концептуального розуміння інфраструктурної 

сфери передбачає охоплення не тільки традиційних матеріальних об’єктів, а й 

інформаційно-комунікаційного простору у глобальних транснаціональних 

масштабах. Це означає, що формування державної інфраструктурної політики 

потребує відмови від застарілих стереотипів і  врахування новітніх тенденцій та 

світового досвіду у зазначеній сфері, зокрема врахування засад утвердження 

шостого технологічного укладу [165]. 

Шосте. Україна є однією з найунікальніших країн світу за наявності 

природних ресурсів, зокрема копалин. На її території, у надрах є унікальні 

рідкоземельні метали, мінеральна сировина, нафта, газ тощо. Тож розробка 



47 

засад ДІФСП не повинна обмежуватися лише наземними комунікаціями. Слід 

надавати особливого значення інфраструктурі геоданих, а також правовій 

регламентації діяльності у цій сфері. 

Сьоме. В умовах децентралізації влади, зростання ролі органів місцевого 

самоврядування, запровадження засад державно-приватного партнерства, 

публічного  адміністрування ставить руба питання щодо розширення кола 

суб’єктів формування й реалізації ДІФСП. Часи, коли політика була 

прерогативою винятково держави чи певної панівної політичної партії, 

поступово здають позиції. Тож має відбутися не лише переосмислення, а й 

реальна трансформація рушійних сил концептуалізації та втілення 

інфраструктурної політики, в тому числі вираженої мовою закону.  Причому 

йдеться не тільки і не стільки про ухвалення певних стратегій і концепцій, а 

насамперед, про дієву участь приватного сектора в інфраструктурних проектах, 

залучення коштів вітчизняних інвесторів через так звані „інфраструктурні 

облігації”, що, до речі, є доволі розповсюдженою практикою в інших країнах. 

Безумовно, наведений перелік чинників, що впливають на розуміння меж 

і особливостей поняття ДІФСП, не є вичерпним і може бути продовженим. 

Однак навіть те, що представлено, містить значний потенціал для 

формулювання сучасної й релевантної  семантики ключового термінологічного 

сполучення дефініції.  

Отже, в авторській інтерпретації державна інфраструктурна політика 

– це невід’ємна складова зовнішньої і внутрішньої політики держави, 

комплекс нормативно врегульованих цілеспрямованих дій, що вчиняються 

відповідними уповноваженими суб’єктами в партнерстві з органами 

місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, у сфері 

інфраструктурного забезпечення усіх галузей функціонування держави, 

суспільства, особи з метою створення сприятливих умов для надання ними 

життєво важливих послуг і реалізації життєво важливих функцій. 

 Прокоментую наведене визначення. Насамперед, слід звернути увагу на 

те, що у даному тлумаченні ДІФСП представляється в своєму системному 
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зв’язку в якості невід’ємної частини усієї політики держави. Тобто ці два 

поняття, з позицій логіки, виступають як ціле і частина цілого. Тож 

інфраструктурна політика віддзеркалює усі методологічні, концептуальні 

засади, притаманні державній політиці в цілому. По-друге, акцентується увага 

на тому, що ДІФСП не обмежується лише внутрішньою політикою. Зокрема в 

роботах, присвячених аналізові різноманітних аспектів захисту „критичної” 

інфраструктури передусім йдеться про внутрішній аспект. На наш погляд, така 

позиція вельми дискусійна. В умовах глобалізації світової спільноти, курсу 

України на європейську та євроатлантичну інтеграцію даний вид державної 

політики має розроблятися й реалізовуватися і в міжнародному, і в 

транснаціональному контекстах. Далі. Міститься вказівка на діяльнісний 

характер ДІФСП, при цьому через атрибутиви відбувається деталізація дій. 

Вони є комплексом, а не відокремленими поодинокими заходами. Такі дії 

нормативно врегульовані. Найголовніше – вони відображають і реалізують цілі, 

поставлені державою у певній галузі: реалізація життєво важливих функцій і 

надання життєво важливих послуг.  

На відміну від традиційних визначень політики, наведених на початку 

підрозділу, у цьому тлумаченні ключового поняття немає жодної згадки про 

політичні партії, проте наявний акцент на державно-приватному партнерстві, 

на потенціалі об’єднання зусиль держави й органів місцевого самоврядування.  

Важливим є зауваження, що дії, які вчиняються суб’єктами, охоплюють 

сферу інфраструктурного забезпечення усіх галузей життєдіяльності. У такий 

спосіб закладається розуміння повномірного діапазону видів ДІФСП, 

включаючи національну безпеку й оборону, зокрема, сферу стратегічної 

інфраструктури, економіку, енергетичну, інформаційну, соціальну сфери тощо.  

Врешті-решт, не зважаючи на те, що політика є державною, у дефініції 

зазначається, що вона має задовольняти права й законні інтереси (цінності та 

блага) не лише держави, а й суспільства та окремої особи. 

Отже, запропоноване до обігу визначення не претендує на абсолют, тим 

не менш є першою науковою спробою артикулювати сутність поняття, яке 
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активно вживається, проте не має достатньо наукового обґрунтування і 

пояснення.  

З огляду на викладене постає додаткове завдання в науковому 

обґрунтуванні необхідності уведення в науковий  обіг даного поняття, чому і 

буде присвячено наступний підрозділ. 

1.2 КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Сучасний світ дедалі стає менш передбачуваним. Непередбачуваність і 

нестійкість формують умови до постійної появи нових видів суспільних 

відносин. Це зумовлює дослідників застосовувати нові критерії до правового 

регулювання суспільних відносин у тих чи інших сферах життєдіяльності, 

зосереджуючи увагу на прогностичному підході, формуванні проактивної 

державної політики, яка ґрунтуватиметься на застосуванні прогнозних 

індикативних моделей та трендів розвитку суспільних відносин у тих чи інших 

сферах життєдіяльності. 

Однією з таких малодосліджених сфер виступає сфера інфраструктури і 

відповідна їй державна політика — державна інфраструктурна політика. 

Проведений мною догматико-юридичний аналіз, а також контент-аналіз 

сучасних публікацій за темою дослідження, уможливив висновувати про значну 

концентрацію наукової уваги на окремих сегментах даної системної 

проблематики.  

Зокрема більшість досліджень сфокусовано на вивченні проблем 

„захисту об’єктів критичної інфраструктури” і формування відповідних 

органів або їх системи — державної системи захисту критичної інфраструктури 

[149, c. 24; 554]. 

Однак поза увагою залишається не менш важливий комплекс 

концептуальних теоретичних питань, які були поділені мною на наступні 

групи. 
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1.2.1 Засади формування категорійно-понятійної системи 

1.2.1.1 Щодо некоректності операціоналізації поняттям „захист” 

До першої групи дослідників ми зарахували тих, чиї дослідження замало 

обґрунтовують вибір і коректність вживання терміна „захист”. У рамках цієї 

групи не завжди можна знайти аргументацію щодо повноти даного терміна, 

його адекватності  структурі суспільних відносин, що формуються і 

розвиваються у сфері безпеки інфраструктурної політики. 

Доктринальні джерела 

Так, на думку Я. Мецгера, захист критичної інфраструктури — 

міжгалузеве завдання, яке розглядається в таких вимірах, як: правовий 

безпековий (забезпечення правопорядку, оборона та цивільний захист), 

економічний, технологічний [616, с. 201]. При цьому очевидним є міжгалузевий 

характер, комплексність діяльності із забезпечення безпеки життєво важливої 

інфраструктури. Більше того, Я. Мецгер вказує на безпековий вимір, 

включаючи в нього три компоненти, які однозначно з позицій юридичної 

термінології виходять за межі такого поняття, як „захист”. 

Більше того, український дослідник Д. С. Бірюков зазначає очевидність 

тези про те, що „критична інфраструктура, весь спектр питань, пов’язаних із її 

функціонуванням та захистом, складають собою окремий об’єкт дослідження в 

теорії національної безпеки” [38, с. 119]. 

Причому у більш ранніх працях цього ж дослідника наявні також 

неодноразові тяжіння до використання поняття „безпека” при визначенні 

поняття „критична інфраструктура”:  

 це сукупність об’єктів, технологій, державних і наукових структур, 

порушення регламентної діяльності яких впливає на економічну, 

соціально-політичну, військову, екологічну безпеки [41, с. 89]; 

 забезпечення безпеки критичної інфраструктури є складною 

проблемою для кожної держави [40, с. 114]. 

 У Зеленій книзі з питань захисту критичної інфраструктури в Україні 

поняття „захист критичної інфраструктури” визначається так: це комплекс 
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заходів, реалізований у нормативно-правових, організаційних, технологічних 

інструментах, спрямованих на забезпечення безпеки та стійкості критичної 

інфраструктури [149, с. 11]. 

Тобто фактично: захист — це безпека та стійкість. Очевидним за даного 

випадку є помилковість і юридична нікчемність такого поняття. Головне: 

автори постійно намагаються виписати комплексні заходи, в тому числі активні 

і превентивні, і заходи відновлення у вузькому форматі терміна „захист”, 

чомусь калькуючи іноземні зразки „critical infrastructure protection”. Утім, в 

рамках багатьох досліджень здійснено детальне розрізнення термінів „захист”, 

„безпека”, „охорона”, „забезпечення”. Тому переконаний, що замість того, щоб 

блукати манівцями формування неологізмів та різного роду понять, зміст яких є 

ширшим за їхню лексему, краще використовувати усталені поняття з 

парадигмальним значенням. Таким поняття я вважаю „безпека об’єктів 

інфраструктури”. 

Корисним для розуміння коріння походження та причин застосування 

термінології виступає з’ясування не лише змісту самого терміна „захист 

критичної інфраструктури”, а й ключового, я б навіть сказав, родового 

поняття — критична інфраструктура. 

Критична інфраструктура — це підприємства й установи (незалежно 

від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, 

транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології, телекомунікації 

(електронні комунікації), продовольство, охорона здоров’я, комунальне 

господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки та 

безпеки держави, суспільства, населення, виведення з ладу або руйнування 

яких може позначитися на національній безпеці й обороні, природному 

середовищі, призвести до значних матеріальних і фінансових збитків, людських 

жертв [68]. 

Як чітко можна побачити, опис ключового терміна відбувається із 

прямою вказівкою, що функціонування даних об’єктів на пряму пов’язано із 

національною безпекою, впливає на безпеку держави, суспільства і населення. 
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Свою чергою, акцентую увагу щодо некоректності застосування саме таких 

синонімів, адже відповідно до чинного законодавства об’єктами національної 

безпеки виступають: людина і громадянин, суспільство  і держава. Утім, 

головним є те, що ключове поняття визначається крізь призму національної 

безпеки, а отже, сповідуючи безпекознавчий підхід, суспільні відносини у сфері 

інфраструктурної політики мають бути забезпечені відповідної політикою 

безпеки, а не лише комплексом захисних чи то охоронних заходів. 

Також відповідність безпекознавчій парадигмі властива і роботі 

С. С. Теленика [548, с. 180], який відзначає, що  критична інфраструктура: 

 охоплює об’єкти, системи, мережі або їх частини, порушення  

функціонування або руйнування яких призведе до найтяжчих наслідків для 

соціальної та економічної сфери держави, негативно позначиться на рівні її 

обороноздатності та національної безпеки; 

 підтримує життєво важливі функції у суспільстві, захист базових 

потреб його членів і формуванням у них відчуття безпеки та захищеності; 

 це системи й ресурси, фізичні чи віртуальні, що забезпечують 

функції та послуги, порушення яких призведе до найсерйозніших негативних 

наслідків для життєдіяльності суспільства, соціально-економічного розвитку 

країни, забезпечення національної безпеки. 

Нормативні джерела 

Доцільно також у даному аспекті звернутись до аналізу законодавства. 

Так, у законодавстві США поняття критична інфраструктура 

визначається так: системи та об’єкти, фізичні чи віртуальні, настільки життєво 

важливі для Сполучених Штатів, що недієздатність або знищення таких систем 

або об’єктів підриває національну безпеку, національну економіку, здоров’я або 

безпеку населення, або має своїм результатом будь-яку комбінацію з 

перерахованого вище [664]. Отже, можемо побачити, що поняття критичної 

інфраструктуру оперує такими категоріями, як „національна безпека”, „безпека 

населення”. Про захист – жодного слова.  
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Більше того, у Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури поняття „критична інфраструктура” визначається, як: 

сукупність об’єктів, які є стратегічно важливими для економіки й безпеки 

держави, суспільства, населення, та порушення функціонування яких може 

завдати шкоди життєво важливим національним інтересам України [455]. 

Отже, в рамках даного нормативно-правового акта:  

1) легітимується поняття „критична інфраструктура”;  

2) поняття „критична інфраструктура” описується такими категоріями: 

„стратегічно важливий”, „безпека держави, суспільства, населення”, „шкода 

життєво важливим національним інтересам”. 

У проекті Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист” 

надається таке визначення видового поняття: захист критичної 

інфраструктури — всі види діяльності, спрямовані на своєчасне виявлення, 

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

також мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі їх реалізації. 

Тобто за даного визначення можна спостерігати невідповідність форми та 

змісту, самого терміна та його визначення, а також пояснення юридично 

коректною термінологією. Зокрема, якщо всі заходи спрямовані на безпеку 

об’єктів критичної інфраструктури, то це і є безпека об’єктів критичної 

інфраструктури. Все решта – інсинуації. Тому в проекті закону потрібно внести 

корективи у термінологію і чітко визначити відмінність між термінами, які ми 

аналізуємо: безпека, захист, охорона.  

Також в цьому ж проекті також надається визначення поняття „охорона 

об’єктів критичної інфраструктури — комплекс режимних, інженерних, 

інженерно-технічних та інших заходів, які організовуються і проводяться 

суб’єктами державної системи захисту критичної інфраструктури з метою 

запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій (чи актів 

несанкціонованого втручання)  на об’єктах критичної інфраструктури”.  

Виникає низка серйозних теоретичних запитань, відповідь на які є вкрай 

необхідною для формування несуперечливої категорійно-понятійної системи: 
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 співвідношення між поняттями: недопущення протиправних дій – 

запобігання загроз; нейтралізація загроз — припинення 

протиправних дій;  

 різниця понять охорона і захист за пропонованого підходу полягає 

у тому, що захист ширший за охорону, оскільки включає: 

виявлення, мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі їх настання; 

 відсутня функція відновлення функціональності об’єктів 

інфраструктури внаслідок дії чинників різної природи і характеру; 

 співвідношення між поняттями безпеки та стійкості. 

Відтак можу стверджувати, що в рамках ключового поняття вкраплено 

елементи безпекової політики. Це виступає вже додатковим аргументом для 

закріплення в якості базової термінології, з урахуванням іманентного зв’язку із 

державною політикою національної безпеки, такого поняття, як: „безпека 

життєво важливої інфраструктури”, „безпека об’єктів інфраструктури”, 

„державна система безпеки об’єктів життєво важливої інфраструктури”, 

„безпекоінфраструктурна політика”. 

Формування легального тезаурусу ключових понять виступає важливим 

дослідницьким завданням і моїм прагненням було продемонструвати певну 

некоректність застосування терміна „захист критичної інфраструктури”, 

надавши до цього міждисциплінарні аргументи щодо необхідності та більшої 

юридичної та правничої точності при застосуванні поняття „безпека 

інфраструктури”. 

Спираючись на достатньо масивний аналітичний матеріал захисту 

критичної інфраструктури як елемента безпекової політики країн-членів ЄС, 

виділю декілька загальних підходів до розуміння як самої безпекової політики, 

так і коректності застосування і використання терміна „захист” критичної 

інфраструктури. 

Захист загальноєвропейської критичної інфраструктури  розвивається 

як напрям безпекової політики в рамках розбудови загальної архітектури 

безпеки. За даного підходу, визначальним є те, що безпекова політика ЄС має 
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спрямовувати політику окремих країн ЄС, а отже, в рамках безпекової політики 

ЄС мають бути розроблені спільні та скоординовані заходи щодо безпеки 

інфраструктури. Адже негативні наслідки від реалізації реальних чи 

потенційних загроз та небезпек об’єктам життєво важливої інфраструктури 

можуть поширитися і на інші країни-члени ЄС. Ці тези сформовані внаслідок 

аналізу Стратегії внутрішньої безпеки ЄС, Стокгольмської програми [639]. 

Безпекова політика у сфері інфраструктури полягає у включенні певних 

об’єктів до загальноєвропейської критичної інфраструктури. Це тягне за 

собою прямі зобов’язання щодо підвищених вимог до їх безпеки. На це чітко 

вказується в наукових джерелах [639]. Тобто йдеться про цілком логічну 

політику: предметом безпекової політики виступає безпека об’єктів критичної 

інфраструктури, а не лише захист. Більше того, відзначається, що більшість 

стратегічних ресурсів, об’єктів критичної інфраструктури та потужностей 

перебувають під управлінням країн-членів ЄС, і, відповідно, їхнє бажання 

посилювати кооперацію є визначальним для забезпечення загальноєвропейської 

безпеки [619], тобто знову акцент робиться на прямий зв’язок із безпековою 

політикою. 

Функціональне призначення безпекової політики полягає у забезпеченні 

необхідних і достатніх умов для безперервного надання життєво важливих 

послуг і реалізації життєво важливих функцій. В рамках даного підходу також 

пропонується включати і процеси визначення критичних потужностей та 

технологій оборонно-промислового комплексу [620]. Утім полишаються 

підходи використання стійкого словосполучення „захист критичної 

інфраструктури”. Зокрема, в одному з документів Європейської комісії 

відзначено, що забезпечуючи високий рівень захисту інфраструктури в ЄС та 

підвищуючи її стійкість (проти всіх загроз та небезпек), ми можемо 

мінімізувати наслідки втрат сервісів для суспільства в цілому [659, с. 2]. Отже, 

як можна зрозуміти, автори різного роду документів вживають інші терміни, 

розуміючи потребу в розширенні політики за межі винятково захисних заходів.  
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Комплексність безпекоінфраструктурної політики. Дана теза 

сформульована мною внаслідок аналізу масиву НПА, а також використанні 

даних, що містяться в аналітичній статті Д. С. Бірюкова [38].  

У цілому ж Д. С. Бірюков відверто зазначає: „Нині питання захисту 

загальноєвропейської критичної інфраструктури є частиною загальної 

архітектури безпеки в ЄС, а створення національних систем захисту критичної 

інфраструктури – невід’ємною частиною забезпечення національної безпеки” 

[38, с. 123]. 

Так, наприклад, в аналітичній доповіді С. І. Кондратова і О. М. Суходолі 

складно знайти чіткі ознаки, які межують поняття безпеки та захисту, так само 

як і не зовсім аргументованою виступає позиція щодо синонімії аналізованих 

понять загалом. Автори прагнуть охопити весь спектр безпекових заходів, 

називаючи їх „захисними”, що не зовсім відповідає характеру правових 

відносин у сфері державної інфраструктурної політики [342]. 

Синтезуючи зміст цитованих у даній роботі джерел визначені напрями, 

або вектори розвитку безпекової політики у сфері ДІФСП: 

 забезпечення  безпеки найважливіших систем життєзабезпечення, 

які є необхідними суспільству;  

 забезпечення безперебійних зв’язків між даними системами 

життєзабезпечення [613, с. 55]; 

 забезпечення життєво важливих функцій для суспільства, 

матеріальною основою яких виступає стратегічна інфраструктура [630]; 

  створення ефективних умов державно-приватного партнерства, 

розроблення механізму адміністративно-правого регулювання, за якого буде 

збережений контроль над даними об’єктами і збереження функцій даних 

об’єктів та рівень надання ними послуг [649, с. 8]; 

 розроблення і контроль за реалізацією стратегічного підходу до 

забезпечення безпеки об’єктів в усіх секторах стратегічної інфраструктури та 

встановлення персональної відповідальності відповідно до адміністративно-
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правового статусу кожного суб’єкта системи безпеки об’єктів інфраструктури 

[628]; 

 визначення урядом пріоритетів та формування програм у сфері 

безпеки для об’єктів, функціонування яких пов’язане з найбільшим ризиком, а 

відповідальні органи можуть бути залучені до визначення на „тактичному 

рівні” достатнього переліку безпекових заходів; ризики, пов’язані із 

забезпеченням безпеки об’єктів, передусім покладено на їх власників або 

операторів, які несуть повну відповідальність за ефективність планів та 

застосування заходів, що відбивають рекомендації та вказівки органів 

виконавчої влади [38, с. 121];  

 протидія підривній діяльності іноземних спеціальних служб. 

Зокрема, Великої Британії зазначається, що іноземні спецслужби продовжують 

здійснювати ворожу діяльність, яка загрожує, в т. ч. функціонуванню 

стратегічної інфраструктури, з метою вплинути на політику уряду, викрасти 

комерційні таємниці, зашкодити національній економіці [648, с. 18];  

 протидія встановленню контролю над об’єктами життєво 

важливої інфраструктури з боку іноземних приватних корпорацій. На цю 

обставину звертає увагу в своїх публікаціях С. С. Теленик, відзначаючи 

необхідність розроблення механізмів адміністративно-правового регулювання 

скринінгу прямих іноземних інвестицій. Причому під скринінгом дослідник 

пропонує розуміти 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 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 [541]. Також слід 

зауважити, що у Стратегії національної безпеки Чеської Республіки зазначено, 

що ця держава відслідковує іноземні інвестиції в окремі сектори критичної 
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інфраструктури та стратегічні компанії з метою відвернути загрозу 

неправомірного використання таких інвестицій як каналу, через який іноземні 

сили зможуть досягати своїх економічних та політичних інтересів за рахунок 

Чеської Республіки [657, с. 75]. Тобто ключовим аргументом такого напряму 

державної політики є унеможливлення використання інфраструктурного 

потенціалу України на шкоду Україні і в інтересах чужих країн, корпорацій, 

міжнародних організацій;  

 органічний зв’язок між політикою безпеки і сталим розвитком, в 

тому числі в рамках формування національної системи стійкості. Так, 

наприклад, у Великій Британії урядом було розроблено „План розвитку 

національної інфраструктури”, в якому чітко акцентується на необхідності 

забезпечення стійкості та безпеки об’єктів, а визначення переліку 

(ідентифікація) критичної інфраструктури розглядається як спосіб пріоритезації 

ресурсів [647, с. 127]. Більше того, прямо відзначається на ту обставину, що 

уряд разом із власниками та операторами життєво важливої інфраструктури 

мають спільно забезпечувати потреби у безпеці та стабільності [635, с. 9]. 

Таким чином зі стійкістю та стабільність поєднують саме безпеку, а не захист. 

Це слугує додатковим аргументом на користь авторської позиції щодо 

необхідності вживання терміну „безпека об’єктів стратегічної інфраструктури”; 

 делегування безпекових функцій від „центру до регіонів”.  

Відтак, відповідно до викладеного вище, визначу перелік безпекових 

функцій, реалізація яких дозволить: 

 забезпечити безперервність соціально значущих функцій та послуг, 

які реалізуються та надаються відповідно об’єктами життєво важливої 

інфраструктури; 

 забезпечення стратегічного планування розвитку 

інфраструктурного потенціалу України (визначення концепції та його змісту 

міститься в маститій статті С. С. Теленика [545]). У цьому аспекті має бути 

використано методологію стратегічного планування та прогнозування до 

забезпечення системи об’єктів інфраструктури [590; 509; 510];  
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 формування спільного безпекового простору у сфері об’єктів 

інфраструктури, вироблення засад державно-приватного партнерства у сфері 

безпеки об’єктів інфраструктури: уповноважений орган, що має формувати та 

реалізовувати політику у сфері безпеки інфраструктури має нести повну 

відповідальність за реалізацію заходів стратегічного планування та 

прогнозування, а також за його наслідки. Утім на власників та операторів лягає 

безпосередній обов’язок щодо забезпечення безпеки та стійкості 

інфраструктури; 

 формування засад для скринінгу прямих іноземних інвестицій з 

метою довгострокового попередження прихованого впливу на інфраструктуру 

України з метою її використанні всупереч українським національним інтересам 

і на користь третіх сторін. В рамках даного підходу виділю дослідження С. С. 

Теленика щодо безпосередньо скринінгу інвестицій в об’єкти інфраструктури 

[541], а також публікації О. М. Суходолі щодо геостратегічної ролі 

енергетичної інфраструктури в сучасному світі; 

 розвиток інфраструктурного потенціалу виступає локомотивом 

розвитку всієї економіки України. Масштабні інфраструктурні проекти, 

особливо в енергетичній та оборонній промисловості, сприяють залученню 

інвестицій та розвитку інноваційно-інвестиційного клімату в державі; 

 розумна та поміркована імплементація кращих зразків безпекової 

політики у державну інфраструктурну політику України з урахуванням 

національних інтересів. Якщо про імплементацію міжнародного можна 

віднайти чимало наукових публікацій, то стосовно поміркованості даних 

процесів, синхронізації їх із процесами відповідності та узгодженості із 

національними інтересами, а в деяких випадках і відмови від імплементації 

розглядають не дуже часто. Зокрема, в цьому аспекті слушно зауважує Д. С. 

Бірюков: „Аналіз Директиви 2008/114/ЄК вказує, що поряд із перевагами та 

можливостями, що відкриває імплементація цього документу, можна 

передбачити й істотні недоліки та навіть певні загрози” [38, с. 124]. 
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У цілому важко погодитися і з поняттям „захист критичної 

інфраструктури” як одним із ключових елементів інфраструктурної політики. 

За своєю внутрішньою семантичною формою „захист” позбавлений активної 

наступальності та не може бути виміром стратегії через певну вторинність дії, 

будучи по суті відповіддю на протиправні акти агресії іншої сторони. Тож при 

визначенні пріоритетів ДІФСП слід абсолютно чітко з’ясувати: ми лише 

захищаємося або ж навпаки:  самі виступаємо як повноправні суб’єкти 

процесів глобалізації світової спільноти. 

Стверджую, що звернення до лінгвістичних витоків — це не просто 

данина міжпредметним зв’язкам, це основа концептуалізації цілей, завдань, 

кінець-кінцем — цілісної парадигми інфраструктурної політики. 

Так, якщо ми не зациклюємося лише на захисті, а обираємо 

альтернативний шлях сталого розвитку, то до сфери ДІФСП мають потрапити 

вагомі інфраструктурні проекти, пов’язані із: 

 проривами в галузях біотехнологій і нанотехнологій,  

 побудовою нейромереж управління інфраструктурним 

комплексом,  

 побудовою принципово нових підходів до користування 

природними ресурсами,  

 запровадження систем штучного інтелекту тощо. 

Безумовно, це потягне за собою принципово інші підходи до 

методологічних засад адміністративного права щодо регулювання суспільних 

відносин в інфраструктурній сфері, перегляду підходів до пріоритетів у 

застосуванні господарського й фінансового права, в тому числі щодо правових 

засад критеріїв розподілу коштів державного бюджету, проте лише за таких 

умов Україна зможе здійснити прорив, для якого у неї є безліч потенційних 

можливостей, які за 29 років не реалізуються на практиці і не перейдуть із 

розряду потенційних до реальних та реалізованих. 

Зрозуміло, що ми не можемо в роботі зосереджуватися лише на критиці, а 

маємо надавати власні варіанти вирішення нових наукових завдань. Саме тому 
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наступний елементом нашого дослідження виступає надання аргументації щодо 

необхідності вживання терміна „безпека”. 

 

1.2.1.2 Щодо необхідності вживання терміна „безпека” 

Відзначу, що вивчення наукової літератури засвідчило актуальність 

теоретичного звернення до наукових шкіл безпеки, які доволі вдало 

представлені в Україні. Адже здебільшого дослідники навіть у теоретичному 

плані не дискутують з приводу змісту термінів „захист критичної 

інфраструктури”, „безпеки об’єктів інфраструктури”. Також додам сюди і 

новий термін, що з’являється здебільшого в політичній площині, однак почав 

широко використовуватися сучасними дослідниками проблематики безпеки 

інфраструктури: „стійкість інфраструктури”. Тож теоретичні напрацювання або 

навпаки — їхня відсутність — значним чином впливають і на відповідну 

політику, за даного випадку державну інфраструктурну політику. 

Безпека об’єкта інфраструктури — стан об’єкта інфраструктури, за 

якого забезпечено його цілісність, функціональність, безперервність роботи, 

стійкість функціонування, здатність до надання життєво важливих послуг та 

реалізації життєво важливих функцій. 

Життєво важливі послуги — послуги, надання яких забезпечується 

державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми 

власності, збої та переривання у наданні яких призводять до швидких 

негативних наслідків для національної безпеки. 

Життєво важливі функції — функції, що виконуються органами 

державної влади, державними установами, підприємствами та організаціями 

будь-якої форми власності, порушення яких призводить до швидких 

негативних наслідків для національної безпеки. 

Відповідно до проекту Закону України „Про критичну інфраструктуру 

та її захист”, віднесення об’єктів до критичної інфраструктури визначається за 

сукупністю критеріїв, що: 
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 визначають їх важливість для реалізації життєво важливих 

функцій та надання життєво важливих послуг,  

 свідчать про існування загроз для них,  

 фіксують можливість виникнення кризових ситуацій через 

несанкціоноване втручання в їх функціонування, припинення функціонування, 

людський фактор чи природні лиха, тривалість робіт для усунення таких 

наслідків до повного відновлення штатного режиму. 

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки 

стратегічної  інфраструктури забезпечення наступних життєво важливих 

функцій та послуг: 

- урядування та надання найважливіших державних послуг;  

- енергозабезпечення;  

- водозабезпечення; 

- продовольче забезпечення;  

- охорона здоров’я; 

- зв’язок та комунікації; 

- фінансові та банківські послуги; 

- транспортне забезпечення; 

- оборона та правопорядок; 

- цивільний захист. 

Стійкість стратегічної інфраструктури — стан стратегічної 

інфраструктури, за якого забезпечується її спроможність функціонувати у 

штатному режимі, адаптуватися до умов, що постійно змінюються, протистояти 

та швидко відновлюватися після впливу загроз будь-якого виду. 

І в цьому аспекті актуалізується необхідність проведення теоретичних 

досліджень саме щодо адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України. 
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1.2.1.3 Щодо наукової полеміки застосування терміна „критична 

інфраструктура” 

Кардинальні зміни в кадровому складі сучасної влади виявляють дедалі 

більшу і  дальшу некомпетентність як самих посадових осіб, так і їх радників і 

тих, хто безпосередньо готує проекти текстів нормативних актів. Одним із 

важливих питань сьогодення є формування та реалізація державної 

інфраструктурної політики. Але на цьому шляху, окрім численних практичних 

перепонів, головним елементом, який подеколи зневажають, є теоретичний. 

Зокрема — формування категорійно-понятійного апарату, який, врешті-решт і 

визначатиме поступ держави та її практичні спроможності щодо реалізації 

національних інтересів. 

Зосереджу увагу на власних науково обґрунтованих аргументах щодо 

некоректності, недоцільності, та невідповідності нормам лексики української 

мови терміносполуки „критична” інфраструктура. 

Зазначу, що окремий і водночас вкрай важливий напрям впорядкування 

термінологічного апарату складає той сегмент державної інфраструктурної 

політики, який перетинається з державною безпековою політикою. У даному 

випадку наполягаю на лінгвістичній закономірності, за якої період 

неусталеності ключових понять супроводжується широкою синонімічною 

варіативністю.  

Так, у текстах нормативно-правових актів, окремих наукових 

дослідженнях, присвячених вивченню певних фрагментів ДІФСП вживаються 

різні номінації „критична інфраструктура”, „об’єкти критичної 

інфраструктури”, „життєво важлива інфраструктура”, „об’єкти, що мають 

стратегічне значення” та ін. При цьому спостерігається тенденція, за якої 

суттєва перевага (без будь-якого наукового обґрунтування) надається саме 

запозиченому атрибутиву „критичний”.  

Найбільш показово це можна продемонструвати на результатах контент-

аналізу тексту Закону України „Про національну безпеку України” [425]. Так, 

означення „життєво важливий” застосовується сім разів і винятково щодо 
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національних інтересів або інтересів людини, суспільства, держави. Себто у 

розумінні законотворця „життєво важливим” може бути тільки інтерес. 

Водночас же час поняття „інфраструктура” супроводжується лише означенням 

„критична”. Саме в такому контексті вона застосовується у названому Законі 

чотири рази.  

Подібне слововживання поступово закріплюється через прийняття в 

подальшому похідних нормативних актів, тиражується шляхом цитування в 

наукових працях. Не випадково проект Закону, поданий до розгляду 

Верховною Радою попереднього скликання, йменувався „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” [421]. 

У цьому зв’язку виникає необхідність встановлення семантики поняття 

„критичний” шляхом звернення до лексикографічних джерел. 

Отже, „Великий тлумачний словник сучасної української мови” має дві 

словникові статті для інтерпретації даної мовної одиниці. У першій з них 

„критичний” пояснюється через відношення до критики: „який містить 

критику // який ґрунтується на науковій перевірці правдивості, правильності 

чого-небудь”, а також „здатний виявляти та оцінювати позитивне й негативне в 

кому-, чому-небудь; вимогливий” [67, с. 465].  

Друга словникова стаття трактує слово „критичний” через такі значення:  

„1. Який перебуває у стані кризи, переломний. 2. Винятково складний, 

тяжкий, небезпечний, скрутний”[67, с. 465].  

Цікаво, що в Оксфордському тлумачному словнику англійської мови 

лише другий варіант значення слова „сritical” доповнює наведені українські й 

означає ситуацію або проблему, яка може стати катастрофічною у точці кризи 

[621].  

Проте в літературній українській мові лексикографічні джерела подібного 

значення не фіксують. 

Тож, коли нормотворець бездумно потрапляє у хвилю емоційної експансії 

англійської мови, використовуючи кальки без врахування законів власної мови, 

то ситуація має шанс перетворитися на абсурд. По суті, вживаючи 
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термінологічне сполучення „критична інфраструктура” без розуміння 

національної лінгвістичної специфіки, дослідники (причому відмічу, що 

здебільшого, які не мають базової юридичної освіти), а слідом за ними й 

представники органів державної влади, фактично стверджують: 

„Інфраструктура перебуває у небезпечному, кризовому стані і в саме в такому 

стані вона має зберігатися”. 

Калькування і таврування такого підходу призводить до енергетичної 

нездатності навіть сформувати ДІФСП, я вже не кажу про реалізацію на 

користь національних інтересів. 

 У зв’язку з цим глибоко переконаний, що слід науково та публічно 

офіційно відмовитись від використання терміна „критичний”, якщо це не 

відповідає його лексичному значенню. У тому числі відмовитися та визнати 

необґрунтованим і хибним застосування терміна „критична” інфраструктура.  

Однак, дотримуючись правила: критикуючи – пропонуй, рекомендую 

послуговуватись зрозумілим і таким, що має вже легітимний характер, 

атрибутивом „життєво важливий” або „стратегічний”, які після відповідного 

наукової інтерпретації мають бути поширеними щодо опису інфраструктурних 

правовідносин і стати ключовим при концептуалізації ДІФСП із відповідним їх 

нормативним закріпленням [158].  

Чітко стверджую: звернення до лінгвістичних витоків — це не лише 

данина міжпредметним звʼязкам, це основа концептуалізації цілей, завдань, 

врешті-решт —  цілісної неопарадигми інфраструктурної політики. 

 

1.2.1.4 Щодо необхідності формування адміністративно-правових засад 

державної інфраструктурної політики 

Відзначу, що нині замало публікацій, в яких навіть у постановочному 

плані порушуються питання щодо розроблення Концепції державної 

інфраструктурної політики. Більше того, в рамках законодавчих новел як 

ухвалених, так і тих, які виступають у вигляді проектів, не акцентується увага 

на розробленні відповідної політики.  
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Здійснений аналіз масиву досліджень з питань інфраструктури, передусім 

в аспекті формування організаційних та функціональних моделей формування 

системи безпеки та стійкості об’єктів критичної інфраструктури [149; 342], 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури [195; 547; 551; 

554], дозволили констатувати про практичну відсутність наукових публікацій, в 

рамках яких знайшовся би опис і було обґрунтовано необхідність дослідження 

саме державної політики у сфері ефективної будови інфраструктури в Україні. 

Більше того, питання формування окремого виду державної політики — 

державної інфраструктурної політики — порушується на монографічному 

рівні мною вперше. 

У цілому підтримуючи ідею необхідності реалізації всіх функцій права в 

рамках державної інфраструктурної політики, звертаю увагу на те, що коли 

автори наголошують лише на захисті або безпеці життєво важливої 

інфраструктури, то ними звужується коло тих питань і відносин, які не входять 

до орбіти безпекових або захисних заходів. Так, в аналітичній доповіді С. І. 

Кондратова і О. М. Суходолі поняття безпеки навіть  береться в дужки після 

слова захист [195, с. 2]. 

У даному аспекті можна підтримати позицію С. С. Теленика, який 

досліджує адміністративно-правові аспекти формування державної системи 

захисту критичної інфраструктури, вивчає питання захисту критичної 

інфраструктури, причому не змішуючи поняття національної безпеки та 

питання формування національної системи стійкості тощо [555; 549]. 

Водночас слід обережніше підходити до формування гіпотези щодо 

ототожнення заходів безпеки (захисту / стійкості) у сфері інфраструктури та 

державної інфраструктурної політики. Відтак, узагальнюючи наведені думки, 

відзначу, що є не зовсім коректним порівнювати та ідентифікувати увесь 

комплекс питань і описувати складні правові відносини у сфері державної 

інфраструктурної політики лише в рамках захисних заходів або ж діяльності 

державної системи захисту. 
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Отже, транслюючи це на правові акти, я не можу підтримати гіпотезу про 

ідентичність Концепції державної інфраструктурної політики і Концепції 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури або проекту 

Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”. Очевидно, що 

правові відносини у сфері національної безпеки значним чином перетинаються 

із суспільними відносинами у сфері державної інфраструктурної політики, утім, 

останні ними не вичерпуються. І це суттєвий компонент: у законодавстві має 

бути переосмислено підхід до правового регулювання державної 

інфраструктурної політики. Причому на дану тезу відповідно до власного 

предмета дослідження звертають увагу й інші автори у своїх розвідках [499; 

238]. 

Також даний підхід підтримується і в рамках досліджень Д. Дубова, який 

у своїй науковій статті розглядає підходи до формування тезаурусу 

кібербезпеки [124]. 

З огляду на позиціонування в переважній більшості наукових розробок 

щодо „державної системи захисту критичної інфраструктури” [149, c. 24] як 

складової  політики національної безпеки, підкреслю, що в даних роботах 

науково не доводиться той факт, що в рамках реалізації  завдань у сфері 

безпеки інфраструктури системно, питання безпеки належать до державної 

політики національної безпеки. 

Постає в якості гіпотези необхідність обґрунтування щодо необхідності 

окремого розроблення державної політики у сфері безпеки об’єктів 

інфраструктури — безпекоінфраструктурної політики як системи заходів щодо 

безпечного розвитку інфраструктури та формування відповідного 

адміністративно-правового регулювання. 

У рамках даної політики мають бути вирішені такі завдання: 

1) мета та завдання безпекоінфраструктурної політики (БІП); 

2) чітке визначення системи інфраструктури як сукупності трьох 

категорій об’єктів: 1) життєво важливі (стратегічні); 2) важливі (тактичні); 3) 

необхідні (оперативні); 
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3) ознаки, за якими об’єкти критичної інфраструктури визначаються як 

такі; 

4) інтереси безпеки людини, суспільства і держави у сфері 

інфраструктурної політики із визначенням їхньої черговості та пріоритетності;  

5) загрози та небезпеки: причому як внутрішні, так і зовнішні системи 

об’єктів інфраструктури; 

6) напрями БІП із реалізації національних інтересів; 

7) міжнародне співробітництво; 

8) напрями випереджувальної (стратегічної) правотворчості у сфері 

ДІФСП. 

Дані завдання потребуються свого закріплення. Тому переконаний у 

необхідності розроблення Концепції державної інфраструктурної політики, 

яку має затвердити Верховна Рада України. На підставі проведеного 

дослідження, мною буде запропонована відповідна структура даного 

документа, а також вказаний дериват інших документів, які регулюватимуть 

суспільні відносини у сфері державної інфраструктурної політики. 

При розробленні засад правового регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури фокус дослідників зміщується із 

системних властивостей державної політики на окремі функції та 

повноваження конкретних суб’єктів щодо захисту критичної інфраструктури. 

Тим самим фактично превалює функціональний підхід до вивчення системної 

проблеми. 

Переконаний в необхідності аналізу та вивчення саме державної 

інфраструктурної політики як окремого та самостійного об’єкта наукового 

дослідження. 

Вагомим аргументом на користь моєї позиції виступає думка Д. С. 

Бірюкова, котрий, досліджуючи типи характеристик політичних рішень, 

пов’язаних із критичною інфраструктурою, звертається до вивчення проблем 

прийняття політичних рішень у сфері інфраструктури. Зокрема, даний 

дослідник визначає поняття політичне рішення як акт, здійснюваний 
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суб’єктами політичного процесу (політичними лідерами, керівними органами), 

в якому на основі аналізу інформації, існуючих інтересів, потреб, можливостей 

їх задоволення формулюються завдання, обов’язкові для членів даної 

соціальної спільності [39, с. 30]. 

Термін „інфраструктурна політика” не є чимось новим. Його 

зустрічаємо, щоправда без належних теоретичних обґрунтувань та визначення 

безпосередньо самого поняття, в роботі В. П. Горбуліна [484, с. 115], а також 

Білій книзі ЄС [35]. На необхідність суттєвої зміни державної політики та 

відповідного законодавства також вказується і в наукових дослідженнях 

О. М. Суходолі [533, с. 68]. 

На мій погляд, державна інфраструктурна політика має визначатися 

виходячи з пріоритетності реалізації життєво важливих національних інтересів, 

можливостей забезпечення їх реалізації відповідними суб’єктами, враховуючи 

ступінь та інтенсивність реальних та потенційних загроз та небезпек. Вона має  

здійснюватися шляхом реалізації відповідних концепцій, стратегій, доктрин і 

програм (саме у наведеному мною ієрархічному порядку) відповідно до 

чинного законодавства. 

Кінцевою метою при цьому є запобігання виникненню нових і зниження 

ризику реалізації ідентифікованих та прогнозованих ризиків через здійснення 

комплексних й інклюзивних економічних, інформаційних, структурних, 

юридичних, соціальних, медико-санітарних, культурних, освітніх, екологічних, 

технологічних, політичних та інституційних заходів, що запобігають і 

знижують схильність до впливу небезпечних факторів і вразливість до 

катастроф, підвищують готовність до реагування і відновлення і тим самим 

зміцнюють інфраструктурний потенціал протидії держави.  

У даному аспекті важливими завданнями для правоохоронних органів 

виступають: формування системного підходу до управління безпекою всього 

комплексу таких систем, об’єктів і ресурсів з огляду на взаємопов’язаність 

об’єктів, які зазвичай належать до критичної інфраструктури; розроблення 
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механізму попередження можливих кризових ситуацій, пов’язаних із 

функціонуванням критичної інфраструктури. 

Упровадження даної політики на проголошених засадах потребує 

ґрунтовного вивчення наявної практики забезпечення безпеки об’єктів 

критичної інфраструктури в Україні, що нині характеризується домінуванням 

відомчих підходів, аналізу взаємодії та координації дій відповідальних 

державних органів, способів залучення суб’єктів господарства до підвищення 

безпеки та стабільності функціонування критичної інфраструктури. 

1.2.2 Поняття життєво важливої інфраструктури 

 

Актуальність дослідження змісту завдань державної інфраструктурної 

політики обумовлена необхідністю не лише збереження стійкості та сталості 

об’єктів інфраструктури, а й формування умов для належного виконання ними 

своїх функцій, а також розвитку держави. 

У згаданому аспекті доцільно звернути увагу на фундаментальні питання 

дефінітивного характеру, які, чомусь, у більшості нинішніх публікацій, 

подаються майже аксіоматично. Це передусім такі: 

1) аксіоматичність застосування терміна „критична інфраструктура”; 

2) тиражування терміна „захист критичної інфраструктури” для 

позначення комплексу заходів з реалізації державної інфраструктурної 

політики; 

3) калькування з іноземної мови терміна „сектор інфраструктури”. 

Я порушую дані питання через те, що навіть і зараз у поважних 

публікаціях пропонується без належного теоретичного обґрунтування 

ототожнювати окремі терміни один з одним. Так, в одній з останніх публікацій 

НІСД прямо зазначено: „З огляду на це в різних країнах (і навіть в одній, але в 

різні періоди часу) в офіційних документах можна натрапити на терміни 

„критична інфраструктура”, „національна критична інфраструктура”, 

„національна інфраструктура”, натомість: „державна система захисту 

критичної інфраструктури”. Хоча, як правило, йдеться про одне й те саме 
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поняття і маються на увазі аналогічні цілі та завдання щодо критичної 

інфраструктури” [342]. 

До найбільш помітних дослідників окремих фрагментів цієї системної 

тематики я можу віднести таких дослідників, як: В. В. Бєгун, Д. С. Бірюков, Д. 

Г. Бобро, А. Бочков, В. П. Горбулін, О. В. Євдін, В. А. Заславський, С. П. 

Іванюта, С.  І. Кондратов, А. О. Корченко, А. О. Мороз, Є. Степанова, 

О. М. Суходоля, С. С. Теленик та ін. 

Відзначаючи актуальність з’ясування змісту та запровадження нового 

концепту, зосереджу власну увагу на розробленні теоретичних засад теорії 

державної інфраструктурної політики, зокрема на питаннях будови 

категорійно-понятійного апарату. 

Мета полягає у формуванні засад побудови категорійно-понятійної 

системи теорії інфраструктурної політики, а також впровадження в науковий 

обіг поняття „життєво важлива інфраструктура”. Для досягнення проголошеної 

мети були поставлені та вирішені такі завдання: 1) визначити зміст поняття 

„критична інфраструктура”; 2) із застосуванням методів правничої 

герменевтики, юридичної компаративістики, формально-юридичного та логіко-

догматичного підходів довести недоцільність і некоректність застосування 

даного терміна для опису явищ та тенденцій в інфраструктурному середовищі; 

3) науково обґрунтувати необхідність впровадження у науковий обіг поняття 

„життєво важлива інфраструктура”. 

Проведене мною дослідження, а також власний практичний досвід 

дозволяють висловити альтернативну наявній в сучасній науковій парадигмі 

думці щодо доцільності використання терміна „життєво важлива 

інфраструктура”. Адже саме цей термін відображає суть і зміст описуваного 

явища. 

Ідеалізовані об’єкти та наукові факти і закони виражаються у формі 

понять, котрі дозволяють в ідеалізованому, абстрактному вигляді уявити собі ті 

чи інші сторони реалізації ДІП як самодостатнього явища об’єктивної 

реальності, виокремити суттєві елементи та їх взаємозв’язок. Саме у таких 



72 

поняттях фіксуються та узагальнюються результати наукового пошуку [341, 

с. 92]. 

Звичайно, що допоки не розроблено теорії інфраструктурної політики, не 

консолідовано понятійного апарату в якості єдиної несуперечливої системи 

понять, що описуються явища у сфері інфраструктури, складно говорити про 

ефективність адміністративно-правового регулювання ДІФСП. Корисним є 

застосування міждисциплінарного підходу, водночас, почасти за умови 

порушення логіки дослідження, його вульгарне застосування призводить до 

фривольної інтерпретації та неорганічної імплементації окремих понять, які не 

описують сфери інфраструктурних відносин, а є штучним і подеколи 

надуманим пристосуванням існуючого терміна до даної сфери. Такий підхід, на 

мій погляд, не є конструктивним. 

При формуванні термінологічної, або категорійно-понятійної системи, на 

мій погляд, доцільно зважати на чинники суто теоретичного характеру [341, с. 

93]. 

По-перше, діалектичний взаємозв’язок і взаєморозвиток понять 

об’єктивно відбиває реальність і суперечність реалізації ДІП як самостійного 

виду державної політики. 

По-друге, дані поняття мають бути відображені у мовних одиницях, які 

можуть визнаватися термінами юридичної науки, якщо вони точно відбивають 

співвідношення явищ і процесів, що становлять процес реалізації 

інфраструктурної політики, а зміст понять, своєю чергою, розкривається через 

їх визначення. 

По-третє, поняття та категорії, що описують явища та тенденції, мають 

становити єдину несуперечливу систему, перебувати у взаємозв’язку з іншими. 

В ієрархічності будови понять, які відрізняються одне від одного за обсягом, 

мірою абстрактності та іншими рисами, відображений системний характер 

самого процесу реалізації ДІП як явища суспільного життя, що перебуває в 

об’єктивній залежності від інших явищ. 
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Якщо ж проаналізувати ключові категорії та поняття, якими 

послуговуються поважні автори, досліджуючи різноманітні аспекти державної 

інфраструктурної політики, то можна знайти чимало суперечностей як 

теоретичного, так і методологічного змісту. 

Зокрема, визначення поняття „критичної інфраструктури”, через поняття 

„життєво важливий” знаходимо у щорічному посланні Президента України до 

ВРУ 2017 року, де поняття критичної інфраструктура визначено як об’єкти, 

системи, мережі та ресурси, порушення функціонування або неможливість 

доступу до яких упродовж навіть короткого часу викликає тяжкі наслідки, 

спричинені неотриманням послуг та / або перериванням у здійсненній функцій, 

що є життєво важливими для безпечного й сталого існування населення, 

суспільства і держави [7, с. 57]. Аналогічний підхід дублюється і в іншій роботі 

[151]. Тобто поняття „критичний” описується за допомогою іншого поняття 

„життєво важливий”. 

Така сама тенденція щодо визначення поняття „критичний” через поняття 

„життєво важливий” зберіглася і у Щорічному посланні Президента України до 

ВРУ 2018 року, в якій зазначено, що запровадження концептуальних підходів 

до забезпечення функціонування життєво важливих для населення, 

суспільства та держави об’єктів і систем на базі концептів захисту, безпеки та 

стійкості критичної інфраструктури вимагає виведення управління сектором 

безпеки держави на якісно новий рівень, який передбачає прийняття рішень 

щодо критичної інфраструктури на основі ризик-орієнтованих підходів [8, с. 

320-321]. 

Автори аналітичної доповіді „Організаційні та правові аспекти 

забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України”, 

визначають, що критична інфраструктура – системи, мережі, об’єкти, 

ресурси (як фізичні, так і віртуальні чи інформаційні), які забезпечують 

реалізацію життєво важливих функцій та послуг (виділено мною. — Авт.) і 

мають настільки велике значення, що їх знищення, пошкодження або виведення 

з ладу призведе до найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності 
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населення, суспільства, соціально-економічного розвитку країни, 

обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки [342, с. 220]. 

Тим більше, що далі автори надають авторські визначення таких понять: 

життєво важливі послуги – послуги, які забезпечуються державними 

установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності, збої 

та переривання у наданні яких призводять до швидких негативних наслідків 

для населення, суспільства, соціально-економічного стану та національної 

безпеки [342, с. 221]; 

життєво важливі функції – функції, які виконують державні органи, 

державні установи, підприємства та організації будь-якої форми власності, 

порушення яких призводить до швидких негативних наслідків для населення, 

суспільства, соціально-економічного стану та національної безпеки [342, с. 

221]. 

Фактично, застосування формально-догматичного підходу, а також 

методів правничої ґерменевтики дозволяє реконструювати поняття, замінивши 

терміносполуку „життєво важливих функцій та послуг” на пропоновані 

авторами даної доповіді визначення даних понять. Наслідки застосування мною 

даної процедури мають такий вигляд:  

критична інфраструктура — системи, мережі, об’єкти, ресурси (як 

фізичні, так і віртуальні чи інформаційні), які забезпечують реалізацію послуг, 

які забезпечуються і функцій, які виконують державні органи, установи, 

підприємства та організації будь-якої форми власності, порушення, збої та 

переривання у наданні яких призводять до швидких негативних наслідків для 

населення, суспільства, соціально-економічного стану та національної безпеки і 

мають настільки велике значення, що їх знищення, пошкодження або виведення 

з ладу призведе до найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності 

населення, суспільства, соціально-економічного розвитку країни, 

обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки. 

За даного випадку наочно продемонстровано нелогічність та 

суперечливість і відсутність сенсу у даному визначенні, яке характеризується 
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беззмістовністю та тавтологією, унеможливлює його валентність — здатність 

слова вступати в синтаксичні зв’язки. 

Тобто визначення атрибутивного компонента „критичний” іменнику 

„інфраструктура” відбувається за допомогою іншого атрибутивного 

компонента „життєво важливий”. Оскільки атрибутивний компонент слугує для 

опису самого поняття, то заміна компонента „критичний” на компонент 

„життєво вважливий” одразу ж виражатиме зміст описуваного явища і 

спростить теоретичну будову концепту. 

Категорія „життєво важливі інтереси” вживається в майже усіх 

безпекових документах: 

 Закон України „Про національну безпеку України”; 

 Закон України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України”; 

 Закон України „Про Службу безпеки України” 

 Доктрина інформаційної безпеки України; 

 Стратегія кібербезпеки України; 

 Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України тощо. 

Натомість дане поняття і досі не має свого правового закріплення.  

Водночас у Посланні Президента України до ВРУ 2017 року прямо 

зазначено на те що гібридна війна руйнує „життєво важливі системи країни” [7, 

с. 219]. Також у даному документі натрапляємо й на іншу лексему: життєво 

важливе середовище людини [7, с. 600]. 

Водночас на рівні наукових досліджень були здійснені різноманітні 

спроби  визначення поняття „життєво важливий”. Зокрема заслуговує на увагу 

позиція В. А. Ліпкана, який ще у 2003 році прямо зазначив взаємозв’язок 

життєво важливих національних інтересів і об’єктів інфраструктури. Зокрема 

було визначено, що життєво важливі національні інтереси — це такі 

національні інтереси, які пов’язані із виживанням і безпекою нації, захистом 

території України і території союзників, важливих елементів інфраструктури, 

забезпеченням безпеки громадян та їх економічного добробуту. Життєво 
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важливі інтереси можна визначати і як усвідомлені на рівні вищих органів 

державної влади потреби народу у збереженні й розвитку національних 

цінностей, національного багатства, вдосконалення економічного й 

політичного устрою суспільства. Для захисту інтересів цієї категорії Україна 

має рішучо використовувати усі наявні засоби, включаючи при необхідності, 

застосування своєї військової могутності [280].  

Життєво важливі інтереси відбивають фундаментальні, базові потреби 

нації, порушення або неможливість задовольнити які може призвести до її 

колапсу. Через це, природно, що кожна нація має власні, властиві лише їй, 

національні інтереси [285]. Цей суттєвий момент необхідно враховувати при 

створенні систем колективної, міжнародної, глобальної безпеки. Суттєвим для 

розуміння змісту життєво важливих національних інтересів є аналіз понять 

„національні потреби” і „національні цінності” [289]. 

Зокрема, на підтвердження даної думки, мною було здійснено аналіз 

зарубіжних підходів до визначення об’єктів інфраструктури та їх категоризації, 

результати якого доводять слушність думки про доцільність оперування 

поняттям „життєво важливі національні інтереси”, яке більш точно і влучно 

відображає національні цінності та потреби, а відтак і сенс категоризації 

об’єктів інфраструктури за категоріями важливості.  

Отже, впровадження в науковий обіг поняття „життєво важливі об’єкти 

інфраструктури” має наукове обґрунтування. 

Також, розробляючи те чи інше поняття, доцільно зважати і на той факт, 

що дане поняття має бути органічно вписано в термінологічну систему, що 

описує явища та тенденції, інфраструктурні відносини як цілісну систему, в 

тому числі на засадах синергетичної парадигми. Адже нестабільність, 

випадковість, нелінійність, власно які і виступають об’єктами рефлексії 

синергетики, досліджуються в рамках різноманітних науково-теоретичних 

шкіл, водночас в Україні результати теоретичних напрацювань не знаходять 

поки що свого належного практичного втілення. 
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У даному ракурсі відзначу, що застосування синергетичної парадигми в 

поданому контексті дозволяє виділити складові інфраструктурного середовища, 

яке характеризується наступними складовими: 

 на мікрорівні — створення нової культури взаємовідносин на 

засадах державно-приватного партнерства; 

 на макрорівні — формування загальнонаціональної мети розвитку 

інфраструктури; 

 на глобальному рівні — формування балансу розвитку та реалізації 

інтересів окремих країн (транснаціональних корпорацій, в тому числі в 

кіберпросторі) з інтересами розвитку інфраструктури окремих держав 

(соціальних систем). 

Притаманна сучасному світу поліполярність та полікультурність набуває 

нових невиразних форм [563], адже глобальне лідерство США вже не має 

ознаки однозначного домінування, а прагнення Китаю, Індії, Росії до 

встановлення власних сил та центрів впливу, в тому числі через застосування 

прямої військової сили, формування космічної зброї призводить до закладення 

значного потенціалу до нестабільності сучасного як безпекового, так і, як 

наслідок, інфраструктурного ландшафту. 

Руйнування класичного розуміння поняття „ідентичності” [71, с. 228], 

призвело до втрати самоідентичності окремих соціальних систем, але не 

спричинило мирного, підкреслю, саме мирного співіснування на засадах 

поєднання світоглядів, толерантності та рівноправ’я співіснування різних 

соціальних систем, внаслідок чого утворилася прогалина між титульними 

етносами та мігрантами, які дедалі більше усвідомлюють необхідність свого 

збереження через повернення та розвиток власних гетто. 

Саме за таких об’єктивно існуючих умов, термін „життєво важлива 

інфраструктура” більш точно та чітко описує зміст явища, його 

характерологічні та іманентні ознаки. Дане поняття більш коректно та точно 

відображає зміст надання життєво важливих послуг та реалізацію життєво 

важливих функцій. Також з урахуванням постійної зміни сучасного 
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інфраструктурного ландшафту в геокультурному контексті дане поняття може 

виконувати інтегративну роль, яке зможе об’єднувати різні соціальні системи 

на основі спільних цінностей, котрі, власно, і визначатимуть контури та 

специфіку як безпечного існування та розвитку, так і стійкості об’єктів 

інфраструктури в умовах невизначеності. 

Отже, з урахуванням наведеного пропоную позбутися штучного 

ускладнення розуміння процесів та явищ і увести до наукового обігу поняття 

„життєво важлива інфраструктура”, яке пропоную визначати так: 

життєво важлива інфраструктура — системи, мережі, об’єкти, 

ресурси (як фізичні, так і віртуальні чи інформаційні), послуги, які мають 

настільки велике значення, що їх знищення, пошкодження або виведення з ладу 

призведе до найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності людини, 

суспільства і держави, соціально-економічного розвитку країни, 

обороноздатності держави та забезпечення національної безпеки. 

На підтримку моєї позиції також можу навести досвід Данії, в 

законодавстві якої відсутній терміни „критична інфраструктура”, „сектор 

інфраструктури”, натомість законодавець послуговується терміном „життєво 

важливі соціальні функції”. До таких функцій, зокрема, належать: 

1) енергозабезпечення; 

2) інформаційно-комунікаційні технології; 

3) транспортне забезпечення; 

4) водопостачання; 

5) продовольче забезпечення; 

6) фінансове забезпечення; 

7) пожежні та аварійно-рятувальні служби, поліцейські функції, 

військова допомога органам державної влади; 

8) охорона здоров’я та соціальні послуги; 

9) оборона, розвідка і безпека; 

10) виконання повноважень органами влади всіх рівнів [158]. 
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Так само і в ключовому документі Швеції, який регулює суспільні 

відносини в інфраструктурній сфері, прямо зазначено на життєво важливі 

соцієтальні функції [611]. 

Нарешті впровадження у наукову мову пропонованого мною терміна 

„життєво важлива інфраструктура” або ж „стратегічна інфраструктура” 

привнесе позитивного забарвлення не лише мові, а й діям, адже постійне 

вживання слова „критичний” має негативне забарвлення, формує деструктивне 

ставлення як до самих об’єктів, так і до діяльності із реалізації державної 

інфраструктурної політики. 

В якості наукового плюралізму, пропонується також вживати термін 

„стратегічна інфраструктура”, оскільки за його допомогою підкреслюється 

вважливість усіх об’єктів інфраструктури, а не лише життєво вважливих. За 

даного випадку, розвиваючи дану ідею, далі розгляньмо поняття та зміст 

об’єктів стратегічної інфраструктури. 

 

1.2.3 Правовий зміст поняття „інфраструктурний ландшафт” 

 

Сучасний зміст цивілізаційних процесів дозволяє стверджувати про 

формування нового світопорядку і як наслідок нових концептуальних підходів 

до розроблення системи стратегічних комунікацій [370] і взагалі державної 

політики, в тому числі адміністративно-правового її регулювання. Однією зі 

складових даної політики виступає державна інфраструктурна політика, яка 

формується на межі трансформації антропогенних систем, цифровізації 

суспільства [116] і формування штучного інтелекту як окремого суб’єкта 

суспільних відносин. 

Важливим методологічним завданням виступає здатність науки 

правильно і коректно описувати ті явища та тенденції, які існують в соціальній 

системі. Як влучно зазначає І. В. Діордіца, останнім часом активізувалися 

процеси: 1) номінації — пошуку відповідної назви на позначення нових понять, 

явищ, реалій, предметів; 2) інтернаціоналізації — створення спільного 
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наукового тезаурусу, що можна розглядати як прояв глобалізації в науці; 3) 

ретермінологізації — перенесення термінів однієї галузі на іншу із повним або 

частковим переосмисленням; 4) часткової детермінологізації — виходом 

терміна за власне наукове застосування і вживання його в інших стилях – 

офіційно-діловому, публіцистичному, а іноді – й розмовному [115]. Ці процеси 

також мають відчутне віддзеркалення і в наукових дослідженнях, предметом 

яких виступає інфраструктура. На мій погляд, важливим етапом дослідження 

виступає формування чітких та визначених, а головне – консенсуальних понять. 

Одним із таких понять, які рекомендовано увести в науковий обіг мною 

пропонується визначити поняття „інфраструктурний ландшафт”. 

Наразі активно досліджують різноманітні аспекти інфраструктурної 

політики такі дослідники, як: В. В. Бєгун, Д. С. Бірюков, Д. Г. Бобро, А. Бочков, 

О. В. Євдін, В. А. Заславський, С. П. Іванюта, С. І. Кондратов, А. О. Корченко, 

А. О. Мороз, Є. Степанова, О. М. Суходоля, С. С. Теленик та ін. 

Відзначаючи актуальність з’ясування змісту та запровадження нового 

концепту, відзначу, що серед названих вище дослідників не існує уніфікованого 

погляду щодо застосування тієї чи іншої термінології. Через що актуальність 

уведення в обіг нових понять, які відображають та описують суспільні 

відносини у сфері інфраструктури, є актуальним і потрібним. 

Мета даного підрозділу полягає у формуванні засад побудови 

категорійно-понятійної системи теорії інфраструктурної політики, а також 

впровадження в науковий обіг поняття „інфраструктурний ландшафт”. 

Важливим елементом розвитку теоретичної бази дослідження державної 

інфраструктурної політики виступає формування несуперечливої системи 

понять, в раках якої знайшов би повний опис феномен інфраструктурної 

політики. Такий підхід є коректним з огляду на системність розглядуваної 

проблематики і використовується у більшості сучасних досліджень [34; 247; 

298; 501]. 

Попри значущість даного питання, здебільшого дослідники 

зосереджуються на вивченні окремих аспектів захисту критичної 
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інфраструктури та формування системи суб’єктів такої діяльності [213; 149; 

533]. Утім будь-яка діяльність, рівно як і функціонування системи не може 

лежати поза площиною державної політики. Відтак, вивчаючи державну 

інфраструктурну політику, постає потреба у формуванні окремих номінативних 

одиниць, за допомогою яких буде досліджуватись та описуватись ті чи інші 

явища та тенденції у даній сфері. 

Одним із таких понять, які я подаю на розсуд наукової громадськості, 

виступає термін „інфраструктурний ландшафт”. 

У безпекових дослідженнях та виступах численних чиновників на 

міжнародних та представницьких наукових та політичних форумах  почасти 

можна почути термін „безпековий ландшафт” [322; 27], натомість здійснений 

мною контент-аналіз унеможливив знайти принаймні якесь прийнятне, я вже не 

кажу про науково-обґрунтоване визначення, даного поняття. Саме тому, з 

метою уникнення тиражування помилок, я сформую наукові передумови 

необхідності уведення в науковий обіг поняття „інфраструктурний ландшафт”. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови дане 

поняття визначено так: ландшафт — 1) загальний вигляд місцевості; пейзаж; 

2) малюнок, картина із зображенням сільської місцевості; 3) частина земної 

поверхні з певним сполученням рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного і 

тваринного світу. Виділяють елювіальний, природний та рекреаційний 

ландшафт [259, с. 605]. 

Ландшафт (від нім. Landschaft) — 1) загальний вид місцевості; 2) 

картина, що відображає природу, те саме, що й пейзаж; 3) ландшафт 

географічний — ділянка або комплекс ділянок географічної оболонки Землі, 

обмежений природними кордонами, в межах якого (яких) гірські породи, 

рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинний та тваринний світ утворюють 

взаємопов’язану і взаємообумовлену єдність [261, с. 356].  

Аналогічне визначення міститься і у Геополітичному словнику лише з 

уточненням тієї обставини, що у багатомірному комунікаційному просторі 
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виділяють геополітичний ландшафт, економічний ландшафт, сакральний 

ландшафт, ландшафти души людської [260, с. 245]. 

Характерною відмінністю наведених вище визначень виступає 

відсутність наголосу на формування взаємопов’язаного і взаємообумовленого 

зв’язку. А ця обставина є суттєвою, адже саме цей зв’язок фактично і виступає 

відмінною рисою видових понять ландшафту: чи то економічний, чи то 

безпековий, чи то політичний. 

Доцільність уведення в науковий обіг поняття „інфраструктурний 

ландшафт” полягає в можливості правильного опису тих зв’язків, які в 

певному історичному (окультуреному) просторі єднають визначену спільноту 

людей із інфраструктурою, яка забезпечує реалізацію її життєво важливих 

інтересів із виробленим і згенерованим цією соціальною системою 

інфраструктурним потенціалом та ефективно функціонуючим 

інфраструктурним середовищем власного розвитку. 

З юридичних позицій, поняття інфраструктурного ландшафту дуже чітко 

описує інфраструктурні відносини, в яких звичайний простір (інфраструктурне 

середовище) перетворюються на олюднений, оцифрований та окультурений 

простір інфраструктурного розвитку даної соціальної системи. Калькування 

поняття „сектор інфраструктури”, яке відбувається останнім часом, є 

невдалим кроком застосування іноземних термінів, які не мають змісту і не 

можуть позначати ті чи інші події та явища, які відбувається в рамках 

соціальної системи, що ефективно функціонує в рамках територіального 

комплексу держави України, котра, своєю чергою, в тому числі завдячуючи 

активному науковому пошуку, має достатньо повний арсенал опису, 

послуговуючись  національними номінативними мовними одиницями та 

семантичними комплексами. 

Інфраструктурний ландшафт — сфера інфраструктурних відносин, що 

включає матеріальну єдність  природних, техногенних та антропогенних 

компонентів. Інфраструктурний ландшафт формується в результаті свідомої, 
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цілеспрямованої діяльності людини для задоволення її життєво важливих 

потреб і реалізації життєво важливих функцій. 

При дослідженні державної інфраструктурної політики цим терміном 

доцільно означати інфраструктурний територіальний комплекс, що історично 

відокремився від інших територіальних комплексів, має притаманне лише йому 

сполучення інфраструктури та системи управління нею, зумовлений єдністю 

природних, техногенних та антропогенних компонентів, які поєднані між 

собою в органічному взаємозв’язку рельєфом, водними ресурсами, флорою і 

фауною і який цим самим визначає інфраструктурні можливості відповідного 

регіону (соціальної системи), зумовлює тип розвитку соціальної системи, її 

місце в цивілізаційних змінах та світовому укладі, характер здійснення 

інфраструктурної політики. 

При формуванні видових понять ландшафту акцент зазвичай припадає на 

територіальну ознаку. Зокрема, за такого підходу досліджується 

інфраструктура, яка розташована на конкретній території як особливому 

історичному топосі (грец. τόπ οσ– місце, місцевість), в якому живуть конкретні 

люди і які управляють даною інфраструктурою. Натомість за сучасних умов, із 

розвитком інформаційних технологій, цифровізації світу, що є визнаним 

механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно 

впливати на ефективність, результативність, вартість і якість економічної, 

громадської та особистої діяльності у сфері інфраструктурної політики, 

територіальний комплекс не є визначальною ознакою, адже суб’єкти 

управління можуть не перебувати і не бути пов’язані з територіальним 

комплексом, на якому розташовані об’єкти життєво важливої інфраструктури. 

Відтак, розширюючи гносеологічні межі пізнання даного об’єкта 

дослідження зауважу, що для моєї теми з урахуванням висловленого вище 

цікавим є не стільки топос, скільки його перетворення на хронотоп (від грец. 

χρόνοσ – час – і τόπ οσ – місцевість – сутнісний взаємозв’язок часових і 

просторових відносин), який поєднує інфраструктурний ландшафт із 

історичною пам’яттю, здійснює трансляцію не лише соціокультурних 
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цінностей від покоління до покоління, а й традицій творення інфраструктурно 

розвиненої соціальної системи, розвиток інфраструктурного потенціалу та 

інфраструктурних спроможностей держави — фактично уможливлює 

інтегральну взаємодію території та інфраструктури, тобто створює 

оригінальний інфраструктурний простір.   

Поза це поняття „інфраструктурний ландшафт” уможливлює 

реконструювати та реконцептуалізувати алгоритм самовизначення та 

самоідентифікації певної спільноти [163]  та належних до неї не лише її власних 

об’єктів інфраструктури, а й тих, якими вона потенційно може здійснювати 

управління з метою реалізації власних інтересів, життєво важливих функцій.  

Поняття інфраструктурного ландшафту описує рівень еволюції певної 

соціальної системи, її спроможностей щодо ефективного управління як 

об’єктами власної інфраструктури, так і (на основі теорії динамічних систем та 

синергетики), вважаючи інфраструктурні відносин відкритою нелінійною 

системою управління, інфраструктурними об’єктами інших соціальних систем, 

із метою реалізації власних національних інтересів, при чому не виключаючи 

факту реалізації життєво важливих функцій і надання керованій соціальній 

системі життєво важливих послуг. 

Відтак, поняття інфраструктурного ландшафту має ширше значення і 

відповідно воно описує і до нього включають об’єкти інфраструктури не лише 

ті, що розташовані в рамках тієї чи іншої території, а на які розповсюджується 

механізм управління і які можуть слугувати ефективному розвитку даної 

соціальної системи у певному часово-просторовому форматі. 

Особливості інфраструктурного ландшафту є результатом багатогранного 

за своїми проявами процесу системної еволюції соціальної системи. Причому 

відзначу, що сама категорія є корисною і резонує із пропонованим мною 

підходом щодо застосування терміна „життєво важлива інфраструктура” 

для використання в сучасних умовах і виділення тих об’єктів, функцій та 

послуг, які визнані життєво важливими. 
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З урахуванням теорії ноосфери, розробленої В. І. Вернадським, 

інфраструктурний ландшафт — просторове відображення накопиченої 

еволюції знань, умінь та навичок, компетенцій щодо ефективного управління 

інфраструктурним комплексом як системою в певному ареалі, своєрідна 

проекція ефективності інтегрального поєднання рівня інфраструктури і 

природного ландшафту функціонування даної інфраструктури як єдиного 

цілого. 

Ключовим при визначенні змісту поняття інфраструктурного ландшафту 

є характер взаємодії, взаємовпливу і взаємообумовленості інфраструктури і 

природи, їх інтегральність та коеволюція. З огляду на сказане, доцільно за 

допомогою методу екстраполяції використати методологічні підходи різних 

вчених, які досліджували схожі за родовою ознакою поняття [69; 312; 575]. 

Використання інформаційно-аксіологічного підходу уможливлює 

розуміння інфраструктурного ландшафту як ландшафту, у формуванні якого 

значну роль відіграють духовні та інтелектуальні цінності, що передаються з 

покоління в покоління і які, своєю чергою, відчувають на собі вплив 

інфраструктурних (матеріальних) компонентів ландшафту [263]. Так, 

прикладом, інтелектуальні цінності жителів Демократичної Республіки Конго і 

Сінгапуру суттєво різняться, оскільки держави існують в різних типах 

цивілізаційного укладу і відповідно на різних інфраструктурних рівнях 

розвитку соціальної системи. Саме тому пізнання та множення 

інфраструктурного ландшафту відбуватиметься, виходячи з тих початкових 

позицій, в яких виховувалась молодь і які вона готова сприймати як такі, що 

можуть задовольнити життєво важливі інтереси за допомогою наявності 

достатніх інструментів для реалізації життєво важливих функцій. 

За допомогою феноменологічного підходу інфраструктурний ландшафт 

можна інтерпретувати як земний простір, життєве середовище достатньо 

великої групи людей, яка має потенцію до самовідтворення, якщо цей простір 

одночасно цільно та диференційовано засвоєний утилітарно, семантично та 

символічно. Таким чином інфраструктурний ландшафт може бути 
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інтерпретований в якості структурно-семантичного утворення, яке наповнено 

смислами і знаковими та інформаційними цифровими системами.  Такий підхід 

здебільшого описує як моноетнічні нації, які досягли значного розвитку 

(наприклад, Японія), так і мультикультурні країни, об’єднані на засадах 

спільних та парадигмальних наративів, смислів та цінностей (наприклад, 

Франція, США) 

Також корисним для унормування і фактичної легітимації в нормативно-

правових актах нової номінативної одиниці є вивчення інших родових понять, 

які вже мають достатній рівень дослідженості, зокрема антропогенний 

ландшафт. 

Антропогенний ландшафт — місцевість, змінена діяльністю людини в 

процесі виконання нею соціально-економічних функцій та використання 

певних технологій природокористування. Антропогенний ландшафт — 

наслідок антропогенних змін ландшафтів [14]. 

У результаті різних видів природокористування змінюються властивості 

ландшафтів та їхня морфологічна структура. У різних природничих зонах 

ступінь і спрямованість господарського освоєння ландшафтів України 

неоднакові. Так, інтенсивне освоєння Лісостепу почалося у XVI ст., а більша 

частина тер. Українського Полісся зазнала значних антропогенних змін лише у 

XIX ст. Унаслідок цього виникли різні природно-антропогенні (ландшафтно-

техногенні) комплекси з новими функціями та якостями. У процесі 

сільськогосподарського виробництва сформувались агроландшафтні комплекси 

(природно-землеробські, природно-меліоративні та природно-пасовищні). 

Близько 80 % земельного фонду країни припадає на сільськогосподарське 

природокористування. Землеробний вплив найбільше проявляється 

через меліорації різних видів, зокрема осушувальні меліорації та зрошування. 

Майже всі еродовані землі країни охоплені лісомеліорацією. Лісогосподарський 

вплив проявляється, з одного боку, у скороченні площ лісів (пересічна 

лісистість країни – 14,1 %), з іншою – у створенні лісокультурних ландшафтів, 

лісопарків, зелених зон тощо. Ландшафти промислові формуються локально, 
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зокрема у Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та інших областях. При повній 

рекультивації порушених ландшафтів формуються вторинні культурні 

ландшафти з агропромисловими, рекреаційними та природоохоронними 

комплексами. Водогосподарський, гідро- й теплоенергетичний вплив 

проявляється не лише у зміні структури природно-територіальних комплексів, а 

й середовища великих природно-господарських регіонів. Так, водосховищами 

Дніпровського каскаду затоплено близько 718 тис. га, до 10 % їхньої площі – 

мілководдя глибиною до 2 м. Значні зміни ландшафтів спричинює також 

рекреаційна діяльність. Антропогенні зміни ландшафтів мають прямий або 

опосередкований характер, прогресивну чи регресивну спрямованість щодо 

їхньої продуктивності й виконання ландшафтами соціально-економічних 

функцій, бувають зворотними та незворотними. В Україні, у зв’язку зі значним 

освоєнням території, ландшафти переважно антропогенні [14; 105; 603]. 

У сучасних умовах дослідження антропогенного ландшафту значних змін 

зазнали не лише рослинність і тваринний світ, ґрунти та мікрорельєф, а 

передусім основні риси клімату. Дедалі частіше доводиться констатувати про 

зростання зон деградованого ландшафту, в якому змінено зв’язки між 

природними компонентами, що стало наслідком непродуманої та помилкової 

діяльності людини. Отже, зважаючи на переважання антропогенного 

ландшафту, доцільно визначити той факт, що чималий вплив ці ландшафти 

чинять і на ефективне функціонування інфраструктури, рівно як і навпаки: 

непродумана інфраструктура знищує природні ландшафти та призводить до їх 

деградації. 

Водночас слід відзначити і той факт, що освоєння території має носити 

прогресивний характер, сприяти збільшенню можливостей щодо 

продуктивності та виконання ландшафтами соціально-економічних функцій, в 

тому числі підвищення ефективності функціонування об’єктів інфраструктури. 

Зважаючи на той факт, що у перетвореному ландшафті природні 

компоненти та зв’язки між ними змінюються цілеспрямовано, можна 

стверджувати, що дані зміни відбуваються через застосування науково 
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обґрунтованої методології: систему інженерних, меліоративних, 

природоохоронних та організаційних заходів. Саме тому я переконаний, що 

органічним поняттям, яке має досліджуватись поряд із поняттям 

„антропогенний ландшафт” виступає поняття ноосфери. 

Корелятивним із поняттям антропогенний ландшафт виступає поняття 

ноосфери — (грец. νόος — „розум” і σφαῖρα — „сфера”) — сфера розуму; сфера 

взаємодії суспільства та природи, в межах якої розумна людська діяльність стає 

визначальним чинником розвитку (ця сфера позначається також термінами 

„антропосфера”, „біосфера”, „біотехносфера”). Початок ноосфери доцільно 

визначити з того часу, коли розумові дії людей досягли за силою впливу на 

геосферу і біосферу потужності „геологічної сили” — це явно сталося після 

побудови Суецького каналу (1869 рік), Панамського каналу (1920 рік), після 

побудови найбільших ГЕС, після  ядерних випробувань [335]. 

Серед складових частин ноосфери виокремлюють: 

 антропосферу — сукупність людей як організмів;  

 техносферу — сукупність штучних об’єктів, створених людиною, та 

природних об’єктів, змінених у результаті діяльності людства; 

 соціосферу — сукупність соціальних факторів, характерних для 

даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з природою. 

До основних законів ноосфери різні вчені включають: 

 історичні передумови (закономірності) виникнення ноосфери (В. І. 

Вернадський); 

 закон ноосфери В. І. Вернадського; 

 фундаментальна константа ноосфери — моральність; 

 закон необхідності перемоги екологічного світогляду; 

 закон неминучості збільшення ролі екополітики; 

 принципи наростання цілеспрямованого впливу людей на систему 

людина — суспільство — природа; 
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 закон гармонійного примирення свободи і національних 

особливостей із плануванням і об’єднанням (П. Тейяр де Шарден); 

 закон єднання дій та ідей людства (В. І. Вернадський) [147]. 

Відповідно до теорії Вернадського, ноосфера є третьою у послідовності 

таких основних фаз розвитку Землі, як утворення геосфери (неживої природи) 

та біосфери (живої природи). Так само, як біосфера утворюється взаємодією 

всіх організмів на Землі, ноосфера складається усіма розумами, що взаємодіють 

[581; 251].  

Ноосферу можна розглядати як єдність „природи” і культури (в 

широкому тлумаченні останньої — з техносферою включно), особливо 

починаючи з того моменту, коли „культура” досягає (за силою впливу на 

біосферу та геосферу) потужності „геологічної сили”. Відтак, завдячуючи теорії 

ноосфери, можливо побудувати екологічний інфраструктурний ландшафт. 

 

1.3 ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ ІГОР АУМАНА В ДЕРЖАВНІЙ 

ІНФРАСТРУКТУРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом дедалі більше у практичній площині доводиться 

стикатися з відсутністю ефективних напрямів державної політики у сфері 

інфраструктури. Втрата інфраструктурного потенціалу, великі ризики 

дестабілізації життєво важливих об’єктів інфраструктури, я б навіть сказав 

загрози втрати інфраструктурного суверенітету — серйозні проблеми, які поки 

не мають достатньо науково обґрунтованого вирішення. 

Звичайно, не можна говорити про те, що тематика інфраструктури не 

розглядається. Це здійснюється відповідно до ракурсу досліджень окремого 

дослідника. Чимало уваги цій темі відповідно до своїх функціональних 

обов’язків приділяють співробітники Національного інституту стратегічних 

досліджень [213; 149; 511]. До найбільш помітних дослідників окремих 

фрагментів цієї системної тематики я можу віднести таких, як: В. В. Бєгун, Д. 

С. Бірюков, Д. Г. Бобро, А. Бочков, В. П. Горбулін, О. В. Євдін, В. А. 
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Заславський, О. П. Єрменчук, С. І. Кондратов, А. О. Корченко, А. О. Мороз, 

Є. Степанова, О. М. Суходоля, С. С. Теленик та ін. 

Водночас наразі можу констатувати відсутність цілісної концепції 

розроблення державної інфраструктурної політики і як: 1) теоретичної системи 

поглядів на сутність, зміст та призначення, форми та методи формування, 

реалізації та розвитку, підвищення ефективності та корекції алгоритмів 

соціального управління тощо, і як 2)  практичних напрямів державної політики, 

що їх практична реалізація призводить до формування керованих алгоритмів 

управління у сфері інфраструктури з метою створення гарантованих умов 

реалізації національних інтересів та розвитку інфраструктурного потенціалу 

країни. 

Відтак, відзначаючи актуальність дослідження цих двох аспектів, 

усвідомлюючи їх важливість в рамках даної роботи я зосереджу власну увагу 

на розробленні теоретичних засад теорії державної інфраструктурної політики, 

зокрема на питаннях будови методології: інтерпретації теорії ігор Аумана до 

формування державної інфраструктурної політики [556]. 

Мета підрозділу полягає у формуванні засадничих положень 

інтерпретації теорії Аумана до формування ефективної державної 

інфраструктурної політики, яка буде досягнута через послідовне вирішення 

наступних завдань: 1) визначити зміст теорії Аумана; 2) інтерпретувати 

положення даної теорії до формування правових засад державної 

інфраструктурної політики в Україні; 3) намітити науково обґрунтовані шляхи 

ефективного правового регулювання даної політики. 

У 2005 році лауреатом Нобелівської премії з економіки „За розширення 

розуміння проблем конфлікту і кооперації за допомогою аналізу в рамках теорії 

ігор” став професор Харві Ісраель Роберт Джон Ауман. Його інтерпретація 

теорії ігор до вирішення конфліктів може бути цікавою і для формування засад 

для розроблення ефективної державної інфраструктурної політики. 

Відповідно до засадничих положень теорії Аумана конфлікти різних 

рівнів і характеристики можуть вкладатися у певні математичні моделі, 
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ігнорування яких може призвести до дестабілізації як соціальної системи, так і 

системи управління [556]. 

Однією з умов будови ефективної ДІФСП має виступати її відповідність 

національним інтересам. На жаль, перші роки війни Росії проти України (2014–

2015 рр.) продемонстрували системні помилки при формуванні ДІФСП, які 

фактично призвели не лише до дестабілізації системи життєво важливих 

об’єктів інфраструктури, а й до прямої їх втрати, коли через дії агресора було 

або ліквідовано, виведено з ладу або ж повністю викрадено дані об’єкти.  

Попереду ще велика робота, і передусім формування окремого виду 

державної політики — державної інфраструктурної політики, однією з засад 

якої має виступати раціональність і прагматичність, відповідність передусім 

національним інтересам, а не сьогочасним прагнення окремих політиків чи 

політичних груп. Правове закріплення цих засад має відбуватись у 

відповідному документі концептуального рівня, яким має виступати або 

Концепція державної інфраструктурної політики, або Стратегія 

інфраструктурної безпеки. Такий підхід є сталим у правовій науці і має 

достатнє солідне наукове підґрунтя [556]. 

Принаймні, на мій погляд, більш корисним буде відмовитись від 

трактування інфраструктурної політики як допоміжної політики, яка забезпечує 

реалізацію національних інтересів у різних сферах життєдіяльності. Натомість 

інтерпретувати ДІФСП як самостійний вид державної політики з притаманним 

лише їх суб’єктами та об’єктами впливу, а також адміністративно-правовими 

методами регулювання суспільних відносин, які виникають, формуються і 

розвиваються в інфраструктурній сфері.  

На підтвердження моїх думок наведу слова В. В. Толстошеєва, який 

прямо вказував на самостійність інфраструктурного комплексу, відзначаючи, 

що незважаючи на економічну неоднорідність інфраструктурних ланок, вони 

мають спільне функціональне призначення і необхідну єдність, що зумовлюють 

можливість їхнього об’єднання до самостійного комплексу, що є важливим з 

огляду на необхідність правового регулювання даного комплексу [566, с. 22]. 
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Відтак можу висунути наукову гіпотезу про необхідність виділення окремого 

виду правовідносин — інфраструктурні правовідносини. І відповідно 

сформулювати до подальшого дослідження тему адміністративно-правового 

регулювання інфраструктурних відносин, а також адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики. 

До речі сфера інфраструктури також має бути виокремлена в окрему 

сферу життєдіяльності, життєво важливі національні інтереси в якій також 

можуть виступати і об’єктом державної політики національної безпеки. Але 

про співвідношення інфраструктурної та безпекової політики слід говорити 

окремо, оскільки це має виступати самостійним предметом дослідження, 

потребує вивчення значного масиву, передусім безпекової літератури. 

Нове покоління українців має бути більш реалістичним за своїх 

попередників, адже потрібно змінювати модель відносин як зі своїми 

зовнішніми партнерами, так і в рамках розвитку державно-приватного 

партнерства. 

Причому дана організаційна модель має ще й виступати функціональною, 

адже вона має бути заснована на більшому і реальному залученні приватного 

сектора не лише до розроблення, а й безпосередньо до реалізації ДІФСП, адже 

левова частка власності на об’єкти інфраструктури належить приватному 

сектору. Такий підхід більш відповідатиме сучасним трендам розвитку 

швидкоплинно змінюваного динамічного середовища, ніж лінійні прогностичні 

моделі, засновані на дотриманні чітких показників і критеріїв, вихід за які може 

сприйматися як загроза ДІФСП. 

Професор Ауман переконливо довів прямий зв’язок теорії ігор із 

політикою [556], що за певних умов і відповідних корегувань я можу 

екстраполювати стосовно предмета власного дослідження. 

Основний зміст теорії ігор полягає у тому, що вона становить аналіз 

стратегії у відносинах двох сторін, що здійснюють взаємодію. Причому ці 

відносини можуть знаходити свій вияв у найрізноманітніших якостях: від 

співробітництва до конфлікту і в найрізноманітніших сферах. Натомість модель 
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лишається тією самою. Насправді існує набір правил, які, власно, і визначають 

розвиток конфлікту при зіткненні двох сторін. Причому одночасно можна 

говорити і про існування певного інструментарію, необхідного для того, щоб 

мотивувати супротивника, ворога прийняти твою позицію. Це і прийняття 

Україною „гуманітарного конвою”, яким вивозилася левова частка 

інфраструктури ОРДЛО, і досі неефективна діяльність Міністерства 

інформаційної політики щодо організації та проведення комунікаційних 

кампаній на тимчасово окупованих територіях, а також квола безпосередня 

діяльність із реалізації ефективних інфраструктурних проектів, спрямованих на 

забезпечення безперешкодного доступу громадян України на окупованих 

територіях до інформації, з одночасним блокуванням ворожого контенту, і 

відсутність центрального органу виконавчої влади, який здійснював би 

державну політику у сфері інфраструктури. 

Причини такої поведінки можна побачити глибше занурившись у 

концептуальні положення теорії Аумана, який відзначає, що моделі 

різноманітних конфліктів є ідентичними по своїй суті, водночас релігія, 

ідеологія, національна ідентичність мають вторинне значення. 

Раціональність інфраструктурної війни як складової гібридної війни або 

війн нового покоління, лежить не в площині мотивів, а в царині методів 

досягнення. Мета може бути ірраціональною, здаватися безневинною або 

навпаки жахливою. 

Наприклад: ворог може ставити завданням захопити та дестабілізувати 

інфраструктуру в Каспійсько-Чорноморському або Азовсько-Чорноморському 

регіонах [574], хтось з українських політиків може галасливо переконувати, що 

він поверне Крим до України або ж закликати до учасників Будапештського 

меморандуму щодо надання Україні „обіцяних” гарантій безпеки. Але і за 

першого і за другого випадку кожна сторона залежить від свого партнера або 

ворога, що змушує вести себе раціонально — так, щоб досягти максимуму, 

піддаючи інфраструктуру, особливо життєво важливі об’єкти інфраструктури, 

найменшому ризику. 
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У ситуації, коли ворог (і будемо відверті: це не лише одна держава) 

прагне знищити (дезорганізувати, дестабілізувати, мінімізувати ефективність 

системи інфраструктури в Україні, зменшити здатність інфраструктури 

впливати на державну політику і взагалі на реалізацію національних інтересів 

тощо [533]) Україну, все залежить від того, наскільки управлінська еліта сама 

погоджується із нав’язаним ззовні алгоритмом управління. Причому підкреслю, 

що як це не парадоксально, це стосується не лише наших ворогів, а й партнерів. 

Отже, від того, якою буде реакція нашої держави і тих способів протидії 

(а в цілому це має все оформлюватися в рамках державної інфраструктурної 

політики), які вживатимуться, залежатиме поведінка не лише нашого ворога, а 

й наших партнерів. Якщо абстрагуватися від емоцій, ідеології та політики, суто 

з методологічних позицій теорії ігор, то це гра, а у грі існують свої правила, 

виконання яких призводить до отримання запланованого результату і навпаки. І 

саме правове регулювання інфраструктурних відносин виступає тим 

дороговказом, який найбільше наближатиме до цього запланованого 

результату. 

На сьогодні ворог поки що досягає своєї мети. Відступаючи зі своєї 

території, втрачаючи один за одним об’єкти життєво важливої інфраструктури, 

віддаючи різні види свого простору (в тому числі і ментального) під контроль 

іншим державам, поступаючись власною інфраструктурою, втрачаючи 

можливості щодо її розвитку, а також участі в глобальних інфраструктурних 

проектах, ми довели, що методи, які використовує наш ворог, є ефективними 

для нього, а методи державного управління, які вживає наша держава, в тому 

числі через вплив третіх гравців — є не досить ефективними, передусім для 

України.  

Так, наприклад, проводячи обмін заручниками, ведучи перемовини з 

ворогом, не даючи збройної відкритої відсічі належними засобами, а лише 

постійно звертаючись до міжнародного товариства в надії (як показує практика 

безпідставній) по допомогу, ми даємо чіткий знак, сигнал та стимул ворогу до 

нових порушень та поступового знищення державного суверенітету. 
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Переконаний, якщо така політика не зміниться, причому неважливо, хто буде 

при владі, то Україна може опинитися на межі свого зникнення. Адже нікому 

окрім нас, не потрібна незалежна Україна, наша інфраструктура — виключна 

майнова власність Українського народу, а отже, збереження та примноження 

інфраструктурного комплексу, розвиток інфраструктурного потенціалу 

становлять пріоритетні національні інтереси. 

Якщо після прямих дій ворога, спрямованих на знищення громадян 

України, захоплення наших об’єктів інфраструктури, безпрецедентного акту 

збройної агресії, ми і надалі лише будемо звертатись до міжнародних 

інституцій та вислуховувати подальші обіцянки про збільшення обсягів 

економічних санкцій, посилення рівня стурбованості тощо, то така практика дій 

ворога буде не лише продовжуватися, а й, отримавши стимул, додатково 

нарощуватися. Причому правильне та беземоційне розуміння даної теорії 

уможливлює чітко усвідомлювати про можливість появи і нелінійних 

компонентів. Оскільки за умови інспірованості даного конфлікту, з часом такі 

подальші дії можуть вийти з-під контролю не лише Української влади, а й 

самого ворога та третіх гравців. 

Сьогодні ворог нав’язує нам правила гри, які ми, на жаль, приймаємо. І 

знову ж таки тут йдеться про застосування реактивного підходу в державній 

політиці, застосування віджилих парадигм державного управління. 

Асиметричне управління, застосування випереджувальних заходів, ведення 

проактивної політики, спрямованої  на упередження можливостей ворога 

створити умови для нереалізації національних інтересів України — ось один із 

шляхів продуманого розвитку нашої України. І про це дедалі активніше 

говорять дослідники у різних наукових розвідках. 

Слід чітко передбачати та розуміти цілі нашого ворога: якщо його метою 

було вирішення конфлікту — миротворчість, тоді переговорний процес є 

доцільним і корисним. Воднораз, якщо мета супротивника — агресія, 

захоплення, унезалежнення нашої держави, знищення життєво важливих 

об’єктів інфраструктури  — миротворчість стає небезпечною та шкідливою. 
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На думку Аумана, ані Наполеон, ані Гітлер не були зацікавлені у мирі зі 

своїми сусідами, саме тому будь-які спроби умиротворити їх призводили до 

зворотного результату. Коли агресор вбачає свої методи ефективними, він 

продовжує їм слідувати, висуваючи дедалі нові вимоги. Якщо агресор зустрічає 

рішучий спротив, він переглядає свій підхід. На думку Аумана, пацифізм 

призводить до війни, оскільки країна, де він стає ідеологією, починає грати за 

правилами ворога, агресора. На жаль, зараз Україна повністю грає за правилами 

ворога [556]. 

Що більше Україна робитиме поступок ворогу, то більшому тиску не 

лише з боку ворога, а й інших ми будемо піддаватися. Це закономірно. Але не 

слід викреслювати з управлінської матриці й ще одного впливового гравця: 

міжнародні інституції. 

Третій гравець (третя сила), як правило, завжди зацікавлений відвести від 

себе агресію і направити її в русло, зручне для себе. Оскільки ворог постійно 

порушує норми міжнародного права, він веде агресивну зовнішню політику із 

застосуванням методів ведення війн нового покоління, оточуючий світ 

задоволений тим, що існує постійний об’єкт, який стає постійною жертвою 

агресії ворога. Допоки існує цей об’єкт, агресія ворога не перекинеться на цього 

третього гравця. Але знову ж таки, нелінійність даного процесу може призвести 

згодом до різноманітних кольорових революцій або принаймні їх спробі в 

європейських державах, в яких створені усі умови для дестабілізації та існує 

чимала низка чинників, які Росія може використати для дестабілізації: і 

міграційний, і економічний, і релігійний. Отже, невтручання європейських 

країн в реальну допомогу Україні також несе в собі загрози для європейського 

континенту, оскільки не отримавши належної відповіді країна-агресор не 

зупиниться і піде Європою. 

Саме тому Україні на неофіційному рівні слід зосередити власну увагу не 

на сподівання, розуміння та співчуття, а передусім, на формування дієвої 

нормативно-правової бази реалізації державної інфраструктурної політики. 

Різницю цінностей та світобачення між нами та ворогом обумовлюють формат 
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відносин із ним: з ворогом можна існувати, якщо він усвідомить, що війна, 

тероризм, збройна агресія, спроби насильницької зміни конституційного ладу, 

насильство матимуть для нього більш тяжкі наслідки, ніж для нас, оскільки в 

нього об’єктів стратегічної інфраструктури набагато більше і залежність 

населення від них теж. Більше того, залежність самої влади країни-агресора від 

власних окремих інфраструктурних проектів, особливо в нафтовій галузі, має 

визначальний характер. Тому дестабілізація інфраструктурної політики країни-

агресора або створення умов для такої дестабілізації в будь-яких формах може 

слугувати чітким сигналом здатності країни-ворога понести значні втрати аж до 

розпаду, що є неприйнятним для Росії. Саме тому в Росії активно розвиваються 

напрями правового регулювання суспільних відносин у сфері інфраструктури.  

Усі ці положення мають знайти своє відображення у проголошених мною 

вище необхідних для негайного розроблення і прийняття правових актах у 

вигляді легітимованих напрямів державної інфраструктурної політики. 

Марячи про знищення України, ворог має чітко та однозначно 

усвідомлювати, що це призведе до ніщивних результатів і для нього. З іншого 

боку, не надаючи реальної допомоги Україні, європейські країни також мають 

прогнозувати збільшення терористичної активності, активізації екстремістських 

груп різного штибу, змушення держави вдаватися до жорстких методів 

відповіді на тероризм, що своєю чергою призведе врешті-решт до звуження 

прав і свобод людини та громадянина, тобто відхилення від курсу побудови 

демократичних країн. Чого власне і прагне ворог — знищення європейських 

цінностей і нав’язування власного способу світобачення усьому світові, 

побудованому на месіанській ідеї та богообраності, знецінення консенсусу та 

плюралізму. 

За принципом повторюваних ігор, тривала взаємодія навіть у конфліктах 

створює баланс сил, який відкриває можливість для співробітництва та 

кооперації. Якщо сторона відчуває небезпеку покарання за ті чи інші 

екстремальні кроки, вона відмовиться від цих кроків і віддасть перевагу 
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статусу-кво. Але акцент тут робиться саме тому, що ці кроки має робити не 

третій гравець, а учасники конфлікту безпосередньо.  

Хоч би які посередницькі структури не шукали обидва лідери України та 

Росії, допоки вони разом не сядуть за стіл переговорів та остаточно не 

домовляться, ніхто окрім них цього не зробить:  

1) ніхто на примусить Україну застосувати увесь арсенал стратегічних 

комунікацій для забезпечення власної національної безпеки, включаючи 

активні заходи з дестабілізації Росії, в тому числі із застосуванням методів 

ведення війн нового покоління;  

2) ніхто не змусить Україну давати жорстку відповідь агресору аж до 

ліквідації будь-яких, в тому числі військових об’єктів сил та засобів 

супротивника, стратегічних об’єктів інфраструктури;  

3) так само, як і ніхто не змусить Росію припинити агресію чи повернути 

Крим, чи налагодити дружні стосунки з Україною. 

Відтак наступним важливими етапом нашого дослідження виступає 

з’ясування правової природи поняття „життєво важлива інфраструктура”. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

 

Проведене дослідження уможливило встановити, що поняття „державна 

інфраструктурна політика” застосовується в закордонних джерелах вже понад 

два десятиріччя, тоді як в Україні воно тільки-но розпочинає свій активний 

вжиток. Виявлено, що у вітчизняних нормативно-правових актах 

віддзеркалюється вузькопрофільний підхід, за якого інфраструктурна сфера 

пов’язується лише з дорогами та транспортом, а формування даного напряму 

політики здебільшого покладається на Міністерство інфраструктури України й 

підпорядковане йому Державне агентство інфраструктурних проектів. 

Продемонстровано, що подібне бачення не може задовольняти сучасних вимог, 

а відтак, має відбуватися модернізація підходів з урахуванням позицій, 

притаманних сучасній світовій науці та практиці. Виявлені чинники, що 
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кардинально впливають на формування ДІФСП, мають стати підґрунтям для 

концептуальних засад сучасної вітчизняної інфраструктурної політики. На 

підставі проведених узагальнень запропонована авторська інтерпретація 

ключового поняття. Отже, є підстави вважати, що врахування усього 

викладеного має суттєво збільшити ефект і дієвість заходів, які 

запроваджуються зараз і плануються Україною на майбутнє у сфері 

інфраструктурної політики. 

Безпеку об’єктів стратегічної інфраструктури слід розглядати не лише в 

контексті забезпечення надання ними життєво важливих послуг та реалізації 

відповідних функцій, а й передусім в аспекті її інтеграції до безпекової 

політики загалом. Постає реальна потреба в інституційному та правовому 

закріпленні такої інтеграції. І розроблення проекту Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист” є важливим кроком на шляху 

формування системи адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають у сфері безпеки інфраструктури. 

Слід зважати на тренди, які загалом впливають як на безпековий 

ландшафт, так і можуть чинити вплив на функціонування об’єктів стратегічної 

інфраструктури: тероризм та екстремізм, кіберзлочинність, забезпечення 

енергетичної безпеки. 

У рамках розроблення концепції спочатку на рівні теоретико-

методологічної платформи, а потім вже і в рамках нормативного акта доцільно 

визначити пріоритетні об’єкти, які підлягають саме забезпеченню безпеки, не 

обмежуючись лише захисними заходами, які є лише одним із багатьох напрямів 

державної інфраструктурної політики. 

Варіативність рішень у сфері ДІФСП є наслідком відсутності розробленої 

та прийнятої відповідним чином Концепції державної інфраструктурної 

політики України, в якій чітко були б виписано напрями даної політики, форми 

та методи їх забезпечення, а також визначені національні інтереси, реалізація 

яких має відбуватись незалежно ані від політичного курсу, ані політичної 

орієнтації у той чи інший період того чи іншого політичного керівництва 
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України з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інфраструктурного 

ландшафту.  

Відзначено, що адміністративно-правове регулювання ДІФСП виступає 

важливим етапом унормування інфраструктурної політики переведення її у 

правову площину — площину зрозумілого державного управління і 

гарантованої реалізації національних інтересів [274], в тому числі забезпечення 

стійкого функціонування об’єктів стратегічної інфраструктури. Водночас 

підґрунтям для ефективного адміністративного правового регулювання мають 

стати напрацювання різноманітних теоретичних концепцій формування 

напрямів державної інфраструктурної політики. 

Сформовано наукову аргументацію щодо необхідності розроблення 

категорійно-понятійної системи теорії інфраструктурної політики із 

застосуванням методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, 

методології міждисциплінарного підходу. На підставі аналізу ключового 

концепту „життєво важлива інфраструктура”, подано аргументацію щодо 

необхідності застосування коректної наукової методології на засадах науково 

обґрунтованого плюралізму при формуванні не лише окремих понять, а 

категорійно-понятійних рядів. Наведено аргументи щодо доцільності 

використання методів гіперзв’язків для уніфікації категорій та понять з 

подальшою їх легітимацією в нормативно-правових актах. З урахуванням 

сучасних трендів глобалізації, ускладненням структури життєво важливих 

систем та розвитку інфраструктурних відносин, висновується про необхідність 

розроблення та провадження в науковий обіг поняття „життєво важлива 

інфраструктура” (як варіант: „стратегічна інфраструктура”) замість терміна 

„критична інфраструктура”. Подані теоретичні судження тісно пов’язані із 

практичною необхідністю формування системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики. 

Відзначено, що сучасним науковим дослідженням у сфері інфраструктури 

бракує застосування саме методологічних підходів, особливо коли йдеться про 

розроблення категорійно-понятійної системи. 
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Із цього приводу можу погодитись із В. Г. Фатхутдіновим, який влучно 

зауважив: „Механічна рокіровка без опори на глибинну семантику термінів, 

практику термінологічного вживання у більшості законів, насамперед у 

Конституції України, сліпе калькування запозичених номінацій не тільки 

спотворюють понятійний апарат науки, але й перешкоджають розумінню ролі і 

функцій нових соціальних інституцій. Це дає підстави порушувати питання 

щодо уніфікації ключової термінології адміністративної діяльності, а також 

внесення відповідних змін до прийнятих без ґрунтовної наукової експертизи 

законів” [576]. 

Сформовано наукову аргументацію щодо необхідності розроблення 

категорійно-понятійної системи теорії інфраструктурної політики із 

застосуванням методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, 

методології міждисциплінарного підходу. На підставі аналізу ключового 

концепту „інфраструктурний ландшафт”, подано аргументацію щодо 

необхідності застосування коректної наукової методології переформування не 

лише окремих понять, а категорійно-понятійних рядів. Наведено аргументи 

щодо доцільності використання методів гіперзв’язків для уніфікації категорій 

та понять з подальшою їх легітимацією в нормативно-правових актах. З 

урахуванням сучасних трендів глобалізації, ускладненням структури життєво 

важливих систем та розвитку інфраструктурних відносин, висновується про 

необхідність розроблення та провадження в науковий обіг поняття 

„інфраструктурний ландшафт”. Подані теоретичні судження тісно пов’язані 

із практичною необхідністю формування системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики та ухвалення концепції 

державної інфраструктурної політики. 

Таким чином, суто теоретично можу стверджувати про наявність усіх 

передумов говорити про взаємозв’язок культурного та антропогенного 

ландшафту, а у поєднанні із теорією ноосфери В. І. Вернадського і теоретичну 

обґрунтованість застосування терміна „інфраструктурний ландшафт” для 

позначення широкого кола явищ у сфері інфраструктурних відносин. 
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Розроблення поняття „інфраструктурний ландшафт” наблизить до 

розуміння шляхів контролю над нашими життями і над нашою нацією, а також 

життями прийдешніх поколінь в інтегральному розумінні: природа — людина 

— інфраструктура. 

Основними передумовами формування та розвитку інфраструктурного 

ландшафту виступають:  

 на мікрорівні — створення нової культури ставлення до розвитку 

інфраструктурного ландшафту як інтегрального виразу життєво важливих 

потреб соціальної системи і здатностей реалізації життєво важливих функцій і 

збереження природи; 

 на мезорівні — формування загальнонаціональної мети розвитку 

національної інфраструктури як в рамках національного територіального 

комплексу, так і за його межами; 

 на макрорівні — формування загальноцивілізаційних інтегральних 

засад розвитку інфраструктурних комплексів відповідно до балансу 

національних інтересів збереження природи, яке виключає можливість 

потрапляння під загрозу існування прийдешніх поколінь, а також їх здатність 

задовольняти власні життєво важливі потреби та реалізовувати життєво 

важливі функції. 

Саме тому легітимація даного поняття є необхідною умовою розроблення 

та ухвалення концепції державної інфраструктурної політики. 

У розділі подано наукову аргументацію щодо необхідності розроблення 

теорії інфраструктурної політики, зокрема її методологічний інструментарій. 

На підставі виділення окремого виду правовідносин — інфраструктурних, 

надано аргументацію щодо необхідності розроблення державної 

інфраструктурної політики на наукових засадах. Наведено аргументи щодо 

доцільності використання положень теорії ігор Аумана в умовах ведення 

проти України війн нового покоління. З урахуванням сучасних трендів 

розвитку соціальних систем, висновується про необхідність розроблення 

напрямів державної інфраструктурної політики, в яких має бути передбачено 
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ведення інфраструктурних війн, а також протидія ним. Продемонстровано 

необхідність формування системи адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики з метою збереження та подальшого 

розвитку в національних інтересах інфраструктурного потенціалу. 
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РОЗДІЛ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1 ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Формуванню й удосконаленню нормативно-правової бази будь-якої 

держави завжди передує концептуалізація основ поняттєвої парадигми, 

обґрунтування вибору методологічних пріоритетів, відбір домінуючих керівних 

принципів діяльності, що в комплексі зумовлює чітко виважену державну 

політику в тій чи іншій сфері. У цьому сенсі державна інфраструктурна 

політика (ДІФСП) не є винятком. Разом із тим, відсутність чіткої артикуляції 

ключових засад сутності та шляхів реалізації цієї політики з опертям на органи 

публічної адміністрації, правовий механізм держави та систему 

адміністративно-правового регулювання загалом, розпорошеність правових 

норм по десятках законодавчих і підзаконних актів, захоплення 

амбівалентними юридичними кліше у текстах чинних нормативних документів 

само по собі стає загрозою такому сегменту національної безпеки, якою є 

життєво важлива інфраструктура. У такий спосіб значною мірою актуалізується 

нагальна потреба у визначенні саме правових передумов здійснення даного 

напряму політики.  

Багатогранність проблеми формування, реалізації й перманентного 

оновлення державної інфраструктурної політики зумовлює те, що вона стає 

об’єктом наукових інтересів адміністративістів, управлінців, політологів, 

економістів, фахівців у сфері інформаційних технологій і, насамкінець, 

правників в цілому. До поля зору вчених потрапили такі аспекти, як:  
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 інфраструктурний підхід до економічного механізму реалізації 

соціальної політики [262];  

 інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці України [308 ];  

 державна політика структурно-технологічної модернізації 

промисловості [183 ];  

 державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури [167 ];  

 інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку в Україні 

[596];  

 стан, проблеми та перспективи розвитку фінансової інфраструктури 

України [340];  

 складові національної інфраструктури [136];  

 оновлення інфраструктурного потенціалу України [168];  

 державна підтримка розвитку інноваційної інфраструктури в 

Україні [508];  

 стан та методологічні проблеми законодавчого регулювання 

інфраструктури геопросторових даних в Україні [113 ].  

Доволі показовим є й те, що серед публікацій з питань інфраструктурної 

політики представлені ті, що досліджують наукову проблему в регіонально-

діахронічному ракурсі. Саме такий підхід реалізується у монографії 

„Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в 

останній чверті ХVІІІ – 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення)” 

[137]. 

На відміну від власне теоретичних наукових праць виокремлюється серія 

аналітико-прикладних матеріалів, підготовлених фахівцями Національного 

інституту стратегічних досліджень. Зокрема йдеться про збірники, аналітичні 

доповіді, аналітичні записки, через які реалізуються функції аналітико-

прогнозного супроводження діяльності Президента України, що передбачено 

відповідним Указом [424]. Так, серед особливо значущих публікацій слід 

відзначити такі, як: „Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в 

Україні” [150], „Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і 
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стійкості критичної інфраструктури України” [342], англомовна монографія 

„Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine” [627] та ін. 

Попри суттєвий інтерес вчених до різних аспектів формування й 

реалізації державної інфраструктурної політики дотепер практично не 

дослідженою залишилася проблема правових передумов здійснення даного 

напряму політики. Виходячи з цього, метою підрозділу є виявлення й опис 

чинників, що детермінують адміністративно-правові засади здійснення 

державної інфраструктурної політики як окремого напряму діяльності органів 

публічної адміністрації.  

На перший погляд, питання щодо взаємного зв’язку та взаємозалежності 

політики і права давно вийшли з категорії дискусійних і стали майже 

аксіоматичними. Ніхто не стане заперечувати: 

 їх як факти об’єктивної дійсності;  

 спільність в них соціальних і регуляторних функцій, нормативно-

імперативного змісту;  

 наявність інституціональних і аксіологічних ознак;  

 орієнтацію на діяльнісні аспекти;  

 постійний розвиток під впливом змін суспільних відносин з 

одночасним вектором на безпеку й сталий розвиток соціуму.  

Становлення правового простору на засадах безперервного 

функціонування усіх інститутів права уможливлюється завдяки 

цілеспрямованій та виваженій державній політиці, зокрема інфраструктурній. У 

той же час право сприяє дієвості та ефективності реалізації конструктивної 

політики у кожній суспільно значущій сфері життєдіяльності. По суті реальна 

політика як мистецтво управління ґрунтується на правових інститутах, що 

виникають і функціонують у парадигмі суспільних відносин як в межах певної 

держави, так і в міждержавних рамках. Більше того, наявні усі аргументи на 

користь того, щоб розглядати право як своєрідний стабілізатор політики. 

Реалізація політики у правовому руслі дозволяє позбавити її від суб’єктивізму й 

волюнтаризму. Відтак, ніхто не заперечуватиме щодо розгляду права як 
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інструмента здійснення публічної політики. До речі, на це свого часу вказував 

ще І. Кант, який зазначив: „Усі максими, які потребують публічності (аби 

досягнути своєї мети), узгоджуються і з правом, і з політикою” [174 , с. 28]. 

З іншого боку, трансформація права у законодавчо закріплених нормах 

можлива лише за умови відповідної політичної діяльності державних органів. Є 

деякі підстави піддавати критиці погляди відомого німецького правника й 

філософа першої половини ХХ ст. К. Шмитта, який стверджував, що „держава 

обмежується виключно виробленням права” [605, с. 40], проте певне 

раціональне зерно в цьому є. 

Зокрема, саме Верховна Рада України згідно зі ст. 75 Конституції України 

визнається законодавчим органом, який відповідно до ст. 85 Основного Закону 

уповноважена приймати закони; визначати засади внутрішньої і зовнішньої 

політики; затверджувати загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 

затверджувати перелік об’єктів права державної власності, які не підлягають 

приватизації; визначати правові засади вилучення об’єктів права приватної 

власності [198].  

У такий спосіб реалізується синергія зустрічного процесу, за якого право і 

політика перетворюються на складові єдиного соціального цілого. При цьому 

право виступає як засіб легітимації здійснення політики. Своєю чергою, 

політика через відповідні інститути влади забезпечує реалізацію норм права. 

Тож право і політику слід розглядати не через протиставлення, конфронтацію, а 

з розумінням їх неподільного та органічного зв’язку. Задля продуктивності 

такої взаємодії має бути винайдений раціональний баланс між ними.  

Доволі розповсюдженою є точка зору, за якою державна політика передує 

праву, адже саме вона зумовлює концептуалізацію правової норми у тій чи 

іншій галузі із подальшим її закріпленням на рівні законодавства. Подібна 

позиція в цілому є правильною, але не повною, фрагментарною. Вважаю, що 

слід розглядати увесь процес, починаючи із того, що існують певні правові 

передумови, які детермінують формування і здійснення того чи іншого виду 
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політики. Саме вони зумовлюють необхідність чіткої артикуляції позицій 

держави щодо комплексного бачення усіх суттєвих аспектів діяльності у тій чи 

іншій сфері (політична складова) із подальшим закріпленням відповідних 

правових норм (правова складова). Отже, на цьому рівні політико-правова 

взаємодія виступає як своєрідний динамічний коловорот, що доцільно 

представити у вигляді схеми (Додаток А). 

Спираючись на представлену концепцію механізму політико-правової 

взаємодії, є сенс суттєво змінити погляди на парадигму юридичної техніки 

нормотворчості. Здебільшого остання розуміється занадто вузько. Так, в 

авторському підручнику з теорії держави і права, О. Ф. Скакун тлумачить 

зазначене поняття як систему „засобів, правил і прийомів підготовки 

компетентними органами юридичних актів” [491, с. 360]. На думку зазначеної 

авторки, „юридична техніка в правотворчості містить у собі методики роботи 

над текстами нормативно-правових актів, прийоми найдосконалішого викладу 

думки законодавця (інших суб’єктів правотворчості) у статтях нормативно-

правових актів, вибір найдоцільнішої структури кожного з них, термінології і 

мови, способи оформлення змін, доповнень, повного або часткового 

скасування, обёєднання нормативно-правових актів тощо” [491, с. 360-361].  

При подібному розумінні функціональність юридичної техніки 

обмежується лише етапом легітимації певного виду політики без урахування 

глибинних процесів. Дотримуюсь думки, що межі юридичної техніки мають 

розповсюджуватися на вербалізацію правових умов, що передують 

формуванню концептуальних засад того чи іншого виду державної політики з 

подальшою їх репрезентацією у преамбулі законодавчого акта. Крім того, не 

слід забувати про наявність таких типів актів, як доктрина, концепція, стратегія, 

директива, програма, що передують ухваленню законів, проте мають велике 

значення для кристалізації ключових засад правової політики в контексті тієї чи 

іншої галузі. 

Авторське бачення етапів політико-правової взаємодії йде в унісон з 

поглядами Д. Задихайла, який вважає, що „будь-якій активній діяльності 
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держави з метою здійснення керуючого впливу на зміст, характер та 

інтенсивність реалізації суспільних відносин має передувати окрема підготовча 

фаза діяльності державного апарату, що зазвичай полягає у: вивченні стану та 

динаміки розвитку названих суспільних відносин; здійснення їх політико-

правової оцінки; прогнозування напрямів та параметрів наслідків процесів їх 

розвитку…” [142, с. 216 ]. 

Консолідуюся також і з думкою, що чинне законодавство „охоплює не 

весь цикл „технології” державної управлінської діяльності, а фактично 

акцентоване на реалізаційному аспекті політики держави” [142, c. 216]. У такий 

спосіб, нехтування правовими передумовами формування й здійснення будь-

якого виду державної політики спричиняє суттєве зниження її ефективності, а 

то й призводить до загальної недієвості. 

 У зв’язку з тим, що державна інфраструктурна політика України натепер 

цілісно не сформована, знаходиться, говорячи за медичною аналогією, у своєму 

„перинатальному” періоді, виникає нагальна необхідність встановити комплекс 

чинників, що виступає в якості правових передумов концептуалізації та 

здійснення ДІФСП.  

Насамперед, слід піддати аналізу правниче цілепокладання. 

Парадоксальність ситуації, що склалася нині в Україні, полягає в тому, що на 

тлі цілковитої одностайності у поглядах на необхідність соціально-

економічного прогресу в умовах забезпечення національної безпеки, практично 

відсутня чітко виважена офіційна позиція щодо державної інфраструктурної 

політики з визначенням засобів та алгоритмів подолання негативних тенденцій 

у ряді сфер життєдіяльності й виходу, принаймні на вектор сталого розвитку. 

Одним із аргументів на користь цього можуть слугувати отримані мною дані 

контент-аналізу, за якими виявляється, що у Законі України „Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку 

України” [387 ] жодного разу не згадується поняття „інфраструктура”. 

 Бар’єром на шляху сталого розвитку України є й те, що правові норми, 

закладені в абсолютній більшості актів щодо боротьби з корупцією, 
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детінізацією економіки, обнуляються через правовий нігілізм, неефективну 

діяльність правоохоронної й судової влади. Наприклад, у звіті Міністерства 

інфраструктури України за 2018 рік зазначається, що „95% доріг перебували у 

зруйнованому стані і не ремонтувались 20-30 років” [148]. І це в мирний час 

при значних щорічних фінансових витратах на будівництво і ремонт доріг. У 

правовій державі, якою позиціонує себе Україна, за цим фактом одразу мало б 

відбутися реагування з боку правоохоронних органів, принаймні верифікація 

даних, проте, все так і обмежилося лише рамками констатації.  

Тож виникає ситуація, за якої ставиться під сумнів доцільність численних 

нормативно-правових актів, оскільки вони переходять у площину існування, 

паралельного істинній реальності. Тож при пошуку шляхів змін на краще слід 

звернутися до юридико-технологічного комплексу формування державної 

політики, що базується на діагностиці поточного стану, модернізації цілей і 

стратегій, а також засобів їхнього поетапного досягнення.  

Доволі симптоматично, що обґрунтоване застосування поняття „державна 

політика”, включаючи видову диференціацію, здебільшого обмежується 

функціонуванням у власне науковій сфері без всебічної правової 

інституціалізації поняття.  

Натепер у правовому контексті державна політика розглядається 

переважно щодо діяльності органів виконавчої влади. Так, при визначенні 

сфери повноважень центральних органів виконавчої влади у відповідних 

законах обов’язково зазначається, у якій саме сфері даний орган формує та 

реалізує державну політику. Зокрема, здійснений мною контент-аналіз 

законодавства дозволив виділити такі 8 видів легітимованих термінів: 

1) державна митна політика — це система принципів та напрямів 

діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної 

безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього 

ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. 

Державна митна політика є складовою частиною державної економічної 

політики [316]; 
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2) державна морська політика — 1) система цілей, заходів, засобів та 

узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямованих 

на реалізацію національних інтересів на морі [402]; 2) система врегульованих 

зовнішніх та внутрішніх суспільних відносин, що виникають у процесі 

провадження морської діяльності, реалізації національних інтересів України у 

цій сфері [402]; 

3) державна промислова політика — це діяльність Уряду, спрямована 

на збереження, підтримку і розвиток вітчизняних товаровиробників у галузях і 

виробництвах, що забезпечують життєві інтереси країни, насамперед її 

економічну безпеку, а також соціальний та культурний рівень життя народу 

[415]; 

4) державна регіональна політика — система цілей, заходів, засобів та 

узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня 

якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, 

історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших 

особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності [398]; 

5) „Государственная политика в области образования — 

направляющая и регулирующая деятельность государства в области 

образования, осуществляемая им с целью эффективного использования 

возможностей образования для достижения вполне определенных 

стратегических целей и разрешения задач общегосударственного или 

глобального значения. Она реализуется посредством законов, 

общегосударственных программ, правительственных постановлений, 

международных программ и договоров, других актов, а также путем 

привлечения общественных организаций и движений, широкой 

общественности для ее поддержки имеющимися в их распоряжении средствами 

(средства массовой информации, общественные академии, профессиональные 

ассоциации и т.д.)” [319]; 
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6) державна технічна політика в агропромисловому комплексі — 

цілеспрямована законодавчо оформлена система організаційно-економічних і 

правових заходів, які здійснюються органами виконавчої влади для формування 

взаємопов'язаних процесів створення, випробування, виробництва, реалізації, 

використання та обслуговування технічних засобів, наукового, інформаційного 

і кадрового забезпечення агропромислового комплексу [442]; 

7) державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності — 

напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового 

регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між 

регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами 

господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність 

суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської 

діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені 

Конституцією та законами України [399]; 

8) єдина державна регуляторна політика у сфері підприємництва – 

діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою 

підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та 

адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність 

[397]. 

Окрім цього, ключове слово „політика” навіть застосовано у назві одного 

з міністерств. Зокрема, йдеться про Міністерство соціальної політики [365], яке 

згідно з положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2015 р. № 423, „забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері соціальної політики, загальнообов’язкового державного 

соціального та пенсійного страхування, соціального захисту, волонтерської 

діяльності, з питань сім’ї та дітей…” [365].  

Окремі аспекти здійснення державної політики представлені у „Стратегії 

реформування державного управління України на період до 2021 р.” [519]. 

Згідно з даним документом Стратегія з урахуванням принципів державного 
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управління в якості найпершого напряму реформування передбачає 

формування і координацію державної політики (стратегічне планування 

державної політики, якість нормативно-правової бази та державної політики в 

цілому, включаючи вимоги щодо формування державної політики на основі 

ґрунтовного аналізу та участі громадськості [519]. Там же оговорюється, що 

міністерства є органами, відповідальними за формування та реалізацію 

державної політики, а Кабінет Міністрів України — органом, який спрямовує, 

координує та контролює діяльність міністерств [519].  

Кореспондуючи зазначене із державною інфраструктурною політикою, 

виникає ряд принципових питань, а саме:  

1) чи існує на рівні державних органів повне й точне розуміння цілей і 

завдань, функцій, принципів та методів і загалом сутності ДІФСП;  

2) чи передбачається виокремлення ДІФСП з-поміж інших видів 

державної політики, суміжних з нею, зокрема з державною економічною 

політикою, державною інформаційною або кібербезпековою політикою, 

політикою національної безпеки тощо;  

3) у який спосіб має здійснюватися формування й реалізація ДІФСП з 

урахуванням широкого спектра охоплення життєво важливих функцій, які 

водночас виконуються не тільки Міністерством інфраструктури України, а й 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством 

розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики та захисту 

довкілля України, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів 

України. За новітніх обставин до цього переліку мають бути додані 

Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Міністерство охорони здоров’я України;  

4) яку роль у формуванні й реалізації ДІФСП мають відігравати наукові 

інституції, окремі вчені, а також аналітичні спільноти з урахуванням того, що в 

Законі України „Про наукову і науково-технічну діяльність” [423] уведено 

поняття державної дослідницької інфраструктури;  
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5) чи залучатимуться до здійснення ДІФСП недержавні структури й 

організації, аналітичні спільноти та у який саме спосіб. 

Наведений перелік не є вичерпним і може бути суттєво доповненим, 

проте навіть і перелічені аспекти віддзеркалюють глибину й масштабність 

правових передумов чіткого формулювання й подальшого здійснення 

державної інфраструктурної політики. 

 Окрема група чинників, що можуть розглядатися як правові передумови 

реалізації досліджуваного напряму політики, пов’язана із виділенням, 

класифікацією і категоризацією об’єктів інфраструктури. Дотепер в 

законодавстві України відсутнє офіційне визначення даного поняття. Лише в 

Законі України „Про приєднання України до міжнародної конвенції про 

боротьбу з бомбовим тероризмом” [434] є посилання на відповідну міжнародну 

конвенцію, в якій міститься майже архаїзована щодо сучасних умов дефініція. 

Згідно з нею під об’єктом інфраструктури розуміється „будь-який об’єкт, який 

знаходиться в державній чи приватній власності та надає або розподіляє 

послуги в інтересах населення такі, як водопостачання, каналізація, 

енергопостачання, постачання палива чи зв’язок” [317]. Звісно, на період 

прийняття вказаної конвенції, ніхто не міг уявити настільки стрімкий розвиток 

інформаційних технологій, докорінну зміну парадигми національної безпеки та 

багато інших чинників, які суттєво змінили розуміння ключового 

терміносполучення. Проте, що заважало чи заважає нині модернізувати 

законодавство у цій сфері? Найбільш імовірна відповідь – несформованість 

державної інфраструктурної політики.  

Слід зазначити, що проблема відсутності офіційного тлумачення поняття 

„об’єкт інфраструктури” не обмежується власне науковими аспектами, а 

породжує ряд ситуацій, за яких ускладнено правозастосування. Наприклад, 

центральні та місцеві органи державної влади, а також органи місцевого 

самоврядування були вимушені звернутися до Антимонопольного комітету 

України за роз’ясненнями з приводу застосування законодавства, зокрема щодо 

ст. 3 Закону України „Про державну допомогу суб’єктам господарювання” 
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[390] у зв’язку з непорозуміннями, які виникають за відсутності офіційного 

визначення родового поняття „об’єкт інфраструктури” [478].  

Шукати відповідь довелося у низці галузевих законодавчих та 

підзаконних актів, де наведені визначення певних видових понять:  

 об’єкти газової інфраструктури [437];  

 інфраструктура будинкової розподільної мережі, інфраструктура 

кабельної каналізації електрозв’язку, інфраструктура об’єкта будівництва, 

інфраструктура об’єкта електроенергетики, інфраструктура об’єкта транспорту 

[394];  

 стратегічні об’єкти портової інфраструктури [422];  

 об’єкти критичної інфраструктури [372 ].  

Принагідно зазначу, що у Господарському кодексі України [93] активно 

вживаються поняття „соціальна інфраструктура”, „інфраструктура інноваційної 

діяльності”, „інфраструктура ринку”, хоча натепер офіційного визначення цих 

понять на рівні законодавства немає. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що процес формування понятійно-

категоріального апарату ДІФСП відбувається зворотнім шляхом, тобто з 

опертям на численні галузеві джерела за відсутності науково обґрунтованої та 

законодавчо закріпленої домінанти. 

За правилами логіки формулюванню дефініцій має передувати 

впорядкування та юридико-лінгвістична експертиза термінологічного апарату, 

що застосовується для номінації ключових понять ДІФСП. Без цього виникає 

розбалансованість усієї системи базових категорій, що не може не мати 

правових наслідків. 

До прикладу. Серед центральних органів виконавчої влади України є 

Міністерство інфраструктури. Згідно з Положенням про нього [364] сфера його 

повноважень розповсюджується на об’єкти транспорту (авіаційного, 

автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного 

транспорту, метрополітену) і поштового зв’язку. Цілком природно виникає 

питання: а чи охоплюється уся інфраструктура лише транспортною галуззю і 
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традиційною поштою? Звісно, ні. То, можливо, був сенс залишити колишню 

назву – міністерство транспорту та зв’язку – нехай, з деякими уточненнями, а 

саме: поштового зв’язку. Тим більше, що в процесі децентралізації влади з 

першого січня 2018 р. 123 тисячі кілометрів автошляхів було передано на 

обласний і місцевий рівень разом із відповідним фінансуванням [148]. Як 

компроміс номінація даного центрального органу виконавчої влади могла б 

формулюватися „Міністерство інфраструктури транспорту й поштового 

зв’язку”. Такий варіант назви найбільш точно відображав би сферу 

повноважень і межі компетенції органу.  

Окремий вкрай важливий напрям впорядкування термінологічного 

апарату складає той сегмент ДІФСП, який перетинається зі сферою 

забезпечення національної безпеки, про що йшлося докладно вище в роботі.  

Таким чином, відповідно до викладеного, важливим наступним етапом 

дослідження виступає з’ясування мети та завдань державної інфраструктурної 

політики в контексті реалізації концепції стало розвитку. 

 

2.2 МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

2.2.1 Державна інфраструктурна політика України в контексті 

реалізації концепції сталого розвитку 

В умовах безпрецедентних змін, з яким стикається не лише Україна, а й 

світ в цілому, формування відкритої диверсифікованої економіки формує 

передумови до все більшого наголосу на необхідності розвитку системної 

інфраструктурної політики. Саме інфраструктурна політика має бути 

орієнтованою на формування умов для досягнення всезагального блага, 

будівництво ефективної екосистеми, в якій гармонія виступатиме визначальним 

рушієм її розвитку та співіснування людини, природи та штучного інтелекту. 

 Вельми продуктивними в контексті зміни глобальних домінантів 

управління є думки голови КНР Сі Цзіньпіна, який поступово та системно 
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впроваджує власну концепцію формування співтовариства єдиної долі, єдиного 

шляху та єдиного поясу. Визначальним чинником впровадження таких ідей 

виступає анонсоване прагнення щодо досягнення взаємної вигоди різними 

країнами і спільного розвитку [487], побудови процвітаючого та прекрасного 

світу. 

Зважаючи на висловлені думки, а також той факт, що сталий розвиток є 

спільною потребою більшості країн світу, в тому числі України, в контексті 

формування інфраструктурної політики доцільно виділити три напрями, 

відповідно до яких має відбуватись даний процес:  

1) спільні консультації та спільний розвиток інфраструктури, розподіл 

результатів через застосування спільних зусиль через впровадження 

відкритої та диверсифікованої економіки; 

2) при формуванні інфраструктурної політики потрібно дотримуватись 

принципу „людина понад усе”, докладаючи зусиль для побудови 

інклюзивного суспільство, орієнтованого на всезагальне благо; 

3) інфраструктура майбутнього має формуватися за „зеленим” 

принципом, бути найбільш сприятливою для гармонійного розвитку 

людини і природи, а також штучного інтелекту; 

4) інфраструктура України має формуватися з огляду на будову 

інклюзивного суспільства — такого суспільства, де кожен: 1) отримує 

свій зиск із загального прогресу нації; 2) має право голосу, право на 

суспільний внесок і свій усвідомлений сенс приналежності до цієї 

спільноти; 3) намагається робити все, що в його силах, та відчуває, що 

він або вона мають реальний шанс на успіх у цьому. 

Отже інфраструктурна політика має виступати умовою реалізації кожною 

людиною своїх інтересів, а відтак — правове регулювання даної політики 

виступає актуальним питанням сьогодення не лише в плані декларацій, а саме в 

контексті створення практичний можливостей для реалізації багатогранних 

національних інтересів. 
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В умовах постійних трансформацій, перерозподілу світового ринку, в 

тому числі прагнення окремих держав до встановлення контролю над 

інфраструктурними системами інших країн, інфраструктурна політика має 

розглядатися крізь призму реалізації концепції сталого розвитку — розвитку, 

який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості 

майбутніх поколінь задовольняти власні потреби [617].  

Серед 17 офіційних та консенсуально узгоджених цілей сталого розвитку 

виділю ті, що безпосередньо стосуються предмета мого дослідження [583]: 

1) створення стійкої інфраструктури, сприяння забезпеченню 

всеохоплюючої та стійкої індустріалізації і впровадженню інновацій  

2) зниження рівня нерівного доступу до інфраструктурних об’єктів та 

використання інфраструктурного потенціалу зсередини країни; 

3) забезпечення відкритості, безпеки, стійкості міст та населених 

пунктів 

4) зміцнення засобів досягнення сталого розвитку і активізації роботи 

глобальних механізмів партнерства; 

5) сприяння благополуччю всіх і у будь-якому віці;  

6) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії для всіх; 

7) забезпечення раціонального використання об’єктів інфраструктури 

з метою підтримання органічного балансу між потребами і виробництвом; 

8) сприяння неухильному, всеохоплюючому та стійкому зростанню, 

повної залученості об’єктів інфраструктури для реалізації національних 

інтересів; 

9) формування умов для органічного співіснування об’єктів 

інфраструктури та екосистем з метою формування умов для високого 

біорізноманіття [37] як умови продуктивності та стабільності екосистем. 

В умовах глобального перерозподілу світу, формування інфраструктурної 

політики має виступати важливим напрямом безпекової політики, а сама 
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політика стати консолідованим структурним елементом державної політики 

національної безпеки. 

Відзначу, що не всі країни навіть і зараз мають теоретично обґрунтовану 

концепцію інфраструктурної політики, я навіть вже не кажу про теоретичне 

обґрунтування самого концепту „інфраструктурна політика” з його подальшою 

легітимацією у нормативно-правових актах. Адже у нинішній редакції 

Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури 

вживається розпливчастий і з надмірно широкою інтерпретацією термін 

„державна політика у сфері захисту критичної інфраструктури” [455]. 

Навіть в одній із останніх робіт НІСД, присвяченій даній тематиці, 

зазначений термін також не згадується [342]. І це суттєвим чином впливає на 

формування альтернатив розвитку системи критичної інфраструктури. 

На моє переконання, інфраструктурна політика виступає складовою 

політики національної безпеки, вона не може бути звужена лише до одного із 

напрямів державної політики національної безпеки, оскільки сама по собі 

становить макросистему. Зокрема, при побудові макросистеми 

інфраструктурної політики з урахуванням імплементації концепції стало 

розвитку доцільно, з урахуванням напрацювань інших дослідників [342; 151; 

534], враховувати та вирішувати наступний кластер концептуальних завдань: 

 формування системи інфраструктурної політики; 

 формування системи забезпечення інфраструктурної політики; 

 формування національної системи безпеки об’єктів стратегічної 

інфраструктури; 

 розроблення механізму правового регулювання відносин, що 

формуються, розвиваються та припиняють своєї існування в рамках 

нових інфраструктурних відносин; 

 адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів 

реалізації державної інфраструктурної політики; 

 підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у 

сфері інфраструктури; 
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 формування інфраструктурної культури; 

 налагодження партнерських відносин із приватним сектором; 

 формування системи міжнародного співробітництва у сфері 

розвитку можливостей держави для реалізації інфраструктурних 

національних інтересів. 

2.2.2  Окремі підходи до визначення мети державної інфраструктурної 

політики України 

Державна інфраструктурна політика спрямовується на формування 

комплексу організаційно-правових, інформаційних, інженерно-технічних, 

експлуатаційних, наукових та інших заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки та стійкості стратегічної інфраструктури. 

Кінцевою метою при цьому є запобігання виникненню нових і зниження 

ризику реалізації ідентифікованих та прогнозованих ризиків через здійснення 

комплексних й інклюзивних економічних, структурних, юридичних, 

соціальних, медико-санітарних, культурних, освітніх, екологічних, 

технологічних, політичних та інституційних заходів, що запобігають і 

знижують схильність до впливу небезпечних факторів і вразливість до 

катастроф, підвищують готовність до реагування і відновлення і тим самим 

зміцнюють інфраструктурний потенціал держави.  

При виробленні державної інфраструктурної політики доцільно виходити 

з побудови правильного алгоритму її розроблення. Аксіоматичним алгоритмом 

є розроблення такої політики, виходячи з поступового та поєднаного спільними 

зв’язками аналізу таких компонентів: 1) мета; 2) завдання; 3) принципи; 4) 

функції; 5) методи. 

У даному підрозділі, я розгляну окремі підходи до побудови мети 

державної інфраструктурної політики через виокремлення та подальший 

синтез певних завдань. 

Важливим завданням державної інфраструктурної політики виступає 

формування системного підходу до управління безпекою всього комплексу 
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систем, об’єктів і ресурсів інфраструктури з огляду на взаємопов’язаність 

об’єктів, які зазвичай належать до життєво важливої, стратегічної 

інфраструктури; розроблення механізму попередження можливих кризових 

ситуацій, пов’язаних із функціонуванням стратегічної інфраструктури. 

Упровадження такої політики потребує ґрунтовного вивчення наявної 

практики забезпечення не лише захисту об’єктів стратегічної інфраструктури, а 

й забезпечення безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури, а у більш 

загальному плані – розроблення теоретичної концепції 

безпекоінфраструктурної політики. Адже нині процеси захисту об’єктів 

життєво важливих об’єктів інфраструктури характеризується домінуванням 

відомчих підходів, потребують детального та комплексного аналізу взаємодії та 

координації дій відповідальних державних органів, способів залучення 

суб’єктів господарства до підвищення безпеки та стабільності функціонування 

стратегічної інфраструктури. У більш широкому розумінні потрібно говорити 

про необхідність здійснення комплексного огляду суб’єктів інфраструктурної 

політики. 

Мій підхід і моє розуміння необхідності переходу від захисту до 

концепції безпеки знаходить своє підтвердження і в роботах маститих авторів з 

даної тематики. 

Зокрема, на думку укладачів Зеленої книги, одним із пріоритетних 

напрямів безпекової політики України має стати підвищення безпеки та 

стійкості національної критичної інфраструктури щодо всього спектра загроз і 

ризиків, оскільки саме критична інфраструктура забезпечує життєво важливі 

для населення, суспільства й держави послуги та функції, без яких неможливі їх 

безпечне існування й добробут, а також належний рівень національної безпеки 

[149, с. 24]. 

У свій час дана робота була найбільш ґрунтовною з розглядуваної 

тематики, тому детальніше зупинюсь на окремих аспектах її аналізу відповідно 

до предмета мого дослідження, визначеного у даному підрозділі. 
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Отже, аналізуючи подане вище визначення можемо виділити принаймні 

декілька висновків, які сприятимуть розумінню підходів до вироблення мети 

державної інфраструктурної політики. 

Інфраструктурна політика є напрямом безпекової політики. 

Застосування формально-юридичного підходу уможливлює піддати сумніву 

таке твердження авторів, оскільки проведений мною аналіз безпекового 

законодавства [428; 440] призвів до висновку про відсутність такого напряму 

державної політики. Так само як в законодавстві відсутнє визначення поняття 

„безпекова політика”, тож його операціоналізація є науково некоректною без 

належних авторських обґрунтувань. Якщо припустити, що автори мали на 

увазі, що інфраструктурна політика є складовою державної політики 

національної безпеки, то даний тезис також є недостатньо обґрунтованим. 

Адже відповідно до законодавства, виділено дев’ять основних сфер 

життєдіяльності, серед яких „інфраструктурної сфери” не виділено. Тож 

логічно припустити, що якщо такої сфери не сформульовано та окремо не 

виділено, то вона не може бути частиною поняття, складовим елементом якого 

вона не є. Принаймні це суто з формального боку.  

З іншого, практичного боку, зрозуміло, що інфраструктурна політика має 

розглядатися як окремий предмет досліджень, а відтак і згодом знайти повне 

теоретичне обґрунтування з відповідною виробленою концепцією щодо 

виокремлення в якості самостійного виду державної політики, нехай і в рамках 

державної політики національної безпеки. Це має кілька важливих наслідків: 

1) інфраструктурна політика викристалізовується як самостійний напрям 

державної політики; 

2) інфраструктурна політика виступає частиною державної політики 

національної безпеки; 

3) відтак, говорити лише про захист об’єктів критичної інфраструктури 

вже є некоректним, оскільки це стосуватиметься лише одного із багатьох 

напрямів безпекової політики. 
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Аналізуючи далі дане визначення, відзначу, що основною метою 

визначено: підвищення безпеки та стійкості національної критичної 

інфраструктури.  

Із такого ракурсу розгляду некоректним є словосполука „підвищення 

безпеки”, адже можна підвищити певні показники: індекси або індикатори, які 

також можна виразити узагальненим словом „рівень” або „параметри”. Тож 

коректніше говорити про „підвищення рівня безпеки”. З іншого боку, які є 

описові характеристики цього „потрібного” рівня безпеки, ким він визначається 

і за допомогою якого методологічного інструментарію? Адже „підвищення 

рівня” дуже розпливчатий термін і він не може бути використаний у 

правозастосовній діяльності, а також легітимований у відповідному 

законодавстві, що регулює суспільні відносини у сфері безпеки та розвитку 

інфраструктури. 

Далі автори пропонують цікаве для аналізу визначення мети захисту 

критичної інфраструктури, яка полягає в забезпеченні постачання 

населенню, суспільству, бізнесу й державі життєво важливих товарів і послуг 

(підкреслено мною. — Авт.) [149, с. 25]. Але відразу ж, порушуючи правила 

логіки, ототожнюють мету із функцією, зауважуючи, що „для виконання 

зазначеної функції критичної інфраструктури необхідно гарантувати 

безперебійне стале функціонування об’єктів критичної інфраструктури у 

визначених режимах; мати спроможність запобігати руйнуванню чи завданню 

невиправної шкоди, припиненню функціонування або втраті контролю над 

об’єктами критичної інфраструктури внаслідок дії всіх чинників; забезпечувати 

швидке відновлення функціонування цих об’єктів у випадку переривання їх 

роботи” [149, с. 25]. 

Фактично спочатку йдеться про те, що інфраструктура забезпечує 

„послуги та функції”, далі вже відбувається підміна понять і в науковий обіг 

потрапляє невідомий словотвір: „життєво важливі товари”. Такий докладний 

аналіз визначення робиться через те, що дані дискусійні положення 

тиражуються і в окремих публікаціях даних авторів. Зокрема, О. М. Суходоля  
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також вживає терміни „весь спектр загроз”, „забезпечує життєво важливі 

послуги та функції” тощо [533, с. 64]. 

На мій погляд, більш логічним було викласти дану мету в іншій, більш 

зрозумілій та коректній інтерпретації: мета державної інфраструктурної 

політики полягає у забезпеченні такого рівня інфраструктурної безпеки, який 

гарантував би: 

 поступальний розвиток інфраструктури України, її 

конкурентоспроможність як всередині держави, так і в глобальному 

інфраструктурному просторі; 

 сталий розвиток інфраструктурного потенціалу держави; 

 безперебійне, стійке та ефективне  функціонування об’єктів 

стратегічної інфраструктури в усіх, визначених законодавством, режимах з 

метою реалізації національних інтересів; 

 спроможність суб’єктів ДІФСП своєчасно: 1) запобігати; 2) 

виявляти; 3) нейтралізувати руйнування чи завдання невиправної шкоди; 

4) припиняти функціонування або втрату контролю над об’єктами стратегічної 

інфраструктури внаслідок дії чинників різної природи; 5) забезпечувати швидке 

відновлення функціонування цих об’єктів у випадку переривання їх роботи. 

Тож, в цілому схвально сприймаючи спроби окремих науковців дослідити 

даний напрям, відзначаємо окремі недоліки формування саме категорійно-

понятійного апарату, необхідність і нагальну потребу у застосуванні чітких 

юридичних визначень та дефініцій, які є потрібними для вироблення цілісної та 

несуперечливої державної інфраструктурної політики та формування системи 

адміністративно-правового регулювання.  

Мета реалізується через вирішення завдань. Тож наступним елементом 

наукового аналізу виступатиме вивчення теоретичних підходів до формування 

завдань державної інфраструктурної політики. 



125 

2.2.3 Завдання державної інфраструктурної політики України 

Вище мною відзначалося, що при виробленні державної інфраструктурної 

політики доцільно виходити з побудови правильного алгоритму її розроблення. 

При чому аксіоматичним алгоритмом є розроблення такої політики, виходячи з 

поступового та поєднаного спільними зв’язками аналізу певних компонентів: 1) 

мета; 2) завдання; 3) принципи. 

Тож, проаналізувавши підходи до визначення мети ДІФСП, зосереджу 

увагу на виділенні основних завдань державної інфраструктурної політики. 

Відповідно до викладеного вище, а також з урахуванням синтезу окремих 

положень, викладених в наукових працях із цього напряму [149, с. 26-29] 

ключовими завданнями державної інфраструктурної політики виступають: 

1) розбудова державно-приватного партнерства, в тому числі 

безпекового для забезпечення стійкості об’єктів стратегічної інфраструктури. 

Зокрема Д. С. Бірюков  відзначає, що нині побудова ефективного державно-

приватного партнерства щодо захисту критичної інфраструктури визначається 

як елемент державної політики в цій сфері [39, с. 31; 41]; 

2) налагодження обміну інформацією: збір, аналіз та усвідомлення 

інформації щодо загроз і ризиків для стратегічної інфраструктури, вразливостей 

та характеристик систем безпеки елементів стратегічної інфраструктури, 

механізмів і процедур реагування тощо; 

3) побудова системи безпеки стратегічної інфраструктури та 

підвищення її стійкості на основі підходу до управління ризиками, пов’язаними 

з усіма видами загроз (англ., all-hazard approach): 1) підвищення стійкості 

стратегічної інфраструктури до ідентифікованих загроз і небезпек; 2) 

запобігання загрозам, пов’язаним із умисними діями антропогенного характеру 

(диверсії, кібертероризм, тероризм, промислове шпигунство тощо); 3) 

планування своєчасного реагування на збої у функціонуванні життєво важливої 

інфраструктури з метою зменшення їх негативного впливу на здоров’я та 

безпеку людини і громадянина, суспільство і державу (визначальні її функції, 

закріплені в Конституції України); 4) планування швидкого ремонту й 



126 

відновлення функціонування життєво важливої інфраструктури на випадок 

надзвичайних ситуацій, яким не можна запобігти; 

4) максимально ефективне використання ресурсів для забезпечення 

безпеки стратегічної інфраструктури; 

5) формулювання та законодавче закріплення однозначних правил 

взаємодії держави і суб’єктів господарювання; 

6) створення організаційно-правових механізмів та комплексу 

можливостей щодо мобілізації ресурсів суб’єктів господарювання на 

забезпечення стійкості функціонування об’єктів стратегічної інфраструктури; 

7) забезпечення ефективної взаємодії та координації дій суб’єктів 

господарювання та держави із забезпечення та реалізації державної 

інфраструктурної політики; 

8) формування системи нормативно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики, в тому числі удосконалення безпекової 

складової, уніфікація дій центральних органів виконавчої влади та охоронних 

підрозділів за параметрами та умовами організації захисту, визначеними 

міжвідомчими актами; 

9) забезпечення відповідно до національних інтересів свідомого та 

повноцінного впровадження інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій з метою інтеграції України до європейських і глобальних систем та 

інфраструктур; 

10) стимулювання розвитку цифрових інфраструктур; 

11) взаємодія і координація центральних органів виконавчої влади і 

інститутів громадянського суспільства щодо реагування на чинники, породжені 

гібридною війною проти України; 

12) створення умов для забезпечення балансу інтересів бізнесу, 

суспільства й держави щодо ефективного функціонування та забезпечення 

безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури. 

Механізмом реалізації зазначених цілей є формування, розроблення та 

запровадження державної інфраструктурної політики України, в рамках якої 
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має функціонувати загальнодержавна (національна) система оцінки реальних та 

потенційних загроз життєво важливій інфраструктурі, бути налагоджена 

належна взаємодія та координація всіх суб’єктів системи забезпечення 

інфраструктурної політики.  

Це, своєю чергою, може бути вирішене двома основними шляхами:  

1) формування нових окремих функцій і надання додаткових 

повноважень чинному Міністерству інфраструктури України; 

2) визначення системи суб’єктів реалізації ДІФСП із зазначенням на 

суб’єкта, який є головним в даній системі (модель на кшталт закону України 

„Про боротьбу з тероризмом”). 

Можу погодитись із думкою укладачів Зеленої книги у тому, що 

стратегічні цілі державної політики України у сфері захисту критичної 

інфраструктури мають бути зафіксовані у вітчизняному законодавстві [149, с. 

29]. 

2.2.4 Концептуальні принципи формування державної 

інфраструктурної політики України 

 

Сучасна архітектоніка державної політики являє собою системне 

багатопланове утворення, від якого залежить не тільки рівень життя в країні, її 

світові рейтинги, а й, насамперед, забезпечення суверенності самої держави та 

її сталий розвиток. На тлі власно ідеологемних напрямів політики на кшталт 

інформаційної, культурної вирізняються певні „матеріалізовані” напрями, 

зокрема економічна й інфраструктурна політика. І якщо державна економічна 

політика натепер набула більш-менш усталеного вигляду, то державна 

інфраструктурна політика знаходиться на етапі своєї концептуалізації. Відтак, 

виникає необхідність наукового обґрунтування принципів як пізнаних 

людиною закономірностей формування даного напряму політики.   

Сучасні умови існування держави у глобалізаційному світі викликали 

необхідність подальшої диференціації видів внутрішньої політики із 

обґрунтуванням сутнісних засад кожного з напрямів та подальшою 
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легітимацією концепцій і стратегій того чи іншого виду політики. Безумовно, 

провідна роль в цьому процесі належить, насамперед, вченим. Серед тих, хто  

досліджував і продовжує творчо розвивати проблематику принципів права, що 

впливають на формування певних видів політики, зокрема, правової, 

інформаційної, безпекової політики, слід назвати М. Баюка,  І. Діордіцу, О. 

Зайчука, Ю. Іванченка, В. Кобринського, М. Козюбру, В. Ліпкана, 

В. Негодченка, О. Скрипнюка, І. Сопілко, В. Степанова,  В. Тація, В. 

Тернавську,  В. Фатхутдінова, В. Цимбалюка, Л. Чупрія, В. Шакуна та ін. 

При цьому важко не погодитися з позицією М. Козюбри, який вважає, що         

„…проблему принципів права можна віднести до найбільш складних, 

суперечливих і світоглядно-методологічно неосмислених у вітчизняному, як і 

пострадянському загалом, загальнотеоретичному правознавстві”. [190, с. 142]. 

Попри сказане, наявні натепер публікації певною мірою уможливлюють за 

аналогією сформувати ті теоретичні засади, які стануть у пригоді в процесі 

концептуалізації державної інфраструктурної політики. 

Звернення до публікацій з окремих аспектів розуміння сутності ДІФСП, її 

складових дозволяє констатувати, що ця проблематика здебільшого 

знаходиться у полі зору економістів. Серед тих, хто опікується даною сферою, 

можна назвати    М. Звєрякова, О. Іваницьку, Е. Іванову, Н. Іванову,  Ю. 

Кіндзерського,  П. Левіна,        В. Опаріна, А. Стояновського,  З.  Тимняка,   В. 

Федосова, І.  Чуницьку та ін. Цілком логічно, що галузеве бачення базується на 

розумінні інфраструктурної політики лише як невід’ємної частини державної 

економічної політики. Не заперечуючи органічних зв’язків ДІФСП з 

економікою, тим не менш, було б помилкою, з позицій методології науки, 

замикатися лише в такому вузькому колі.  

З іншого боку, важко не помітити нерівномірність розвитку теорії 

державної інфраструктурної політики в контексті правничих досліджень. 

Зокрема, це виявляється в тому, що на сучасному етапі в основному активно 

розробляється сегмент критичної, в тому числі критичної 

інформаційноїінфраструктури. В цьому плані слід виділити наукові праці за 
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авторством В. Антонюка, С. Гончара,  І. Діордіци, В. Євсєєва, О. Єрменчука,   

В. Ліпкана, І. Манжула,  М. Пальчика, Д. Пашнєва, Т. Перуна, С. Теленика,  А. 

Чорноуса та ін. 

У подібному руслі спрямовуються й доробки співробітників із 

Національного інституту стратегічних досліджень: Д. Бірюкова, Д. Дубова, В. 

Конаха, С. Кондратова, О. Суходолі та ін. Попри масштабність підходу до 

розв’язання зазначеної проблеми, увага творчих колективів даного Інституту й 

окремих його наукових працівників зосереджена саме на критичній 

інфраструктурі, а не на усьому інфраструктурному комплексі.   

Тенденцію з активного вивчення лише одного, нехай і дуже важливого 

сегмента ДІФСП, яким є стратегічна інфраструктура, можна пояснити значною 

актуалізацією розробки питань національної безпеки держави і подальшого 

розвитку не лише націобезпекознавства [280; 273; 275; 284] і теорії 

стратегічних комунікацій [489; 370; 23; 46; 125], а й впровадження теоретичних 

доробок безпекових досліджень у практичну діяльність.  

Проте, якщо оглянути масштабність наукової проблеми, виявляється, що 

існує ряд суміжних складових, які в цілому складають загальну картину 

життєзабезпечення людей і подальшого сталого розвитку держави.  

На етапі формування державної інфраструктурної політики особливо 

вагомою стає методологія цього процесу, в тому числі визначення 

концептуальних принципів його здійснення. Подібний ракурс є замало 

дослідженим у сучасній правовій науці, а відтак потребується його детальний 

науковий аналіз із подальшим описом результатів. 

Виходячи з цього, мною буде встановлено і репрезентовано 

концептуальні принципи формування державної інфраструктурної 

політики.  

Одне з ключових понять досліджуваної теми – „принцип” — відповідно 

до лексикографічних джерел тлумачиться як: „1. Основне вихідне положення 

якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін. 2. 

Особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб 
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створення або здійснення чого-небудь” [67, с. 941]. Враховуючи те, що 

державна політика як інституціональний феномен проходить складний, а іноді 

й доволі тривалий шлях від концептуалізації до закріплення у відповідних 

юридичних актах, є підстави стверджувати, що поняття „принцип” на 

початковому етапі застосовується у першому наведеному значенні, а згодом 

трансформується у друге.  

Важливо зазначити, що дослідження концептуальних принципів 

формування ДІФСП має ґрунтуватися на розумінні їх інтегрального характеру, 

оскільки в даному випадку відбувається поєднання методологічних, 

адміністративно-правових, економічних, управлінських та інших груп 

принципів. Принагідно доречним буде навести точку зору визнаних фахівців в 

галузі адміністративного права В. Авер’янова і О. Фрицького, які при 

порівнянні адміністративно-правових і управлінських принципів наголосили, 

що зазначені принципи тісно взаємозв’язані, однак не слід їх ототожнювати. 

При цьому перші „визначають характер механізму адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин, природу зв’язків, які формуються в процесі 

цього регулювання” [4, с.81].  Що ж до управлінських принципів, то „це 

основоположні ідеї, які визначають порядок організації та здійснення 

управління… Вони є правовими вимогами, обов’язковими для виконання і 

дотримання в процесі виконавчої діяльності”[4, с. 81]. 

На підставі цього доходжу проміжного висновку, що концептуальними 

принципами можна вважати лаконічно сформульовані керівні засади, що 

водночас слугують як підґрунтям, так і орієнтиром для адміністративно-

правового регулювання управлінської діяльності у певній галузі.  Вважаю, що 

парадигма концептуальних принципів охоплює як власне інтелектуальну, 

нормотворчу діяльність, так і в подальшому розповсюджується на 

правозастосовну, виконавчу та інші види діяльності у сфері ДІФСП. 

Окремим науковим питанням постає з’ясування: на якому саме етапі 

виникає потреба у виділенні концептуальних принципів політики. Оскільки 
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існують загальнонаукові тенденції, варто звернутися до усталеної позиції щодо 

етапів формування й реалізації державної економічної політики.  

Так, О. Бєляєв пропонує виділяти 4 основні етапи:  

1) визначення суспільних проблем і цілей політики (ініціювання 

політики);  

2) розроблення й легітимація державної економічної політики 

(формування політики);  

3) здійснення та моніторинг державної політики;  

4) оцінювання і регулювання державної економічної політики (оцінка 

політики) [29, с. 81].  

Цілком логічною стає відповідь, що встановлення концептуальних 

принципів певного напряму політики відбувається на другому етапі – 

розроблення й легітимації державної політики, тобто її формування. Зазвичай 

процес виділення принципів започатковується при доктринальному підході, а 

вже згодом, у ході нормотворчості, здійснюється відбір, аналіз і синтез, 

внаслідок чого окремі принципи включаються до текстів таких нормативно-

правових документів, як „Концепція” або „Стратегія”.  

За існуючою юридичною традицією і чиним порядком, вони, зазвичай, 

уводяться в дію Указом Президента України або схвалюються розпорядженням 

Кабінету Міністрів України і слугують підґрунтям для подальшого створення 

відповідних законодавчих актів.  

В окремих, особливо важливих випадках, коли йдеться про питання 

національної безпеки або надзвичайно важливі соціально-економічні питання, 

такий акт, як „Концепція” має затверджуватися Указом Президента України. 

Якщо ж маються на увазі вузькопрофільні аспекти, подібний вид нормативного 

акта затверджується наказом відповідного Міністерства як центрального органу 

виконавчої влади 

Звернення до наукових праць, в яких вивчаються принципи суміжних з 

інфраструктурною видів політики, дозволяє констатувати, що натепер можна 

виділити принаймні два підходи до репрезентації наукового матеріалу. За 
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першим,  вчені, як правило, на власний розсуд обирають певний перелік 

принципів та пояснюють, що розуміється під кожним з них.  

Так, С. Майстро в державній економічній політиці виділяє такі принципи, 

як: тимчасового блага, соціального партнерства, правової одноманітності, 

субсидіарності, обмеженості в часі, адресності і відповідальності, відповідності 

повноважень і відповідальності, забезпеченості ресурсами [299,  с. 152].  

Характерно, що, даючи тлумачення кожного з них, автор не аргументує 

критеріїв вибору даних принципів, чому саме цим, а не іншим принципам 

надається перевага.  

Н. Піскунова, досліджуючи принципи формування облікової політики, 

зводить погляди різних вчених і надає узагальнений перелік, до якого включає: 

адаптивність, безперервність, випереджувальне відображення, всебічність, 

динамічність, кооперування, паралельність, пропорційність, прямоточність, 

ритмічність, системоутворюючі відносини, спеціалізації, субординації, 

цілісності [359 ,с 175]. Як і у попередньому випадку все обмежується лише 

інтерпретацією термінів без визначення аргументів, чому саме ці, а не інші 

принципи беруться до уваги. 

І що показово, такий безапеляційний неаргументований підхід стосується 

чималої кількості досліджень принципів саме економічної політики. 

Отже, першій підхід, умовно можна назвати фіксувально-

констатаційним. За своєю суттю при його використанні вирішується завдання 

своєрідної інвентаризації наявних принципів формування політики того чи 

іншого виду, виходячи із суб’єктивного бачення того чи іншого дослідника на 

сутність та призначення економічної політики. На відміну від цього, при 

другому підході спостерігається намагання здійснити хоча б елементарну 

класифікацію і представити принципи в межах окремих груп. 

Так,  Г. Лопушняк, визначаючи принципи формування і реалізації 

державної соціальної політики, поділяє їх на загальні (властиві усім видам 

соціальної політики) й специфічні (доповнювальні, такі, що підкреслюють 

особливі ознаки і вирізняють оцей напрям із усієї сукупності державної 
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соціальної політики). [297, с. 75] До категорії загальних принципів, на думку 

автора, потрапляють принципи (наводжу за порядком слідування в статті): 

верховенства права, відкритості, прозорості, відповідальності, ефективності, 

відповідності (узгодженості), соціальної справедливості, солідарності, 

самозабезпечення та самозахисту,   рівності прав, співучасті, субсидіарності, 

об’єктивності, демократизму, соціального партнерства, гармонійності розвитку 

людини, стабільності і безперервності, директивності, трипартизму, єдності 

теорії і практики, взаємозв’язку, зіставності та порівняності, історичності, 

гнучкості, пріоритетності, своєчасності та наукової обґрунтованості, 

бюджетного контролю.   Наведений перелік є, з одного боку, вичерпним аж до 

надлишковості, з іншого – абсолютно не систематизованим. Складається 

враження, що автор навіть не спромігся хоч якось упорядкувати зібраний 

матеріал і будь-яким чином пояснити системні зв’язки термінів між собою, а 

також сусідство взаємовиключних принципів (мається на увазі соціальна 

справедливість, солідарність на тлі самозабезпечення та самозахисту). 

Шляхом розподілу принципів на загальні та спеціальні при дослідженні 

державної інформаційної політики України йде й В. Негодченко. [330, с. 32]. До 

категорії загальних вчений пропонує відносити принципи: гласності 

(відкритості), системності (комплексності), наукової обґрунтованості, 

плановості. Група спеціальних принципів в авторській класифікації, що 

розглядається, представлена більш широко і включає в себе: 1) захист 

національних інтересів; 2) пріоритет прав і свобод людини; 3) гармонізацію 

(забезпечення балансу) інтересів людини, суспільства, держави; 4) сприяння 

пріоритетному розвитку інформаційно-комунікативних технологій; 5) 

гармонізацію інформаційного законодавства; 6) недопущення незаконного 

розповсюдження, використання і цілісності інформації; 7) пропорційності та 

адекватності заходів захисту інформації від реальних та позитивних ризиків та 

ін. [330 с. 32]. Наведений перелік наводить на думку щодо необхідності чіткої 

диференціації принципів і завдань. На жаль, автор даної класифікації 

демонструє, що йому не завжди вдається розрізняти ці поняття.  
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Розподілу принципів на загальні і специфічні дотримується і В. 

Тернавська, досліджуючи принципи правової політики [559]. У групі загальних 

вона, слідом за М. Мотузовим, називає: соціальну обумовленість, гуманізм, 

моральність, справедливість, демократичний характер, законність, гласність, 

поєднання інтересів особи та держави, пріоритетність прав людини [559 ,с. 53]. 

Специфічні принципи, за баченням автора, представлені такими: 

реалістичність, наукова обґрунтованість, прогнозування, послідовність, 

системність, відповідність міжнародним стандартам [559,с. 53]. У цьому зв’язку 

виникає питання: за якими критеріями авторка розмежовує загальні й 

специфічні принципи і чому вона вважає, що перелічене в групі специфічних 

притаманне лише правовій політиці й не зустрічається в інших видах політики. 

По суті наведений перелік включає в себе загальнонаукові принципи, без яких 

не може бути сформований будь-який вид державної політики. Відтак, виникає 

привід для серйозних методологічних дискусій.      

Звертає на себе увагу й відсутність термінологічної уніфікації  у назвах 

груп принципів в інтерпретації різних авторів. Навіть на прикладі наведених 

видно, що застосовуються як „специфічні”, так і „спеціальні” категорії 

принципів. Подібна інваріантність номінації є ні чим іншим, аніж свідченням 

методологічної неврегульованості даного питання у сфері вітчизняної науки. 

Найбільш виваженою мені здається позиція В. Дем’янишина [103], який, 

аналізуючи бюджетну політику, не тільки розрізняє принципи за послідовністю 

здійснення (стадія формування та стадія реалізації), а й корелює ці принципи за 

науковими підходами. Так, при формуванні бюджетної політики на етапі 

концепції, на його думку, має відбуватися вибір провідного методологічного 

принципу  (мозаїчність, богоцентризм, коеволюція, тандемність, 

справедливість), а на етапі стратегії потенціал політики орієнтований на 

принципи: науковості, гуманізму, демократизму, історизму, матеріалізму, 

безперервності, реальності, системності, комплексності, передбачуваності, 

гнучкості, збалансованості інтересів, відповідальності держави за стан 

формування бюджетної політики [103, с. 24-29]. Не все безперечно і при такій 
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інтерпретації, принаймні, вона вирізняється більшою деталізацією та 

оригінальністю підходу.  

З позицій науки, вельми важливим є порівняння доктринального й 

офіційного підходів щодо репрезентації концептуальних принципів державної 

політики. Тож з метою встановлення фактів їхнього закріплення у нормативно-

правових актах, що безпосередньо відносяться до питань інфраструктури, був 

проведений контент-аналіз масиву документів, ухвалених за часи існування 

України як незалежної держави (усього понад 2,5 тисяч документів). 

Встановлено, що за період з 1991 по 2019 роки загалом було прийнято / 

схвалено 959 „Концепцій”, з яких 98 (10,22%) безпосередньо стосувалися 

певних аспектів ДІФСП. 

У результаті аналізу було встановлено ряд тенденцій. По-перше, на 

початкових етапах розбудови незалежної України такий вид документів, як 

„Концепція”, в аспекті напрямів державної інфраструктурної політики з 1991 по 

1994 рік приймався виключно Верховною Радою України. У наступні роки 

фіксуються поодинокі випадки прийняття Верховною Радою України окремих 

„Концепцій”, дотичних до ДІФСП, проте це виняток, а не правило. Починаючи 

з 1995 р., ця функція поступово переходить до Кабінету Міністрів України, 

який затверджує відповідні концепції своїми постановами. З 2001 р. статус 

концепцій як правового акта певною мірою знижується, свідченням чому є те, 

що вони схвалюються, а не затверджуються у вигляді розпоряджень, а не 

постанов.  

Час від часу концепції, що знаходяться у площині ДІФСП, 

затверджувалися Указом Президента України, проте це не є характерним для 

усього масиву документів.  

По-друге, спостерігається відсутність системності у прийнятті 

концептуальних документів, пов’язаних із питаннями інфраструктурної 

політики як за кількістю, так і за напрямами,  хронологією.  Квантитативний 

(кількісний) діапазон „концепцій”, прийнятих / схвалених Кабінетом Міністрів 

України коливається від нуля до семи на рік. Так, у 1992, році не було жодного 
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такого акта, а у 2003 і 2011 було схвалено по сім „Концепцій”. Здебільшого 

увага нормотворців зосереджена на паливно-енергетичному комплексі, 

індустріалізації та землеустрої з поступовою переорієнтацією на забезпечення 

безпеки. 

Для підтвердження зазначених спостережень варто навести узагальнені в 

ході дослідження статистичні відомості (Додаток Б.1). 

Аналіз текстів розглянутих „Концепцій” дозволяє констатувати, що за 

відсутності у правилах юридичної нормотворчості вимоги щодо обов’язкового 

включення до вказаного типу документів такого елементу, як принципи, 

укладачі документів обирають один з трьох шляхів: 1) загалом уникають будь-

якої згадки про принципи; 2) фрагментарно включають принципи до контексту 

основного положення за логікою викладу; 3) виділяють принципи як окремий 

елемент концепції, нерідко додаючи тлумачення, що саме розуміється під 

даним принципом. Беззаперечно, останній шлях є найбільш оптимальним для 

осмислення й реалізації документа, проте, на жаль, він обирається 

нормотворцем не так часто. В якості прикладу першого шляху (відсутність в 

„Концепції” будь-якої вказівки на принципи) можна навести тексти   

„Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури 

відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг” [218], „Концепції 

реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності 

будівель…” [449], „Концепції реалізації державної політики у сфері космічної 

діяльності на період до 2032 р.” [215], „Концепції створення індустріальних 

(промислових) парків” [231] та ін. Безумовно, подібна ситуація певною мірою 

знижує модальність документів щодо принципів реалізації названих актів. 

Подальша систематизація матеріалів, в яких представлені концептуальні 

принципи, надала можливість створення оригінальної авторської класифікації, 

яка представлена в Додатку Б.2.  

Остання група принципів потребує окремої деталізації. З метою 

аргументації, а також виявлення частотності застосування принципу після 

кожного з них надаватиметься посилання у дужках. При цьому 
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використовується алфавітний порядок слідування, аби не виникало похибок у 

розумінні значущості того чи іншого принципу.  Тож у підзаконних актах 

принципи представлені наступним чином: 

Методологічні (загальнонаукові) принципи: достовірності 

[233]наукового обґрунтування стратегічних рішень [217], об’єктивності [220],  

повноти [232], цілісності [224]. 

Правничі принципи: верховенства права [454 ], виявлення та усунення 

причин протиправних дій [373], випереджувального розвитку нормативно-

правової бази [202], гарантованості права на інформацію [522 ], добровільності 

[214 ], додержання норм міжнародного права [202], додержання суверенних 

прав України [202], забезпечення прав споживачів [233 ], забезпечення рівних 

прав та можливостей [400], законності [233; 201; 202; 209], законодавчого 

визначення механізмів оперативного корегування [234], запобігання вчиненню 

протиправних дій [373], збалансованості інтересів всіх учасників суспільних 

відносин [234], конституційності [209], невідворотності покарання [201], 

недискримінаційної участі всіх заінтересованих сторін [454], неухильного 

додержання прав і свобод людини та громадянина [201], правомірності 

одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації [522], 

правової забезпеченості [214 ], пріоритетність захисту життя і прав фізичних 

осіб [201],  рівноправності [227 ]. 

Безпекові принципи:  безпечності та конфіденційності [110], будівництва 

та експлуатації об’єктів з дотриманням вимог стосовно їх стійкого 

функціонування у різних режимах [455], безумовного примату безпеки [214], 

інформаційної безпеки [522], культури ядерної безпеки [405], ненульового 

(прийнятного) ризику [214], переваги превентивних заходів [201], превентивної 

безпеки [214], превентивності [232], протирадіаційного захисту [452], 

урахування глобальних і регіональних безпекових процесів [455], раціональної 

безпеки [ 214]. 

Економічні принципи: відкритої конкуренції [400], гарантованості 

повного ресурсного забезпечення [522], економічного заохочення [234],  
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забруднювач платить [219 ], залишковий [328; 210; 212], збалансованого 

використання коштів [202], конкурентних ринкових відносин [216; 383; 455; 

459; 460; 457], контрольованості цін/тарифів [234], користувач платить за 

послуги [328],  мінімізації [232], нормування й оптимізації витрат [234], 

обов’язковості покриття економічно обґрунтованих витрат [234], плати за ризик 

[214], прозорого та ефективного використання фінансових ресурсів [203], 

регулювання ринку послуг [227], самоокупності [210], сталого розвитку [225], 

уникнення перехресного субсидування [234], фінансової та економічної 

незалежності [224], формування тарифів за собівартістю послуг [227]. 

Політичні принципи: виключення можливості територіальних втрат 

[448], забезпечення національних інтересів [208], забезпечення унітарності 

України та цілісності її території [209], незалежності [220]. 

Управлінські принципи: адаптивності [373], адекватності [373; 224], 

адміністративного спрощення [110], адресності [232; 202], від місцевого 

(регіонального) до національного рівня [450], взаємодії суб’єктів [455],  

державно-приватного партнерства [455], децентралізованого управління [227], 

єдності формування і проведення державної політики [232], колегіальності, 

незалежності та об’єктивності при прийнятті рішень [202], міжнародного 

співробітництва [227; 455], національного управління [227], обов’язковості 

запровадження окремої звітності [234], органічного поєднання ринкових 

механізмів і державного регулювання [202], оцінювання ефективності та 

результативності [110],  партнерства [207], передбачуваності [224; 202 ], 

підвищення рівня власних спроможностей громадян, суб’єктів господарювання, 

установ та організацій [455], підзвітності [230], підконтрольності та підзвітності 

державних органів громадськості [522], підтримки прийняття рішень [110], 

поєднання державного регулювання з ринковими механізмами саморегуляції 

[208], розмежування функцій [222], соціальної підтримки [207], стимулювання 

[234; 209], узгодженості [207], урахування громадської думки [224], 

централізованого управління [220; 227], чіткого розмежування повноважень і 

скоординованої взаємодії державних органів [ 522]. 
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Структурно-організаційні принципи: басейно-територіальний [378],  

галузевий [217], диференційованості [373; 209], „єдиного вікна”  [522] , єдиного 

регіонального офісу [454], зональний [223], лінійно-регіональний [220], 

програмно-цільового підходу до вирішення завдань політики [208], 

регіональний [217], розташування водоємних виробництв [200 ]. 

Інформаційно-комунікаційні принципи: багатомовності [110], вільного 

отримання та поширення інформації [522], гласності [202], інклюзивності [110],  

інформованості [373], обміну інформацією між суб’єктами [455], обов’язковості 

інформування [232], орієнтованості на громадян [110], побудови глобальної 

інформаційної інфраструктури [227], портативності даних [110],  сприяння 

пріоритетному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [522 ]. 

Програмно-технічні принципи: аналоговий [226], відкритих 

телекомунікаційних мереж [227], інтелектуальних транспортних систем [328], 

інформатизації [233], командно-сигнальний [226], оновлення та запозичення 

технічного потенціалу [227],  супутникової навігації [328], технологічної 

нейтральності [227 ; 110 ].  

Етичні принципи: довіри [ 230] 

Екологічні принципи: адаптивно-ландшафтний [223], екологічної 

спрямованості реформування промисловості [208], еколого-ресурсний [219], 

еколого-техногенний [219], еко-системного підходу [221], забезпечення захисту 

ресурсів [233], землекористування [200], ландшафтно-екологічний [221], 

невиснажливого лісокористування [221]. 

Комплексні принципи: багаторазовості використання [110 ], відкритості 

[230; 522; 110; 234], відповідальності [220; 373; 211; 224; 234; 202], 

відповідності [234 ],  вибору доцільного значення [232], гармонізації 

загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів [209], державної 

політики цифрового розвитку [379], доступності [230; 110], еколого-

економічний [206], електронного документообігу [328], ефективності [230; 

224], забезпечення еволюційного розвитку державної інформаційної системи 

[202], загальнодоступності [233], застосування „єдиного вікна” [451], 
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збереження інформації [110], інтермодальності [328], квотування та 

резервування земельних ділянок [205], максимально можливого використання 

наявних сил і засобів [214 ], медичного страхування [207], мультимодальності 

[328], надійності [234], невід’ємного права кожного на здорове довкілля [214 ], 

необхідної достатності [214], прийнятності [232], пріоритетної орієнтації на 

використання національного науково-технічного потенціалу [202], поєднання 

процесів централізації та децентралізації влади [209], пріоритетності 

інвестиційних проектів [234], прозорості [454; 230; 522; 110; 224; 202],  

системності [373], радіаційної безпеки [452], результативності [230], 

рівноправного партнерства державних органів, громадян і бізнесу [522], 

розподілу відповідальності [204], свободи вираження поглядів і переконань 

[522], свободи інформації [232; 214], функціонального реагування [214]. 

Одразу слід оговорити, що до розгляду у наведеній класифікації не 

бралися до уваги ті випадки, коли укладачі „Концепцій” під виглядом 

принципів включали до актів завдання, на кшталт „здійснення державного 

регулювання створення, функціонування та розвитку державної інформаційної 

системи” [228], „ефективне використання радіочастотного ресурсу” [228], 

„поглиблення процесів інтеграції у світову економіку” [208], „створення 

організаційних структур управління в об’єднаннях підприємств переважно на 

комерційній основі” [222]. Подібне є свідченням недостатнього усвідомлення 

укладачами концепцій сутності ключового поняття „принцип”.  

У цілому ж аналіз частотності застосування й репрезентації певних 

концептуальних принципів сфери ДІФСП на підставі авторської класифікації, 

зокрема щодо сфери належності принципів, дозволяє дійти ряду проміжних 

висновків. Зокрема, за кількісними показниками, найбільшими є групи 

принципів: комплексних – 36 елементів, управлінських – 29 елементів, 

правничих – 21 елемент. Найменшими – методологічні (загальнонаукові) – 5 

елементів, політичні – 4 елементи, етичні – 1 елемент.  

За частотністю вживання в текстах нормативно-правових актів домінують 

принципи: відповідальності (у шести документах), прозорості (у шести 
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документах), законності (у чотирьох документах), відкритості (у чотирьох 

документах), залишковий принцип (у трьох документах). Решта принципів 

вживається по одному, максимум по два рази.  

Порівняння концептуальних принципів, представлених при 

доктринальному й офіційному підходах дозволяє встановити таке. Принципи, 

що беруться до уваги вченими, здебільшого зорієнтовані на методологічну 

сферу та загальнонаукові категорії, в той час, як принципи, представлені в 

нормативно-правових актах, мають чітко виражену прикладну й прагматичну 

спрямованість. Реєстр принципів, наявних в „концепціях”,  в рази перевищує ті, 

що представлені у наукових працях. Інтегративна сфера доктринального й 

офіційного підходів є занадто вузькою і здебільшого полягає у  застосуванні 

найбільш частотно вживаних принципів, зокрема принципів відповідальності й 

відкритості. Поясненням подібного становища  може бути відсутність належної 

координації та функціональної взаємодії між науковцями й нормотворцями. 

Складається враження, що вчені при формулюванні власних концепцій не 

звертаються до бази нормативно-правових актів, у той час як укладачі 

підзаконних актів ігнорують наукові дослідження. Тож для підвищення 

ефективності процесів формування державної політики, в тому числі 

інфраструктурної, потребується поєднання зусиль суб’єктів, що беруть участь у 

науковій та нормотворчій діяльності. 

 

2.3 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОБ’ЄКТІВ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

 

Системний характер забезпечення національної безпеки зумовлює 

необхідність чіткого, науково обґрунтованого розуміння тих аспектів суб’єкт-

об’єктних відносин, на підставі яких уможливлюється як ефективне 

адміністративно-правове регулювання, так і стратегічне планування у 

зазначеній сфері. Тож питання щодо розуміння сутності об’єктів 

інфраструктури, їхньої класифікації та пріоритезації, паспортизації та 
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категоризації  перестає бути власне теоретичним, а набуває вкрай важливого 

прикладного значення, особливо в контексті глобальних трансформацій і зміни 

світової архітектури безпеки. 

На сучасному етапі розвитку науки, враховуючи багатовимірність 

проблеми, що потребує свого розв’язання, об’єкти стратегічної інфраструктури 

(далі — ОСІ) [158] та взагалі побудова системи інфраструктури досліджуються 

дещо звужено, насамперед з позицій їхнього захисту.  

Так, технічні аспекти даного напряму доволі репрезентативно 

представлені у публікаціях С. Гнатюка і Н. Сєйлової [85], С. Гончара і Г. 

Леоненка [88], С. Іванюти [170], О. Корченка і Ю. Дрейса [244] та ін. На 

підходи до аудиту ефективності ІТ-систем стратегічних об’єктів державного 

управління звернув увагу В. Абасов [1]. 

З позицій концептуального осмислення проблеми, важливе значення 

мають сформульована Д. Бобром методологія оцінки критичності об’єктів 

критичної інфраструктури [44], а також узагальнений групою вчених у складі 

С. Гончара, Г. Леоненка та О. Юдіна теоретико-методологічний аспект 

забезпечення інформаційної безпеки об’єктів критичної інфраструктури [87].  

Окремі правові аспекти питання зі збереженням підходу  щодо 

наголошуванні на захисних заходах критичної інфраструктури висвітлені у 

наукових працях О. Єрменчука [134] Н. Кідалової [180; 181], Я. Малик [303], С. 

Теленика [542; 546; 537; 538; 540; 542; 543] та ін. 

Об’єкти інфраструктури, що мають особливе значення для держави, її 

безпеки й економіки, в певному ракурсі постійно розглядаються в аналітичних 

матеріалах, які готуються Національним інститутом стратегічних досліджень 

[424]. Водночас специфіка цих джерел полягає в тому, що вони за своєю суттю 

певним чином виходять за межі власне наукових розвідок, і складають 

підґрунтя для подальшого прийняття рішень Президентом України, Радою 

національної безпеки і оборони України, враховуються при укладанні нових і 

удосконаленні чинних нормативно-правових актів. Тому дані джерела з 

сампочатку не мають мультивекторності та плюралізму наукових позицій через 
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своє інше призначення, утім, праці НІСД виступають вагомим джерелом для 

подальших наукових досліджень. 

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що попри високу частоту 

застосування поняття „стратегічний об’єкт” як у наукових джерелах, так і у 

текстах нормативно-правових актів, ще й досі немає однозначного тлумачення 

цього термінологічного сполучення. В найліпшому випадку наводиться перелік 

таких об’єктів у певній галузі без будь-якого пояснення застосування науково 

обґрунтованих підходів до формування критеріїв виділення окремих елементів 

із множини інших. У зв’язку з цим виникає потреба у з’ясуванні сутності 

поняття „ об’єкти стратегічної інфраструктури” та репрезентації його 

змісту, що і стає метою даного підрозділу.  

Досягнення поставленої мети уможливлюється завдяки розв’язанню 

таких завдань:  

1) реконструкція семантики зазначеного поняття на підставі аналізу 

текстів нормативно-правових актів, в яких воно застосовується; 

2) співвіднесення досліджуваного поняття із спорідненими 

(синонімічними) номінаціями, що вживаються у законах і підзаконних актах 

України; 

3) визначення дискусійних положень з формулюванням авторської 

позиції.  

Одним із найважливіших напрямів розроблення наукових засад 

національного безпекознавства є формування термінологічного апарату, що 

застосовується у відповідних дослідженнях, а також має перспективи 

легалізації на рівні нормативно-правових актів [273]. Свідченням тому, що 

сфера захисту критичної інфраструктури у правовому ракурсі знаходиться на 

етапі свого становлення, є висока варіативність ключових номінацій, наявність 

широких синонімічних рядів на позначення одного й того ж поняття [213; 149; 

533].  
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Проілюструю цю тезу на прикладі конструкцій, що слугують 

відображенню назв об’єктів інфраструктури. Нині в текстах нормативно-

правових актів паралельно вживаються такі термінологічні сполучення, як: 

 „об’єкт критичної інфраструктури”; 

 „стратегічний об’єкт”; 

 „об’єкт, що має стратегічне значення”; 

 „стратегічно важливий об’єкт”; 

 „сектор критичної інфраструктури” тощо.  

Абсолютно логічно виникає питання: це є різні назви одних тих самих 

об’єктів чи існують певні розбіжності семантики у подібних позначеннях?  

Причому така постановка питання не обмежується власне лінгвістичними 

розвідками, а має суттєве значення для створення понятійно-категоріального 

апарату відповідної сфери адміністративно-правової науки із подальшою 

перспективою імплементації окремих термінів у текстах законів та підзаконних 

актів України. 

Безпідставно спрощеною виглядає точка зору, висловлена Н. Кідаловою: 

„Понятійний зміст стратегічних об’єктів на законодавчому рівні не розкрито, 

однак створюється новий термін критична інфраструктура, який фактично 

розкриває понятійний зміст стратегічних об’єктів” [180, с. 125, 126]. Таке 

трактування є, з одного боку, стилістично незграбним, а з іншого — 

помилковим із позицій права, адже критична інфраструктура являє собою 

системне утворення, де об’єкти виступають лише однією, нехай і 

найвагомішою, зі складових. Тож у даному випадку точніше було б казати 

„об’єкти критичної інфраструктури”, а не „критична інфраструктура” в цілому. 

Крім того, в межах критичної інфраструктури об’єкти можуть бути не тільки 

стратегічними, а й ресурсними, важливими в контексті регіонального значення 

тощо. Але навіть і сама номінація „критична інфраструктура” є, на мій погляд, 

невдалою і деструктивною за своїм онтогенетичним змістом. Тому я науково 

обґрунтував необхідність послуговування терміном „життєво важлива 

інфраструктура” замість терміна „критична інфраструктура” [158]. 
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У цьому зв’язку доречно звернутися до запропонованої групою вчених 

Національного інституту стратегічних досліджень категоризації об’єктів 

критичної інфраструктури, відповідно до якої пропонується запровадження 

чотирьох категорій за ступенем важливості, на які поширюється дія державної 

системи захисту. Зокрема, виділяються:  

1) критично-важливі об’єкти, які мають загальнодержавне значення 

(І категорія критичності);  

2) життєво важливі об’єкти, порушення функціонування яких 

призведе до кризової ситуації регіонального значення (ІІ категорія 

критичності);  

3) важливі об’єкти (ІІІ категорія критичності);  

4) необхідні об’єкти (ІV категорія критичності) [342, с. 205-206].  

Навіть формальний аналіз назв даних об’єктів доводить про порушення 

правил логіки при обранні критеріїв для розподілу, адже життєво важливі 

об’єкти — це найбільш значущі об’єкти життєдіяльності людини суспільства і 

держави від ефективного і безперебійного функціонування яких залежить 

виживання нації. 

Вбачаю, що до стратегічних об’єктів є усі підстави віднести лише ті, які 

за наведеною класифікацією віднесені до першої категорії. Наголошу, що вище 

я подав наукову аргументацію щодо недоцільності використання терміна 

„критична інфраструктура” і відповідно надав обґрунтування необхідності 

уведення в науковий обіг з подальшою легітимацією терміна „життєво 

важлива інфраструктура” [158]. Тому в межах своєї роботи акцентую на 

понятійному дериваті „стратегічний”, водночас виходитиму із власного 

бачення і родовим терміном вважатиму „життєво важливі об’єкти 

інфраструктури” [166]. 

На користь своєї позиції наведу аргументи. При визначенні змісту 

поняття, що передається кількома словами, слід звертати особливу увагу на 

атрибутивні компоненти. Так, відповідно до „Великого тлумачного словника 
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сучасної української мови” мовна одиниця „стратегічний” трактується таким 

чином: 

„1. Прикм. до стратегія. 2. Який відповідає вимогам стратегії, важливий 

для здійснення воєнних завдань. 3. Перен. Який містить загальні, основні 

настанови, важливі для здійснення чого-небудь” [67, с. 1202].  

Тож звертає на себе увагу, що першоджерелом визначення поняття 

„стратегічний” виступає, насамперед, військова сфера. Розвиваючи цю думку, 

можна констатувати, що стратегічними є ті об’єкти, які мають значення для 

системи безпеки і оборони держави. Часткове знищення чи повна руйнація 

таких об’єктів може вплинути і на обороноздатність країни в цілому, і (з 

урахуванням воєнного конфлікту на території України) на небажані зміни у 

противазі стороні нападника в ході спеціальних операцій в рамках військових 

дій, а також довгострокової гібридної війни [484].  

На сучасному етапі державотворення Української держави в умовах 

російської агресії ці аспекти набувають неабиякого значення. Проте було б 

некоректним обмежуватися лише тільки військовою сферою. Для національної 

безпеки не менш важливими є й стратегії сталого розвитку, в яких подібні 

об’єкти також виступають в якості складових елементів. Зокрема, В. Ліпкан 

визначає стратегічні інтереси, як — такий вид інтересів, реалізація яких 

визначає зміст діяльності системи стратегічних комунікацій, вони мають 

довготривалий характер, а їх реалізація справляє вирішальний вплив на 

внутрішній розвиток країни, її зовнішньополітичний курс. Такі інтереси 

пов’язані із забезпеченням ресурсами, необхідними для підтримки 

життєдіяльності суспільства і сталого розвитку держави [370, с. 350]. 

Проведу аналогію із законодавством держави, яке поки що не зазнає 

великою мірою гостроти загроз національній безпеці — Республіки Казахстан.  

Тож доволі показовим є той факт, що ст. 193-1 Цивільного кодексу 

зазначеної держави містить тлумачення поняття „стратегічний об’єкт”, яке 

орієнтовано саме на сталий розвиток, зокрема визначається, що під ним 

розуміється „майно, яке має соціально-економічне значення для сталого 
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розвитку казахстанського суспільства, володіння і (або) користування та (або) 

розпорядження яким матиме вплив на стан національної безпеки Республіки 

Казахстан” [95]. 

Можна дискутувати з приводу вибору в якості ключового 

пояснювального елемента терміна „майно” (адже це можуть бути і віртуальні 

інформаційні об’єкти), проте заслуговує на увагу сама ідея нерозривного 

зв’язку стратегічних об’єктів зі сталим розвитком держави у контексті 

забезпечення національної безпеки. Доволі не звичним для нас є й те, що 

визначення поняття таких об’єктів та виділення їх видів у Республіці Казахстан 

відноситься до норм цивільної, а не адміністративної юрисдикції. По суті це є 

віддзеркаленням пріоритетності майнових відносин над питаннями 

безпосереднього захисту критичної інфраструктури, забезпечення 

обороноздатності держави.  

Безумовно, для України, у якої ряд територій є тимчасово окупованими, 

проти якої ведуться системні сплановані інформаційні операції [153], причому 

як реальні військові, так і в кібернетичному просторі, подібна практика 

підходить далеко не повною мірою. Проте раціональне зерно в концепції 

трактування поняття „стратегічних об’єктів” у законодавстві Республіки 

Казахстан, безумовно, є.  

Цікава тенденція спостерігається і в російськомовних наукових джерелах 

[509], у яких до стратегічних об’єктів відносять не просто підприємства чи 

визнані усіма країнами об’єкти критичної інфраструктури, а цілі регіони, 

ресурсні джерела [175] або демографічний потенціал [496]. Проте подібний 

підхід ще потребує додаткового наукового обґрунтування, зважаючи на широке 

коло геостратегічних концепцій володарювання Росії у світі.  

Утім, навіть наведені приклади наочно демонструють, що на теперішній 

час співіснують доволі суперечливі погляди на розуміння семантичного поля 

поняття „стратегічний об’єкт”: від звуженого (майно) до занадто широкого.  

Вважаю, що до об’єктів стратегічної інфраструктури слід відносити 

ті життєво важливі елементи інфраструктури, включаючи підприємства, 
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системи, мережі, ефективне та безперебійне функціонування яких формує 

необхідні та достатні умови для забезпечення національної безпеки, часткова 

або повна руйнація яких, поєднані із відсутністю механізмів відновлення 

життєво вважливих функцій та надання відповідних послуг можуть суттєво 

вплинути на захист конституційного ладу та державного суверенітету, 

територіальну цілісність, стратегічні національні пріоритети або інші життєво 

важливі інтереси України. 

Поліморфічна правова природа досліджуваного поняття проявляється з 

таких позицій: 

 аксіологічних — система ідеалів та цінностей, які формують 

пріоритети державної безпекоінфраструктурної політики, напрямів 

адміністративно-правового регулювання інфраструктурних відносин в усіх 

сферах життєдіяльності; цінність, що має захищатися законом, оскільки від неї 

залежать вагомі цінності більш високого порядку – життя і здоров’я людини; 

територіальна цілісність, суверенітет, конституційний лад, національна 

ідентичність, інфраструктурний потенціал, незалежність держави); 

 онтологічних — з’ясування місця та ролі СОІ у суспільстві нового 

формату в сучасних умовах, здатності реалізації державного суверенітету та 

збереження інфраструктурної спроможності в умовах значного впливу 

транснаціональних корпорацій та кіберглобалізації, поєднані зі зменшенням 

керованості соціальних систем за допомогою інституціональних структур; 

експоненційне збільшення інфраструктурних зв’язків, які утворюють 

інфраструктурні мережі наднаціонального характеру, формуючи тим самим як 

нові інфраструктурні можливості, так і нові інфраструктурні загрози; 

можливість втрати суверенітету через втрату контролю над інфраструктурним 

потенціалом країни та передусім над СОІ; втратою номосом інфраструктурної 

пасіонарності, через неефективність державної інфраструктурної політики; 

інфраструктурна глобалізація, поєднана із інфраструктурною десуверенізацією. 

У даному контексті державну інфраструктурну політику як онтологічну 

категорію можу інтерпретувати як процес свідомого та цілеспрямованого 



149 

впливу на інфраструктурні відносини, спрямований на формування необхідних 

та достатніх умов для реалізації об’єктами інфраструктури життєво важливих 

функцій, а з боку суб’єктів інфраструктурних відносин — надання ними 

життєво важливих послуг. Це сприятиме запобіганню формування 

інфраструктурної асиметрії та інфраструктурного дисбалансу, закладатиме 

потенціал до збалансованого розвитку усіх соціальних систем та їхніх 

інфраструктурних комплексів в рамках як національного, так і міжнародного 

права на засадах гуманізму та антропоцентризму; 

 гносеологічних — СОІ доцільно розглядати як у контексті 

правильного використання системи методів пізнання структури цих об’єктів та 

їх взаємозв’язків з іншими об’єктами життєво важливих інфраструктури [159], 

так і в контексті методів державної інфраструктурної політики, зокрема методів 

адміністративно-правового регулювання інфраструктурних відносин [161; 162]; 

 концептуально-методологічних — формування категорійно-

понятійного апарату має відбуватися за певно визначеними правилами не лише 

юридичної техніки, а й правилами формування семантичних полів для опису 

поліструктурних феноменів; 

 регулювальних — надання відповідного правового статусу таким 

об’єктам та формування механізму адміністративно-правового регулювання; 

 безпекових, що своєю чергою також потребує розроблення 

адекватного механізму адміністративно-правового регулювання.  

Іншими словами, унікальність стратегічних об’єктів з позицій 

адміністративного права полягає в тому, що вони водночас виступають і як 

матеріальне благо, і як соціальні цінності, а відтак, і як об’єкти правовідносин. 

Внаслідок цього на відповідних суб’єктів накладаються певні юридичні 

обов’язки щодо ефективного управління, здійснення науково обґрунтованої 

державної політики, сталого розвитку, забезпечення безпеки зазначених 

об’єктів. 

За більш детально розгляду питання виникає необхідність диференціації 

понять „стратегічних об’єктів” і „об’єктів, що мають стратегічне 
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значення”. Це є важливим з огляду на те, що у текстах нормативно-правових 

актів функціонують обидві номінації. Здійснений контент-аналіз, де 

мультипплікандом виступали зазначені номінації, а також застосування 

формально-юридичного та герменевтичного методів до контексту їхнього 

застосування уможливили дійти висновку, що їх не можна розглядати як 

повністю взаємозамінні поняття (повні синоніми). Існують певні особливості, 

що дозволяють говорити про відмінності у відтінках значень (з позицій 

мовознавства, семантичні синоніми). Лишаючи осторонь суто лінгвістичні 

дискусії та нюанси, які виходять за межі моєї наукової спеціальності, водночас 

застосовуючи міждисциплінарний підхід та діахронічний метод, окреслю 

адміністративно-правові аспекти порівняльного аналізу досліджуваних 

термінологічних сполучень.  

З метою підтвердження або спростування висунутої робочої гіпотези був 

здійснений контент-аналіз: 

 законів України [393; 430; 443; 425]; 

 указів Президента України [438; 367; 382]; 

 постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України [376; 404; 

375; 403; 356; 410; 382; 401: 354;; 383; 455; 459; 460; 457] за період з 2003 по 

2019 роки. 

Нижня межа охопленого у дослідженні періоду пояснюється тим, що до 

2003 року в текстах переважно застосовувалося поняття „особливо важливі 

об’єкти” і лише з прийняттям постанов Кабінету Міністрів № 695 від 15.05.2003 

„Про визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” [376] і № 1734 

від 23 грудня 2004 року „Про затвердження переліку підприємств, які мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави” [404] до обігу була 

введена нова номінація. Одразу слід оговорити, що зазначені постанови вже 

втратили чинність, але становлять певний науковий інтерес для вивчення 

питання в діахронічному аспекті. 
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Принагідно зазначу, що у досліджених текстах нормативно-правових 

актів перевага надається номінації „об’єкти, що мають стратегічне значення” 

як такому, що має більш широке семантичне поле. Наразі поняття 

„стратегічний об’єкт” виступає сегментом згаданого вище поняття. Утім 

переконаний, що виокремлення його в якості самостійної категорії має своє 

підґрунтя, що доцільніше продемонструвати у формі таблиці (Додаток В). 

Безсумнівно, наведені аспекти порівняння не є вичерпними, проте навіть 

на цьому рівні можна говорити про суттєві розбіжності у значеннях ключових 

понять. Принципово важливо зазначити, що усі контрастивні особливості 

термінологічних сполучень, виявлені в ході компаративного аналізу, 

реконструйовані за контекстом досліджених нормативно-правових актів. 

Доводиться констатувати, що нормотворець застосовує дану термінологію, не 

вдаючись до семантичних відмінностей між поняттями „об’єкт критичної 

інфраструктури”, „стратегічний об’єкт інфраструктури”, „об’єкт, що має 

стратегічне значення”. Відсутнє й офіційне тлумачення кожного із зазначених 

понять. Подібна термінологічна невизначеність може призводити як до певних 

збоїв у правозастосуванні, зниження ефективності реалізації державної 

інфраструктурної політики, так і до загального зниження якості 

адміністративно-правового регулювання.  

Потребують удосконалення й визначення критеріїв віднесення об’єктів до 

таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. На 

теперішній час вони містяться у Постанові Кабінету Міністрів України „Про 

визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” від 3 листопада 

2010 року № 999 [375]. З наукових позицій, є підстави стверджувати, що 

наявний у Постанові перелік не містить ознак критеріальності, а за своєю суттю 

є зведенням відомостей про види підприємств, важливих для економіки 

держави, інформаційного середовища і забезпечення населення на випадок 

надзвичайних подій природного характеру.  
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Не конкретизує критеріїв і Наказ Міністерства економіки України від 

03.12.2010 р. № 1546 „Про затвердження Порядку подання та розгляду 

пропозицій щодо формування переліку об’єктів державної власності, що мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки держави” [408]. 

У зазначених документах взагалі немає жодної згадки про підприємства 

оборонної промисловості, адже концепція даних нормативних актів 

розраховувалася на мирний час. Не дивлячись на суттєві зміни, що сталися в 

Україні внаслідок дії зовнішніх чинників, появу анексованих і тимчасово 

окупованих територій, військового конфлікту на сході країни, ніхто з 

нормотворців не вніс аніяких коректив до цих чинних актів. Вважаю, що на часі 

не просто модернізація окремих підзаконних актів у даній сфері, а й ревізія 

методологічних засад їх укладання. Насамперед потребує обговорення перегляд 

юридичної формули „для економіки і безпеки держави”. Не зважаючи на 

первинність економіки для забезпечення усіх державних позицій, дотримуюсь 

точки зору, що безпека, особливо на даному історичному етапі Української 

державності, передує економіці, а відтак, слід формулювати: „для безпеки й 

економіки держави”. Це не просто гра слів, а визнання пріоритетів у здійсненні 

адміністративно-правового регулювання.  

Ще один привід для наукової дискусії — можливість часткової чи повної 

приватизації об’єктів, що мають стратегічне значення. 

У вказаних вище документах йдеться лише про об’єкти державної 

власності, проте в інших постановах Кабінету Міністрів України вже фігурують 

акціонерні товариства, представлені публічними або приватними акціонерами. 

Не заперечуючи можливість віднесення таких підприємств до об’єктів, що 

мають стратегічне значення, й включення їх до відповідних переліків, що 

затверджуються постановами Кабінету Міністрів України, тим не менш 

необхідно врегулювати юридичні підстави і правовий механізм подібних дій. 

Це має принципово важливе значення.  

Наприклад, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 

листопада 2019 р. № 950 „Укрзалізниця” була включена до переліку об’єктів, 
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що мають стратегічне значення. Прем’єр-міністр України О. Гончарук спочатку 

на економічному форумі в Давосі наголосив, що „Укрзалізниця” передається в 

концесію німецькому залізничному оператору Deutsche Bahn, а потім сам же 

спростував свої слова і на особистій сторінці в Facebook повідомив, що цей 

об’єкт ні продаватися, ні передаватися в концесію не буде. Зазначена компанія 

буде лише надавати консультативні послуги [89].  

Не коментуючи юридичний статус та взагалі науковий рівень заяв 

офіційних осіб у соціальних мережах, зазначу лише одне: якщо було б 

легалізовано розмежування понять „стратегічний об’єкт інфраструктури” та 

„об’єкт, що має стратегічне значення”, питання форми власності й державного 

регулювання діяльності таких об’єктів вирішувалося б набагато простіше. Так 

само легше було б розв’язати юридичну колізію, що виникла між нормами 

законів України „Про приватизацію державного і комунального майна” від 18 

січня 2018 р. [433] і „Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України 

„Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації” від 02.10.2019 р. [433]. Пункт 2 ст. 4 першого із зазначених 

законів формулює, що „приватизації не підлягають казенні підприємства та 

об’єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій, для 

забезпечення обороноздатності держави, та об’єкти права власності 

Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету 

України”. [89] При цьому другим законом [433] з переліку об’єктів, що не 

підлягають приватизації, виключені „підприємства, що здійснюють 

виробництво об’єктів космічної діяльності”. Подібна норма автоматично 

виключає названі об’єкти з числа стратегічних, а це може мати негативні 

наслідки для України [156].  

Ще одне дискусійне питання – це статус тих стратегічних об’єктів, що 

залишилися на тимчасово окупованих територіях. У Постанові Кабінету 

Міністрів України „Про затвердження переліку об’єктів державної власності, 

що мають стратегічне значення для безпеки і оборони держави” від 4 березня 

2015 року № 83 [403] у загальному зведенні наводиться перелік підприємств з 
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діяльністю у сфері оборони, які знаходяться в Автономній Республіці Крим і на 

території Донецької та Луганської областей. Зокрема, йдеться про державні 

підприємства „Євпаторійський авіаційний ремонтний завод”, „Феодосійський 

судномеханічний завод” Міністерства оборони України, конструкторське-

технологічне бюро „Судокомпозит”, „Феодосійський оптичний завод”, 

науково-дослідний інститут аеропружних систем, науково-дослідний центр 

„Вертоліт”, ВАТ „Феодосійська суднобудівна компанія „Море”, ПАТ „Завод 

„Фіолент”, Донецький казенний завод хімічних виробів, ПАТ „Топаз”, 

Державне підприємство „Луганський авіаційний ремонтний завод” тощо.  

З одного боку, включення їх до загального переліку засвідчує, що ці 

об’єкти де-юре були і залишаються власністю України. З іншого, — не можна 

не враховувати специфіку їхнього функціонування, адже натепер вони де-факто 

не працюють на безпеку і оборону України. Відтак, для перелічених об’єктів, 

що мають стратегічне значення, має бути окремий акт, яким закріплювався б 

реальний, а не політичний правовий статус цих підприємств на сучасному 

етапі, врегульовувалися питання, пов’язані із дотриманням державної таємниці, 

сформульовані завдання для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.  

 

2.4 ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

 

2.4.1 Суб’єкти державної інфраструктурної політики України 

 

Сталий розвиток і національна безпека будь-якої держави залежать від 

рівня розвиненості її інфраструктури й науково обґрунтованого ефективного 

системного управління нею. Відтак є підстави стверджувати, що фактор 

суб’єктності є не менш, а іноді й більш важливим, аніж фактор об’єктності. У 

зв’язку з тим, що державна інфраструктурна політика по суті перебуває на етапі 
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свого цілісного формування, актуалізується вагомість проблеми визначення 

кола суб’єктів реалізації такої політики, а також їхніх повноважень. 

Питання щодо наукових засад розробки й здійснення державної політики 

є одним із центральних як у політології, так і в праві, зокрема, 

адміністративному. Натепер доволі стале уявлення про цей соціальний феномен 

склалося завдяки науковим працям  О. Ф. Андрійка,  В. М. Бевзенка, Л. В. 

Гонюкова, С. Д. Дубенка, Н. Г. Клименка, Є. В. Кобка, Л. П. Коритника, В. А. 

Ліпкана, Н. О. Кириченка,    В. О. Купрія, В. І. Мельниченка, Ю. О. Мосенка, С. 

П. Мосова, Л. Р. Наливайка, Н. Р. Нижник, І. П. Патерила, І. І. Петренка, Н. Г. 

Плахотнюка, Г. О. Ситника, С. В. Чумаченка та ін. 

Оскільки державна інфраструктурна політика за своєю сутністю є 

глибоко інтегрованою з іншими видами державної політики, зокрема 

економічної, інформаційної, кібербезпекової, регіональної, регуляторної, 

політики національної безпеки, питання щодо визначення суб’єктів реалізації 

перелічених суміжних видів політики тою чи іншою мірою досліджувалися 

фахівцями різних галузей знань. Зокрема, свій внесок у розв’язання наукової 

проблеми зробили і продовжують робити І. А. Артеменко, Д. О. Беззубов, Г. В. 

Берлач,  І. В. Діордіца, О. П. Єрменчук, К. В. Захаренко,   І. В. Кременовська, С. 

І. Крук,  Г. М. Линник,    С. І. Москаленко, В. М. Негодченко, М. В. Омельчук,  

М. В. Плєтньов, С. С. Теленик, А. С. Філіпенко, В. В. Чмелюк, О. М. Шевчук та 

ін. 

Попри постійно зростаючий інтерес вчених до проблем державної 

політики, питання щодо системи суб’єктів реалізації ДІФСП залишається 

вивченим недостатньо. У зв’язку з цим виникає об’єктивна потреба проведення 

відповідного дослідження й репрезентації узагальнених даних, що в 

подальшому можуть стати не тільки предметом наукових дискусій, а й бути 

використаними на практиці.  

Виходячи з цього, мета підрозділу полягає у створенні науково 

обґрунтованих засад ДІФСП в аспекті суб’єктності реалізації державної 

інфраструктурної політики України. 
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Бінарний характер державної політики проявляється в тому, що вона 

водночас виступає як певна концептуальна модель, що спрямовує вектори 

стратегічного напряму розвитку країни, і як управлінський процес, що 

покладається на певних суб’єктів, які згідно із законодавством наділяються 

відповідними юридично визначеними повноваженнями. На думку О. Ф. 

Андрійка, призначення державного управління „полягає у владно-

розпорядчому впливі на суспільні відносини та процеси і набуває особливого 

значення, враховуючи зміни, що відбуваються у суспільстві з подальшим 

розвитком ринкових механізмів, міжнародних зв’язків та зміни ролі держави у 

цих умовах” [10, с. 36].    

Інституціональна несформованість  державної інфраструктурної 

політики, її цілісна невизначеність, розпорошеність, а подекуди й 

фрагментарність, стає перепоною на шляху сталого розвитку України. Тож 

значною мірою актуалізується питання щодо суб’єктів формування й реалізації 

державної інформаційної політики, організації їх ефективної взаємодії та 

координації, що потребує опертя на системні зв’язки. При цьому принципово 

важливим є те, що система суб’єктів набуває усіх ознак ключового елемента 

адміністративно-правового механізму ДІФСП.  

Вітчизняна адміністративно-правова доктрина щодо суб’єктів базується 

на трьох основних компонентах:  

 загальноправове розуміння поняття „суб’єкт”;  

 спеціалізовані поняття „суб’єкт адміністративного права”,  

 „суб’єкт адміністративно-процесуального права”.  

У такий спосіб при аналізі суб’єктів реалізації державної політики в 

залежності від контексту проблеми кожне з цих понять може набувати своєї 

актуальності.  

Щодо ключового поняття „суб’єкт” у загальноправовому сенсі слід 

звертатися до найбільш усталених концепцій теоретиків держави і права. Так,О. 

Ф. Скакун, диференціює суб’єктів права (особи, які наділені 

правосуб’єктністю) і суб’єктів правовідносин, до складу яких входять 
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індивідуальні або колективні суб’єкти права, „що використовують свою 

правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень і юридичної 

відповідальності” [491,  c. 401-402]. Тож принципово важливим є те, що у 

розглянутому аспекті, по-перше, розрізняються суб’єкти права і суб’єкти 

правовідносин; по-друге, суб’єкти можуть бути як індивідуальні, так і 

колективні; по-третє, реалізація правовідносин відбувається з опертям на права, 

обов’язки, повноваження і юридичну відповідальність.  

  Подальший аналіз джерел дозволяє констатувати, що  діапазон підходів 

до розподілу суб’єктів адміністративного права коливається від максимально 

спрощеного виділення за одним критерієм, наприклад, на тих, хто наділений, і 

тих, хто не наділений владними повноваженнями [257, с. 27; 507, с. 131], до 

багатокритеріальних розгалужених  класифікацій.  

Як приклад останньої, можна навести класифікацію, запропоновану Т. О. 

Мацеликом, згідно з якою суб’єктів права можна групувати й диференціювати 

за такими ознаками:  

1) за організаційно-правовою формою (індивідуальні та колективні);  

2) за зовнішньою відокремленістю (фізичні, юридичні особи, колективні 

суб‘єкти без статусу юридичної особи);  

3) за наявністю владних повноважень (наділені чи не наділені);  

4) за ступенем участі у публічному управлінні (суб‘єкти, чиї інтереси і 

права підлягають реалізації та захисту; суб‘єкти, які безпосередньо 

реалізовують надані їм повноваження; суб‘єкти, які опосередковано беруть 

участь у публічному управлінні) [309, с. 270-271].  

На цьому тлі представлена В. Галуньком та П. Діхтієвським класифікація 

суб’єктів публічного адміністрування виглядає як звичайний перелік без 

найменшої спроби систематизації. Зокрема, за їх баченням, до зазначеної 

категорії можна віднести: Президента України, систему органів виконавчої 

влади, в тому числі військово-цивільні адміністрації, суб’єктів місцевого 
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самоврядування, приватних осіб, а також підприємства, організації, установи 

[5, с. 73-118].   

Заслуговує на увагу класифікація за авторством І. А. Артеменка, один з 

критеріїв якої безпосередньо спрямований на реалізацію державної політики. 

Вчений пропонує за функціональним призначенням суб’єктів адміністративно-

процесуального права розподіляти їх на тих, які наділені повноваженнями щодо 

формування державної політики (сюди, на думку вченого, відносяться Кабінет 

Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи влади) і 

ті, які виконують функції з реалізації державної політики щодо здійснення 

публічно-сервісної діяльності, контрольно-наглядової діяльності, управління 

об’єктами державної власності, правоохоронні функції [17, с. 68]. Подібна 

точка зору, звісно, має право на існування, проте не здається  безперечною. 

Зокрема, слід враховувати, що відповідно до ст. 85 Конституції України 

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики відноситься до 

повноважень Верховної Ради України [198], а вона у даній класифікації взагалі 

не представлена. Та й у цілому, наведений перелік суб’єктів зазначеної сфери 

навряд чи можна вважати вичерпним. 

 Оскільки реалізація державної політики є інтегрованим процесом, який 

водночас охоплює і сферу права, і сферу політології, є сенс із застосуванням 

міждисциплінарного підходу розглянути, яким чином поняття такої категорії 

суб’єктів трактується політологами.  

Всесвітньо визнаний американський вчений, фахівець в галузі 

теоретичної політології Г. Алмонд пропонував розглядати політику, 

насамперед, як площину, на якій перетинаються взаємовідносини влади і 

соціальних спільнот. На цій підставі він розподіляв суб’єктів політики на дві 

категорії: інституціональну і соціальну. Перша (інституціональна) категорія 

представлена державою, політичними партіями і рухами, профспілками тощо. 

Друга (соціальна) включає в себе як окремих індивідів, так і групи осіб (етнічні, 

класові, релігійні) тощо [629].  



159 

Подібне широке бачення є не зовсім традиційним для української 

дійсності, оскільки розподіл по групах на кшталт згаданих більш характерний 

для соціологічних досліджень. При цьому класові аспекти диференціації 

залишилися в далекому радянському минулому. Проте подібна позиція 

характеризується високою оцінкою ролі громадянського суспільства у 

розбудові певних політичних засад, до чого Україні слід прагнути. 

На вітчизняній політологічній ниві є широкий діапазон поглядів на 

суб’єктів реалізації політики. Так, П. П. Шляхтун висловлює думку, що кожен, 

хто прямо або опосередковано бере участь у політичному житті, може бути 

віднесений до розглядуваної категорії [604, с. 72].  

Існують і позиції, більш наближені до правового бачення. Так, В. П. 

Солових і Ю. М. Інковська, розглядаючи суб’єктів державної політики 

брендінгу територій в Україні, виділяють три основні типи: 1) органи влади з 

розподілом на центральний і місцевий рівень; 2) громадські організації; 3) 

бізнес [498].     

Широкого розповсюдження у наукових працях з політології набула точка 

зору В. Купрія, який розподіляє учасників / суб’єктів „вироблення” державної 

політики на офіційних і неофіційних і групує їх таким чином: 1) особи, які 

остаточно ухвалюють рішення в цьому процесі (органи влади, виборні та 

призначені посадовці); 2) особи, які беруть участь у підготовці рішень 

(адміністративний апарат органів влади, експерти, консультанти, дослідники 

тощо); 3) групи інтересів/ групи тиску; 4) заінтересовані сторони (широкий 

спектр інституцій, що представляють владу, бізнес та громадянське 

суспільство) [256, с.7]. 

Одразу наголошу, що наведена класифікація стосується не етапу 

реалізації, а етапу формування державної політики. По-друге, в ній 

спостерігається певне порушення логіки, оскільки ухвалення рішень передує 

їхній підготовці. По-третє, не зовсім зрозуміло, яким чином вчений розрізняє 

групи інтересів і заінтересовані сторони. Насамкінець, подібна класифікація, 
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може й актуальна для сфери політики, проте не може вважатися такою для 

юриспруденції.   

Наразі, порівнюючи бачення кола суб’єктів реалізації державної політики 

вченими в галузі адміністративного права і в галузі політології, можна 

констатувати, що безперечним є визнання ролі органів державної влади і 

місцевого самоврядування. Позаяк політологи дають більш широке бачення і 

охоплюють ще й категорії тих, хто не наділений владними повноваженнями.  

Аналіз законодавчих актів дозволив встановити, що, з огляду на 

відсутність інституціоналізації ДІФСП, функція з реалізації даного напряму 

політики напряму не представлена в жодному із законів, а розчиняється у 

загальних засадах діяльності тих чи інших суб’єктів.  

Так, відповідно до ст. 116 Конституції України на Кабінет Міністрів 

України покладається обов’язок забезпечення „фінансової, цінової, 

інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості 

населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування” [198]. Чимало з перелічених 

елементів входить до складу інфраструктури, проте на сучасному етапі цього 

недостатньо. Пропоную доповнити дану статтю Конституції України 

інфраструктурною політикою, особливо з огляду на її вагомість у питаннях 

сталого розвитку і забезпечення національної безпеки держави.  

Доволі показовими є й результати контент-аналізу тексту Закону України 

„Про Кабінет Міністрів України” [413], за якими термін „інфраструктура” 

застосовується лише один раз. Так, у ст. 20 даного Закону „Основні 

повноваження Кабінету Міністрів України” на даний орган покладається 

обов’язок розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури. Подібне є ні чим 

іншим, як яскравим свідченням недооцінки законодавцем ролі і місця для 

держави інфраструктурної політики. У зв’язку з цим, на мій розсуд, виникає 

необхідність суттєвого доопрацювання зазначеного Закону із доповненням його 

положеннями, що закріплюють повноваження Кабінету Міністрів у формуванні 
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й реалізації ДІФСП, відповідальності за безперебійне функціонування сфери 

так званої „критичної інфраструктури”.  

Симптоматично, що натепер окремі аспекти державної інфраструктурної 

політики, в тому числі з вказівкою на суб’єктів її реалізації, здебільшого 

представлені в законах за двома тематичними спрямуваннями (групами):  

1) регулювання  економічних засад господарської діяльності;  

2) забезпечення національної безпеки.  

Принагідно зазначу, що і там, і там це здійснюється доволі фрагментарно, 

без урахування системного підходу. 

Проаналізую першу групу. 

Так, в Господарському кодексі України[93] поняття інфраструктури 

згадується чотири рази. Зокрема, ст. 328 „Державне регулювання інноваційної 

діяльності” , ст. 329 „Державні гарантії інноваційної діяльності” містять 

вказівку на те, що держава регулює інноваційну діяльність шляхом „створення 

та сприяння розвиткові інфраструктури інноваційної діяльності”, а також 

гарантує „підтримку створення та розвитку суб’єктів інфраструктури 

інноваційної діяльності” [93]. Таким чином законодавець застосовує 

узагальнений термін „держава” в якості суб’єкта без конкретизації того, які 

саме державні органи маються на увазі. Показово і те, що у наведеній цитаті 

простежується певний системний взаємозв’язок між суб’єктами різного рівня, 

зокрема, між державою і суб’єктами інфраструктури інноваційної діяльності.  

Також у ст. 401 Господарського кодексу „Визначення спеціальної 

(вільної) економічної зони” є вказівка на розвиток інфраструктури ринку, 

проте законодавець уникає згадки про суб’єктів реалізації такої діяльності, 

використовуючи безособові конструкції на кшталт „спеціальні (вільні) 

економічні зони створюються з метою…”[93]. Тож питання, ким саме вони 

створюються залишається відкритим.  

У Бюджетному кодексі України поняття „інфраструктура” та її похідні 

згадується одинадцять разів [56]. Зокрема, у ст. 17 „Державні та місцеві 

гарантії” йдеться про розвиток комунальної інфраструктури і зазначається, що 
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на рівні держави такі гарантії надаються Кабінетом Міністрів України, місцеві 

– Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а також відповідними 

міськими радами. [56] Ст. 24 зазначеного Кодексу „Державний фонд 

регіонального розвитку” передбачає „створення інфраструктури індустріальних 

та інноваційних парків, спортивної інфраструктури”. У ст. 105 Кодексу 

„Субвенції та виконання інвестиційних проектів” в якості обов’язкових вимог 

до інвестиційних проектів вказується на врахування „рівня забезпеченості 

об’єктами  виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, що 

підвищує інвестиційну привабливість території”. [56] У прикінцевих і 

перехідних положеннях Бюджетного Кодексу містяться згадки про розвиток 

дорожньої інфраструктури, відновлення об’єктів соціальної і транспортної 

інфраструктури.  

Проте так само, як і в Господарському кодексі, в тексті застосовуються 

безособові конструкції без вказівки на суб’єкта діяльності з опертям на 

предикати „створюється”, „здійснюється”, „спрямовуються”, „направляються” 

тощо. Безумовно, конкретизація суб’єкта діяльності значно збільшила б обсяги 

кодексів і ускладнила ситуацію в разі перейменування органів, проте 

відсутність подібної вказівки може стати потенційною перепоною на шляху 

реалізації конкретних правових положень. І це теж слід враховувати.     

Аналіз текстів окремих законодавчих актів дозволив констатувати 

тенденцію, що чим далі, тим більше підвищується частотність вживання 

поняття „інфраструктура”. Лише за 2019 рік воно застосовано у таких законах,  

як:  

 „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року” від 28.02.2019 [429],  

 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів” від 

11.07.2019 [380],  
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 „Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” від 18.09.2019 

[396], „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” від 20.09.2019 [381],  

 „Про концесію” від 03.10.2019  [418],  

 „Про оренду державного і комунального майна” від 03.10.2019 

[427]  та ін.   

Попри активізацію застосування ключового терміна аспекти, пов’язані із 

його прив’язкою до конкретних суб’єктів традиційно, залишаються 

недостатньо чітко сформульованими. 

Як вже зазначалося, друга група законів, якими з-поміж іншого 

регулюються питання реалізації ДІФСП, є акти зі сфери забезпечення 

національної безпеки. У зв’язку з цим виникає потреба проаналізувати, яким 

чином питання щодо суб’єктів діяльності у досліджуваній галузі представлено 

у цій групі документів. 

Звернення до Кодексу цивільного захисту України[188] дозволяє 

констатувати, що тут є лише єдина згадка про інфраструктуру при переліку у 

ст. 51 функцій такого суб’єкта, як відомча пожежна охорона. Подібний факт є 

сигналом для невідкладної модернізації вказаного Кодексу на засадах новітньої 

інфраструктурної політики й повноважень центральних і місцевих органів 

влади, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безперебійної 

діяльності об’єктів інфраструктури, особливо життєво важливих.  

Закон України „Про національну безпеку України” [425] певною мірою 

врегульовує лише ту частину суспільних відносин у сфері інфраструктури, що 

безпосередньо стосується функціонування об’єктів критичної інфраструктури. 

У зв’язку з цим в якості суб’єктів забезпечення фігурують: Служба України 

безпеки України (ст. 19 Закону), Державна служба України спеціального 

зв’язку та захисту інформації України (ст. 22). Пунктом 3 ст. 27 на Кабінет 

Міністрів покладається обов’язок визначення порядку проведення огляду стану 

кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури. Відповідно до ст. 29 

даного Закону Міністерством внутрішніх справ України розробляється 
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Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту, якою визначається 

„готовність сил та засобів виконувати завдання за призначенням, 

інфраструктуру, напрями розвитку, інші показники, інші показники, необхідні 

для планування діяльності МВС…”[425]. У такий спосіб репрезентовано у 

вказаному Законі коло суб’єктів є доволі специфічним і не вичерпним. 

У Законі України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки в 

Україні”[430 ] визначенню суб’єктів зазначеного виду діяльності присвячена 

стаття 5. Нею на Президента України через очолювану ним Раду національної 

безпеки і оборони України покладається координація. В якості робочого органу 

РНБО виділяється Національний координаційний центр кібербезпеки, який 

„здійснює координацію і контроль за діяльністю суб’єктів сектора безпеки і 

оборони” [430 ].   

На Кабінет Міністрів України покладається забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері кібербезпеки, а також з-поміж іншого – 

забезпечення системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної 

інфраструктури, крім об’єктів у банківській сфері. Також представлений 

вичерпний перелік з восьми пунктів тих суб’єктів, які у межах своєї 

компетенції безпосередньо здійснюють заходи із забезпечення кібербезпеки. 

Характерно, що цей перелік не обмежується державними органами, а включає в 

себе органи місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, об’єднання 

громадян, окремих осіб, які надають послуги, пов’язані з національними 

інформаційними ресурсами. Отже, розглянутий Закон містить найбільш повний 

і систематизований перелік суб’єктів, включаючи вказівку на порядок 

здійснення управлінських процесів.   

Тож в якості проміжного висновку можна зазначити, що на рівні 

законодавства, за окремим винятком, система суб’єктів реалізації ДІФСП 

представлена непослідовно й фрагментарно. У зв’язку з цим виникає потреба 

наукового обґрунтування та репрезентації авторської концепції щодо предмета 

дослідження.  
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Вважаю, що в подальшому необхідно розробити і після усіх стадій 

законотворчого процесу ухвалити окремий Закон України, присвячений 

основним засадам (стратегії) державної інфраструктурної політики (на кшталт 

того, як це зроблено щодо екологічної політики [429]), окремий розділ якого 

присвятити суб’єктам ДІФСП із закріпленням їхніх компетенцій, чітким 

визначенням адміністративно-правового статусу, а також порядку організації 

взаємодії та координації. Переконаний, що найбільш раціональним буде підхід, 

за якого при виділенні певного кластеру інфраструктури зазначатиметься, хто 

саме реалізує державну політику саме в цьому сегменті. Оскільки предмет 

нашого дослідження  обмежений саме етапом реалізації, в межах даного 

підрозділу не розглядаються ті суб’єкти, які концептуалізують засади ДІФСП, 

тобто певною мірою створюють підстави для формування даного виду політики 

(вчені, аналітики, експерти і т. ін.). За основу може бути взята авторська 

концепція, яку найбільш доцільно представити у формі таблиці (Додаток Д). 

Отже, авторська концепція передбачає наочну репрезентацію суб’єктів 

реалізації ДІФСП з визначенням сфер компетенції кожного за певними 

напрямами інфраструктури. Одразу слід оговорити, що на тлі поширених 

термінів на позначення напрямів ДІФСП використовуються й 

вузькоспеціалізовані. Зокрема йдеться про  рекреаційну інфраструктуру.  

Відповідно до усталеної позиції економістів [503; 494; 495; 11] до неї 

відносяться об’єкти, призначені для відпочинку людини, відновлення й 

підтримання її фізичного здоров’я та психологічного стану, поліпшення 

настрою. Себто рекреаційна інфраструктура охоплює туристичні, культурно-

пізнавальні, медико-профілактичні, спортивні, торговельно-розважальні 

об’єкти, в т. ч. музеї, кінотеатри; сади і парки; спортивні клуби і стадіони; 

санаторії-профілакторії та пансіонати, туристичні бази й бази відпочинку; 

перукарні, масажні й  спа-салони; сауни та бані; заклади харчування (кафе, 

ресторани); готелі, автостоянки тощо.   Даний напрям інфраструктури тісно 

пов’язаний, але відрізняється від  традиційної соціальної інфраструктури, яка 

включає в себе здебільшого соціально-побутову сферу: житлово-комунальне 
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господарство та будівництво житла, об’єкти освіти й охорони здоров’я 

(поліклініки, лікарні) тощо. Тож без житла, поліклініки, школи людині ніяк не 

обійтися, в той же час об’єкти рекреації, на перший погляд, факультативні, 

впливають на рівень і стиль життя в цілому, а тому обов’язково мають бути 

включеними до державної інфраструктурної політики.    

Також слід прокоментувати, що в окремих випадках, зокрема при 

визначенні участі суб’єктів в реалізації політики щодо критичної 

інфраструктури, застосовувався знак   ± . Він вказує на те, що діяльність 

окремих суб’єктів передбачається лише в певній частині, що не входить у 

протиріччя із Законом України „Про державну таємницю” [393].   

У цілому ж репрезентований матеріал надає можливість стверджувати, 

що ядром системи суб’єктів реалізації ДІФСП виступають центральні, 

регіональні та місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого 

самоврядування. Водночас аналіз нормативно-правових актів, якими 

регулюється діяльність зазначених органів, виявляє, що в них вказівка на 

участь у ДІФСП є імпліцитно висловленою, тобто може бути реконструйована 

лише за контекстом. Відтак, одним зі шляхів вдосконалення нормативно-

правової бази у досліджуваній сфері має стати чітко визначений та 

зафіксований у відповідних текстах перелік повноважень і завдань кожного 

органу. Без цього реалізація інфраструктурної політики так і залишиться 

безсистемною і фрагментарною. 

Важливим у цьому напрямі розглядати і такий аспект суб’єктів як їх 

правотворча діяльність, зокрема стратегічна правотворчість.  

Правотворчість виступає важливим елементом правової політики 

держави, однією із форм діяльності органів державної влади та громадянського 

суспільства. Інститут правотворчості не може бути сталим, адже його 

трансформація здійснюється під дією різноманітних чинників, як-от: поява 

нових суспільних відносин, що потребують упорядкування (зокрема 

правовідносин у сфері інфраструктури), їх зміна чи втрата актуальності, 

формування нових державних та громадських інституцій, інтеграція у 



167 

міжнародний правовий простір, формування нового інфраструктурного 

ландшафту тощо. Ці та низка інших правотворчих факторів зумовлюють 

необхідність постійного моніторингу та інколи навіть перегляду усталених 

концептуальних загальнотеоретичних засад, на яких ґрунтується вітчизняна 

правова доктрина, в тому числі адміністративно-правова.  

Попри значну еволюцію наукових поглядів у сфері правотворчості, її 

розроблення та удосконалення як предмета дослідження правових наук, як 

напряму державної діяльності, засобу правової політики держави має бути 

перманентним.  

Головною тенденцією останніх років у сфері правотворчості є поява 

нових „некласичних” правових актів, які мають надзвичайно важливе значення 

в окресленні напрямів, цілей, завдань розвитку суспільства та держави у чітко 

визначений період часу. Саме ці акти зумовлюють ініціювання розроблення, 

ухвалення нових нормативно-правових актів чи зміни, скасування, доповнення 

чинних. Слід також підкреслити, що ці акти активно застосовуються як 

вітчизняними, так й зарубіжними правотворчими органами. Можна навіть 

стверджувати, що  наразі вони виступають головними елементами та засобами 

правової політики України. 

Однак попри те, що вони визначають головні засади розвитку правової 

політики України, їх юридична природа, специфіка, навіть назва цієї категорії 

актів є донині не усталеною серед більшості науковців. Так, дослідники 

використовують такі категорії як: „доктринальні акти”, „програмні документи”, 

„концептуальні акти”, „акти програмно-директивного характеру”, 

„квазінормативні акти”, „стратегічні правові акти”, „стратегічні акти”, 

„випереджуючі нормативні акти” тощо. 

Отже, недостатня доктринальна визначеність й неурегульованість в 

законодавстві України стратегічної правотворчості як виду правотворчої 

діяльності органів державної влади та інструменту стратегічної правової 

політики й зумовила актуальність звернення в роботі до даних питань. 
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Вагоме значення у розумінні цієї проблематики мають 

загальнотеоретичні праці С. С. Алексєєва, Д. Н. Бахраха, С. Д. Гусарєва, 

А. М. Завального, В. Б. Ісакова, В. В. Копєйчикова, Ю. В. Кривицького, 

Ю. Є. Максименко, А. В. Малька, Н. І. Матузова, М. М. Пендюри, В. Д. 

Сорокіна, О. Д. Тихомирова, О. О. Тихомирова, Л. В. Томаша, Л. С. Явича, які 

розкрили поняття, зміст, ознаки та види правотворчості тощо. Не менш 

важливими для пізнання предмета дослідження мають галузеві наукові праці.  

Ураховуючи міжгалузевий характер порушеної проблематики, вагому 

роль відіграють галузеві наукові дослідження. Так, В. А. Ліпкан розкрив 

адміністративно-правові засади стратегічної правотворчості, запропонувавши 

систему, рівні, інституційно-функціональний механізм, порядок розроблення та 

ухвалення, а також ієрархію стратегічних актів у сфері національної безпеки 

України [272; 279; 280; 276].  І. М. Берназюк, в рамках конституційного права 

дослідила особливості стратегічних актів, що ухвалюються Верховною Радою 

України та Президентом України, а також вперше визначила різні підходи до 

дефініції поняття „стратегічна правотворчість” [31]. 

Доцільно згадати і роботи С. С. Теленика, який вперше порушив питання 

щодо правової природи щорічних послань Президента України, їх місця та ролі 

в системі стратегічних актів у контексті створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури [550]. 

Метою підрозділу є дослідження загальнотеоретичних засад та 

особливостей стратегічної правотворчості як виду правотворчої діяльності в 

правовій системі України та вітчизняній юридичній доктрині. 

Пізнання стратегічної правотворчості неможливе без окреслення 

концептуальних загальнотеоретичних засад правотворчості, адже стратегічна 

правотворчість як вид правотворчості ґрунтується саме на них. 

На правотворчість конкретної країни впливають різні зовнішні та 

внутрішні чинники та процеси: історичні традиції, праворозуміння, правова 

культура та менталітет населення, особливості форми державного правління, 

форми територіального устрою, форми державного режиму, рівень 
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інформатизації, місце та роль у геополітичній світовій мапі, рівень включеності 

у різні простори (економічні, безпекові, енергетичні, транспортні) тощо.  

Наприклад, чи могли ми думати раніше про те, що обрання на вищі 

державні посади здійснюватиметься шляхом електронного голосування, чи про 

те, що суспільство зможе впливати на діяльність органів державної влади 

шляхом е- петицій? Дійсно, розвиток інформаційно-телекомунікаційних 

технологій та засобів зв’язку, формування та становлення інформаційного 

суспільства змінює бачення навіть усталених інститутів взаємодії суспільства 

та держави. Як влучно відзначають В. А. Ліпкан та І. М. Сопілко „віртуальна 

реальність набуває ознак особливого соціального феномена і здійснює 

помітний вплив на світ фізичний, стає особливим соціокультурним 

механізмом” [286, с. 514]. Тим більше, такий важливий елемент правової 

політики держави, як правотворчість. 

Ситуація погіршується тим, що нині інститут правотворчості на 

легітимному рівні представлений лише підзаконними актами. Зокрема, лише в 

Указі Президента України „Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 

року[432] визначені правові засади офіційного оприлюднення та порядок 

набрання чинності нормативно-правових актів, які приймають Верховна Рада 

України, Президент України, Кабінет Міністрів України. 

Інші ж важливі аспекти інституту правотворчості, на жаль, донині не 

мають законодавчо визначеного упорядкування. Серед яких: поняття, види, 

ієрархія, система нормативно-правових актів, вимоги, порядок, суб’єкти 

нормотворення тощо. Адже жоден із законопроєктів у цій сфері не ухвалений, 

хоча щорічно розроблення чи удосконалення змісту законопроєкту „Про 

нормативно-правові акти” входить до напрямів Плану законопроєктної роботи 

Верховної Ради України. Хоча в Плані законопроєктної роботи Верховної Ради 

України на 2020 рік, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 16 

червня 2020 року № 689-IX [361], також містився цей пункт, жодного 

законопроєкту у цій сфері так й не було розроблено. Тому годі вже й казати про 
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інститут стратегічної правотворчості, адже деякі науковці взагалі 

заперечують наявність стратегічних актів та їх правову природу. 

Аналіз загальнотеоретичних розвідок у цій сфері ще раз доводить 

вагомість правотворчості серед інших елементів правової системи держави. 

Багато вчених вказують, що: „…з багатоманіття правових явищ, що охоплює 

правова система”, правотворчість займає одне з центральних місць” [467, с. 

568], „…це найважливіший засіб управління суспільством, з точки зору 

формування стратегії його розвитку, а також показник цивілізованості й 

демократизації суспільства” [557, с. 155]. 

Однак попри таку важливість та актуальність, визначення цього поняття є 

й наразі неузгодженим серед науковців. Можу виділити декілька основних 

підходів. 

Так, певним чином державоцентристський підхід до визначення 

поняття „правотворчість” пропонують О. Г. Мурашин та М. С. Кельман [177, с. 

152]: „…правотворчість — форма владної діяльності уповноважених суб’єктів 

(перш за все держави), спрямованої на утворення нормативно-правових актів, 

за допомогою яких у чинну юридичну систему запроваджуються, змінюються 

чи скасовуються правові норми”. 

Сапун В. А. відзначає, що правотворчість — офіційна владна діяльність 

із надання позитивному праву характеру інституційного утворення [481, с. 388]. 

Схожої позиції дотримуються й інші дослідники: „правотворчість — це 

одна з форм діяльності держави в особі компетентних органів, установ та 

організацій, які уповноважені в передбачених законом випадках готувати, 

видавати або вдосконалювати нормативно-правові акти” [557, с. 152]. 

М. В. Цвік застосовує категорію „нормотворчість” та визначає її як 

„…врегульована законодавством діяльність уповноважених державних органів 

щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів, які містять загальні 

правила поведінки (норми права)” [139, с. 273]. 

Ю. Ю. Ветютнєв взагалі визначає правотворчість як засіб 

самоствердження, завдячуючи якому владний суб’єкт демонструє власні 
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можливості і зайвий раз підтверджує для себе та інших той факт, що він 

насправді є носім влади [70, с. 150]. Більше того, даний дослідник визначає 

закон в якості результату діяльності щодо невеликої групи людей, чиї інтереси 

можуть співпадати а можуть і не співпадати з інтересами решти населення; 

право — завжди продукт соціальної меншості, який може бути схвалений або 

не схвалений  більшістю, але тим не менш ця більшість в його безпосередньому 

створенні прямої участі не бере; воно є завжди своєрідним посланням меншості 

до більшості, виступає інструментом стримування соціальних емоцій [70, с. 

149-154]. 

Отже, здебільшого автори зауважують, що правотворчість є діяльністю 

винятково державних органів, яка носить цілеспрямований і компетентний 

характер, що віддзеркалює радянське бачення цього інституту. 

Декілька ремарок з цього приводу. 

По-перше, наразі для сучасних демократичних держав характерна як 

делегована, так й безпосередня правотворчість, яка реалізується шляхом 

проведення місцевих та національних референдумів. Зокрема, довгий час 

правотворчість в Україні дійсно була винятково прерогативою державних 

органів, а наразі вагому роль відіграють органи місцевого самоврядування, 

громадські об’єднання, територіальні спільноти, а також народ у цілому. Це 

право громадян було вперше визначено Законом України „Про всеукраїнський 

та місцевий референдуми”від 3 липня 1991 року[386], а також у подальшому й 

Конституцією України[198]. 

 Хоча попри нормативну закріпленість цього права, статистичні дані 

засвідчують незначну активність населення у його реалізації. Можливо, це було 

зумовлено низьким рівнем правової культури населення і взагалі 

праворозуміння. Адже від моменту набрання до моменту втрати чинності 

Законом України „Про всеукраїнський та місцевий референдуми” було 

задокументовано 178 ініціатив щодо проведення місцевих референдумів та 

лише 122 з них знайшли реальне втілення [97]. 
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Щодо всеукраїнського референдуму, то вперше й востаннє він відбувся 

лише 16 лютого 2000 року за ініціативи Президента України Л. М. Кучми щодо 

зменшення кількості народних депутатів до 300-х осіб. Попри підтримку цієї 

ініціативи народом України, реального її втілення не відбулось. 

Нині ж, попри гарантованість конституційними нормами права громадян 

брати участь в управлінні державними справами шляхом всеукраїнських чи 

місцевих референдумів, механізм реалізації цього права, а, отже, й механізм 

безпосередньої правотворчості в реальності в Україні відсутній. Більше того, 

можна стверджувати, що вітчизняний досвід у цій сфері дещо негативний, адже 

зумовив проведення ряду незаконних місцевих референдумів та 

псевдореферендумів. Певним чином, на мою думку, цьому могло б завадити 

своєчасно наукове обґрунтування та впровадження концепції випереджувальної 

правотворчості, в рамках якої формується образ майбутніх правових систем і 

структури правових відносин. 

Слід зауважити, що наразі у Верховній Раді України розроблено декілька 

законопроєктів у цій сфері. Саме тому маю надію, що найближчим часом 

будуть удосконалені правові засади проведення всеукраїнського та місцевого 

референдумів в Україні, а також народ України зможе не лише де-юре, а й де-

факто бути суб’єктом безпосередньої правотворчості. Тим більше в умовах 

проведеної децентралізації України та появі значних повноважень в органів 

місцевого самоврядування, без унормування суспільних відносин у цій сфері 

неможливо ефективно представляти інтереси територіальної громади.  

По-друге, дослідники ототожнюють правотворчість винятково з 

діяльністю, яка спрямована на створення нормативно-правових актів. Хоча 

нормативно-правовий акт є формою права, характерною для романо-

германської правової сім’ї. Однак поряд із нею існують й інші правові сім’ї, де 

головну роль відіграють не нормативно-правові акти, а інші форми права: 

правові (судові чи адміністративні) прецеденти, правові звичаї, релігійні тексти 

тощо.  
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Дійсно, тривалий час аксіоматичним було твердження фахівців 

загальнотеоретичної науки, що головним критерієм розподілу правових систем 

є домінування того чи іншого джерела права в конкретній правовій системі, на 

основі чого виокремлюються різні правові сім’ї. Наразі ж для правової системи 

України, яка є частиною романо-германської правової сім’ї, де головним 

джерелом права визнається нормативно-правовий акт, не менш важливого 

значення набувають й судові прецеденти: рішення Конституційного Суду 

України, нормативні тлумачення Пленуму Верховного Суду України та Вищих 

спеціалізованих судів, рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію 

нормативних актів, рішення Європейського суду з прав людини.  

У цьому аспекті Сахнюк В. В. слушно зауважує: „…не можна 

заперечувати, що роль судового прецеденту як регулятора суспільних відносин 

невпинно зростає, оскільки застосування судових прецедентів порівняно з 

нормативно-правовими актами дозволяє заповнити прогалини законодавчого 

регулювання та швидше відреагувати на зміни в суспільних відносинах” [505, с. 

119]. 

Ґенезис державно-правової політики України зумовив появу та 

динамічний розвиток стратегічних правових актів, які мають певні 

відмінності, особливості як за формою, так й за змістом щодо нормативно-

правових актів. Доречно зауважити, що недостатня розробленість інституту 

нормативно-правових актів сприяє поширенню підходу, відповідно до якого 

інколи окремими дослідниками заперечується правовий характер таких актів. 

Однак неможливо заперечувати факт їх наявності та вагому роль у визначенні 

важливих головних напрямів розвитку різних сфер суспільного та державного 

життя, ідентичний порядок розроблення, ухвалення, набрання чинності як при 

класичних нормативно-правових актах. Отже, сучасне трактування 

правотворчості має враховувати усі форми актів, а також розширене коло 

суб’єктів правотворчості. 

Таким чином підхожу до виділення другої групи дослідників і формую 

другий, за моєю умовною класифікацією, підхід — синтетичний. 
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Представники даного підходу поєднують роль державних і недержавних 

суб’єктів у правотворчості. І ця позиція мені є більш близькою. У зв’язку з чим 

більш прийнятним та сучасним є визначення аналізованого поняття, яке 

запропонував П. М. Рабінович: „Правотворчість — це діяльність 

компетентних державних органів, уповноважених державою громадських 

об'єднань, трудових колективів або (у передбачених законом випадках) всього 

народу чи його територіальних спільностей із встановлення, зміни чи 

скасування юридичних норм… соціальне призначення правотворчості–

встановлювати стандарти, еталони, взірці поведінки учасників суспільної 

життєдіяльності, тобто моделювати суспільні відносини, які, з позицій держави, 

є припустимі, бажані або необхідні (обов'язкові чи заборонені).Йдеться не про 

„дарування” громадянам (чи іншим суб'єктам) певних можливостей, благ і, 

отже, не про творення прав людини, які є „природженими” і мусять бути 

невідчужуваними. Мається на увазі формування саме об’єктивного юридичного 

права („юридична правотворчість”) у схарактеризованому вище значенні цього 

поняття”[469]. 

О. Ф. Скакун подає власний варіант визначення даного поняття: 

правотворчість — правова форма діяльності держави і громадянського 

суспільства по встановленню, зміні і скасуванню правових норм, зовні 

виражених у джерелах (формах) права: нормативно-правових актах, правових 

прецедентах, правових звичаях, нормативно-правових договорах та ін.; полягає 

в їх підготовці, ухваленні, опублікуванні і систематизації [492, с. 430]. 

У даному аспекті також можна виділити і тих дослідників, які 

розглядаючи правотворчість завершальною стадією правоутворення вважають 

останнє двоєдиним процесом, в якому природа соціуму і розум правотворця 

розвиваються у постійному і діалектичному розвитку[571]. Даний підхід ми 

пропонуємо називати онтологічним, оскільки в ньому акцент робиться не на 

суб’єктному складі, як це здійснено в попередніх двох групах, а саме на бутті 

правотворчості та правоутворення в цілому як окремого явища. 
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Щодо поняття стратегічної правотворчості, то воно з’явилось як 

наслідок появи специфічних правових актів, в яких визначалися концептуальні 

засади суспільного та державного управління у відповідний проміжок часу, а 

також як наслідок необхідності дотримання „принципу планування 

правотворчості” (загальнотеоретичні наукові розвідки) чи  „стратегічного 

управління” (наукові розвідки з державного управління та адміністративного 

права) або ж з стратегічного планування у забезпеченні ефективності 

правотворчості[145; 472; 22]. 

Уперше у вітчизняну наукову доктрину цей термін було введено у 2014 

році І. М. Берназюк, яка запропонувала визначити її „…в двох аспектах – 

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, та 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”[30, с. 10]. 

Одразу ж скажу, що в цілому підтримую розвиток даної теми і позитивно 

ставлюсь до правових інновацій, особливо, коли це стосується стратегічних 

аспектів державної політики і правового регулювання. Водночас висловлю 

певні застереження щодо даного визначення, виходячи як з власного 

теоретичного багажу, так і значного практичного досвіду. Отже, дане 

визначення викликає ряд заперечень.  

По-перше, коло суб’єктів стратегічної правотворчості не обмежується 

лише вищими органами державної влади. Дійсно, вони посідають центральне 

місце в переліку суб’єктів стратегічної правотворчості, однак, крім них, слід 

враховувати й правотворчі можливості народу України, а також органів 
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місцевого самоврядування. Особливо зараз, адже, крім конституційного права 

громадян України на проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, 

можливість народу України впливати на вітчизняну правотворчу політику 

реалізується завдяки інституту е-петицій (електронних петицій). „Цінність 

інструменту е-петиції для громадян полягає в тому, що вона дає громадянам 

можливість висловити свої ідеї, об’єднатися з однодумцями, і зобов'язати владу 

розглянути пропозиції оперативно. При цьому, е-петиції корисні і для влади – 

тому, що завдяки їм вона може онлайн в режимі реального часу дізнаватися про 

потреби громадян і запропоновані ними рішення і першочергово взяти у роботу 

ті, за які самі громадяни проголосували як за пріоритетні. Фактично, е-петиція 

дозволяє громадянам впливати на порядок денний творення публічної політики 

і таким чином здійснювати гарантоване статтею 5 Конституції України права 

народу і на безпосереднє здійснення влади – пряму демократію, і на 

опосередковане – представницьку демократію”[582]. 

Причому важливим є наголошення С. Закіровою на тому факті, що „в 

експертному середовищі систему електронних петицій в Україні від самого 

початку умовно поділили на два рівня: звернення до вищих органів державної 

влади та органів місцевої влади і самоврядування. Такий розподіл має сенс не 

лише для аналізу змісту самих петицій, але і для розгляду реакції влади на 

звернення громадян, ефективності самого інструменту електронних 

петицій”[144]. 

 Не менш вагому роль у правотворчій політиці України наразі також 

відіграють й органи місцевого самоврядування. Адже після завершення процесу 

децентралізації їх повноваження значно розширено не лише у сфері надання 

більш якісних та доступних публічних послуг, а й у становленні інститутів 

прямого народовладдя. Задля ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади мають розроблятися відповідні акти, що 

визначатимуть розвиток тієї чи іншої територіальної громади. 

По-друге, стратегічна правотворчість та правотворчість у цілому не може 

охоплювати питання „…реалізації стратегічних актів Верховної Ради України, 
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Президента України та Кабінету Міністрів України” чи „…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…”, оскільки це різні 

правові процеси чи форми правової діяльності держави, які різняться за 

багатьма критеріями. 

Зокрема, на моє переконання, головною метою правотворчості є 

створення нормативно-правових актів, за допомогою яких запроваджуються, 

змінюються чи скасовуються правові норми. Головними функціями 

правотворчості є: функція оновлення нормативного матеріалу, під якою 

маються на увазі нормативні приписи поточної правотворчості; функція 

усунення прогалин, яка здійснюється у зв'язку з допущеними помилками, 

неповнотою регулювання та ін.; функція упорядкування правового 

матеріалу[177, с. 270]. 

Щодо реалізації (правореалізації), то її головною метою є втілення 

розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права, тобто в 

їх практичній діяльності [493, с. 386], „…реальне, практичне перетворення в 

життя формально-визначених правових приписів через правомірну поведінку 

суб’єктів права (дії чи бездіяльності) з метою задоволення основних потреб 

людини, суспільства і держави за допомогою способів і засобів, встановлених 

державою” [84, с. 13]. 

І. М. Берназюк також окреслила й особливості конституційно-правової 

природи стратегічної правотворчості:  

1) це особливий вид правотворчості, який відрізняється за формою 

відображення її реалізації, за суб’єктами, процедурою, метою й завданнями 

здійснення;  

2) стратегічна правотворчість є основою законотворчості, оскільки задає 

напрям державного розвитку та визначає необхідні для розроблення 

законодавчі акти, тобто за своєю правовою природою стратегічний акт майже 

завжди є своєрідним планом законодавчої діяльності;  
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3) є найбільш ефективною формою політичної комунікації між 

суб’єктами владних повноважень тощо [30, с. 10]. 

У цілому підтримуючи дане визначення, уточню: певним чином 

дискусійним вважаю тезу про те, що „стратегічна правотворчість є основою 

законотворчості”, адже за допомогою стратегічної правотворчості створюються 

не лише закони, а й підзаконні нормативно-правові акти. Тим більше, тематиці 

відмінності правотворчості від законотворчості приділено чимало наукових 

публікацій, в яких відзначаються такі форми правотворчості: законотворчість; 

підзаконна правотворчість; безпосередня правотворчість; локальне 

нормотворення місцевого самоврядування; договірна нормотворчість [337, 

с. 260-261]. 

В аспекті сказаного, а також в плані постановки питання до дискусії, 

стратегічну правотворчості потрібно осмислювати в контексті розвитку 

випереджувальної правотворчості, окремі аспекти якої викладу нижче. 

Випереджувальна правотворчість виступає однією зі складних і 

суперечливих форм правотворчості, оскільки є стратегічним ресурсом 

формування державної політики. Дана теза вступає у суперечність із усталеною 

парадигмою, за якої право має відображати юридично значущу дійсність. Слід 

також констатувати, що такий підхід є певним відлунням марксистської 

ідеології, де право розглядалося як воля панівного класу, возведена в закон. 

Відзначу, що більшість робіт в даному аспекті зосереджують свою увагу 

на питаннях ефективності законодавства, яке визначається шляхом оцінки 

співвідношення між його цілями, витраченими для їх досягнення ресурсами і 

реального стану. На схоластичність даної тези звернув увагу Ю. А. Тихомиров, 

відзначаючи, що визнання права в якості регулятора суспільних відносин, тобто 

визнання тотожними фактів прийняття закону і правового впливу, які тягнуть 

за собою практичні результати є малопродуктивним. Про це свідчить аналіз 

значних порушень законодавства за умови існування та чинності значної 

кількості НПА [564, с. 5]. 
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Відтак, поза лаштунками наукової уваги лишаються інші важливі 

питання, зокрема: 

 прогресу правотворчості,  

 прогресу суспільних відносин,  

 прогресу якості суспільних відносин  

 прогресу якості життя. 

У цьому зв’язку перспективними є дослідження, в яких зосереджується 

увага на формуванні майбутньої моделі суспільних відносин. Таким чином 

правотворчість насправді носитиме справжній стратегічний характер, оскільки 

буде спрямована на формування моделі майбутнього, в якому будуть чітко 

описані та визначені якісні та кількісні показники розвитку тих чи інших 

суспільних відносин, змодельований бажаний стан розвитку соціальної системи 

та визначені показники його прогресу. 

Так, у своїх статтях Ю. А. Тихомиров звертає увагу на принципи, 

дотримання яких слугуватиме моделлю майбутнього правового регулювання 

[564].   

М. В. Баранова інтерпретує випереджувальні правотворчість у якості 

стратегічного ресурсу державного управління, аналізуючи онтологічні, 

гносеологічні герменевтичні, логіко-семантичні основі цього правового явища. 

Питома вага в дослідженні приділена питанням теорії відображення, 

демонстрації діалектичного взаємозв’язку випереджувальної правотворчості зі 

стратегічним прогнозуванням, визначенню критеріїв чіткої градації видів 

випереджувальної правотворчості, передусім відповідно до цілей та завдань. 

Дослідниця пропонує досягати проголошених цілей крізь призму вирішення 

наступних завдань: з’ясування сутності методологічних підходів, які покладені 

в основу розроблення випереджувальної правотворчості; визначення, які 

доктринальні позиції виявилися затребуваними; з’ясування, чому законодавці 

вирішили не застосовувати ті чи інші наукові напрацювання. Також примітним 

в контексті розглядуваних питань є згадка М. В. Баранової про біоетику та 

генну інженерію, генетичну зброю [22].  
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М. В. Вітрук, аналізуючи Конституцію РФ в якості основи розвитку 

правової системи, чітко відзначає програмуючу функцію Конституції, 

програмні конституційні норми, які спрямовані на орієнтири майбутнього 

розвитку, а  не лише чинного законодавства [72, с. 70]. 

Ю. Ю. Ветютнев відзначає, що закон — вже не опис існуючих реалій, а 

проєкт, програмний документ, в якому закладені образи майбутнього 

суспільства [70, с. 147]. Більше того, розвиваючи думки М. В. Вітрука, Ю. Ю. 

Ветютнєв відзначає, що „Конституція становить собою, по суті, опис певної 

вигаданої держави. Видуманої – не означає неіснуючої. Видуманої – означає не 

існуючої на момент написання тексту, адже автори Конституції описують ту 

реальність, якої ще не існує... створити Конституцію означає запропонувати 

суспільству проєкт такого майбутнього, яке радикально різниться з 

сьогоденням і минулим. Конституція — це в певному сенсі, частковий або 

повний розрив історичного спадковості” [70, с. 151]. Цікавим є звернення 

автора і до питань систематизації, кодифікації, інкорпорації. І хоча питання 

консолідації також мали б стати логічним доповненням даних форм 

систематизації, подані думки в нерозривній єдності формують чітке уявлення 

про майбутні нариси теоретичної системи, що пояснює природу 

випереджувальної правотворчості [70, с. 156-158].  

Резонує цим гіпотезам і теза А. В. Дьоміна про те, що оціночні поняття 

дозволяють охопити правовим регулюванням не лише реально існуючі явища, а 

й ті, які виникнуть в майбутньому і тому є ще не відомими законодавцю на 

момент прийняття закона (принцип випереджувального регулювання) [104, с. 

32]. 

Підвищення наукової уваги до розгляду даних перспективних тем, в тому 

числі змісту випереджувальних засад правотворчості, формує відчутний 

стратегічний резерв для суттєвої оптимізації правотворчої діяльності в умовах 

перманентної нестабільності та невизначеності глобальних векторів розвитку 

соціальних систем. Важливим когнітивним та гносеологічними інструментом 

на цьому шляху виступає формування авторитетних наукових шкіл, які 
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послідовно б та методологічно вивірено відстоювали необхідність і цінність 

випереджувального правового регулювання на засадах міждисциплінарного 

підходу. 

Необхідною складовою розвитку системи суб’єктів є дослідження 

адміністративно-правових засад інституційної спроможності держави, чому 

і присвячено подальше дослідження. 

2.4.2 Адміністративно-правові засади інституційної спроможності у 

сфері державної інфраструктурної політики України 

 

Якісно новий рівень управління безпекою стратегічної інфраструктури 

держави вимагає належного рівня інституційної спроможності публічних 

інституцій до такого виду діяльності, що полягає в ефективному виконанні 

покладених на ці інституції функцій та здійснення їх на усіх державно-

управлінських рівнях. Відповідно, розвиток інституційної спроможності у 

сфері безпеки стратегічної інфраструктури, забезпечення її безпеки та стійкості 

полягає у вдосконаленні компетентностей працівників державних органів і 

установ та працівників інших організацій, що наділені певними 

повноваженнями і функціями, тобто підвищення рівня компетентності 

публічної інституції. 

Отже, підготовка управлінців нового типу, здатних забезпечувати якісно 

новий рівень управління безпекою стратегічної інфраструктури, як і залучення 

численних акторів, ефективна діяльність яких неможлива без належного рівня 

координації дій, взаємодії та обміну інформацією, розподіл функцій, 

повноважень та сфер відповідальності між суб’єктами діяльності для 

забезпечення координації дій та розвиток партнерських відносин, у тому числі з 

приватним сектором, та планування взаємодії з ними, є важливою передумовою 

побудови та функціонування системи захисту критичної інфраструктури, її 

убезпечення та стійкості [342, с. 8-9]. Інституційна спроможність також 

забезпечується функціонуванням та державною підтримкою інформаційно-

аналітичних та ситуаційно-кризових центрів, системою та методологією 
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прийняття та підтримки політичних та управлінських рішень з питань безпеки 

стратегічної інфраструктури держави. 

Саме на цих питаннях я зосереджу свою увагу, здійснивши обґрунтування 

способів підвищення інституційної спроможності у сфері управління безпекою 

стратегічної інфраструктури. 

Обов’язковою умовою розвитку спроможностей органів публічної влади 

у сфері управління безпекою стратегічної інфраструктури є наявність 

необхідних ресурсів (матеріальних і нематеріальних активів, людських 

здібностей, злагоджених організаційних процесів, інформації, знань тощо), що 

контролюються інституцією і дозволяють їй впроваджувати заходи спрямовані 

на підвищення раціональності й ефективності їх діяльності. Інституційна 

спроможність також забезпечується колективною здатністю організації 

виконувати специфічні види активності та властивістю організації ефективно 

використовувати власні ресурси [26, с. 363]. М. Золо та С. Вінтер визначають 

здатність як результат організаційного навчання і стабільний спосіб 

колективної діяльності, через який організація систематично генерує і 

модифікує операційні рутини у напрямі підвищення управлінської 

ефективності [667, с. 340]. 

Тож інституційну здатність можемо визначити як внутрішню 

властивість системи безпеки стратегічної інфраструктури (інституції чи 

сукупності профільних інституцій), що визначається результатами її діяльності, 

які залежать від компетентності (знань, умінь і навичок) працівників.  

Варто зазначити, що потреба розвитку / розбудови інституційної 

спроможності виникає тоді, коли традиційні методи управління не дозволяють 

суб’єкту публічного управління за рахунок наявних ресурсів ефективно 

здійснювати свої функції, досягати цілей та визначати стратегічні пріоритети у 

відповідній галузі. Як стверджує Дж. Бат, поштовхом для розвитку 

(практичного вдосконалення) такої здатності є / можуть бути: перегляд та 

врахування нових соціально-економічних реалій; необхідність використання 

сучасних форм і методів суб’єкт-суб’єктної взаємодії; наявність вдосконалених 
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процесів збору, оперативної обробки й обміну інформацією; відкриття нових 

каналів інформації [614, с. 122] тощо.  

Важливою складовою інституційної спроможності є компетентність, 

забезпечення розвитку якої може бути досягнуто трьома способами:  

- через наукові дослідження;  

- через набуття відповідних знань, навичок, досвіду у працівників 

інституцій;  

- через просвітницьку діяльність.  

Можемо схематично представити основні складові інституційної 

спроможності держави у сфері безпеки стратегічної інфраструктури, яка 

складається з трьох основних блоків і груп суб’єктів, що беруть безпосередню 

участь (Додаток Е). 

Одразу варто зазначити, що суб’єкти забезпечення безпеки стратегічної 

інфраструктури – органи публічної влади, не проводять власних наукових 

досліджень, а лише отримують спеціалізовані знання в установах та закладах 

вищої освіти та наукових установах, на основі чого формується рівень 

компетентності працівників.  

Тому питання підвищення рівня компетентності публічних службовців з 

питань безпеки стратегічної інфраструктури залежить від наявності відповідних 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм у закладах вищої освіти 

держави, а також від наявності та ефективності відповідних аналітичних 

центрів, що здійснюють наукові дослідження у цій сфері. Відповідно має бути 

забезпечено взаємодію та співпрацю з науковими та навчальними установами у 

напрямі підвищення компетентності працівників органів публічного 

управління, тобто сформовано систему підготовки кадрів щодо БСІ. На рис. 1 

виділено просвітницьку діяльність як одну зі складових інституційної 

спроможності, що має на меті забезпечення підготовки та підвищення 

поінформованості населення (громадськості) з питань безпеки стратегічної 

інфраструктури, поведінки в кризових ситуаціях, пов’язаних з ураженням 

окремих об’єктів стратегічної інфраструктури.  
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З огляду на вищезазначене, можна виділити ще один (найважливіший) 

вид інституційної здатності – стратегічну (багатофункціональну) здатність. 

Суть її зводиться до забезпечення спроможності публічних інституцій до 

стратегічного бачення, планування та реагування і охоплює всі аспекти 

функціонування національної системи безпеки стратегічної інфраструктури. 

Інституційна стратегічна спроможність ґрунтується на комплексі принципів, 

зокрема це: здібності, навички, розуміння, ставлення, цінності, відносини, 

поведінку, мотивацію, ресурси та умови, що мають реалізовуватись суб’єктами 

державної системи безпеки стратегічної інфраструктури на усіх управлінських 

рівнях. 

Саме на цьому виді інституційної спроможності суб’єктів державної 

системи БСІ варто зупинитись детально і обґрунтувати напрями і способи її 

підвищення, удосконалення та розвитку. У Концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури, схваленої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 1009-р [455], одним зі шляхів 

розв’язання проблеми забезпечення захисту критичної інфраструктури 

визначено створення системи підготовки та перепідготовки кадрів у сфері 

захисту критичної інфраструктури та встановлення вимог до планування 

проведення навчань (тренувань) та заходів щодо захисту критичної 

інфраструктури. На цьому також наголошено у проєкті Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист” [421], а також п. 5 і п. 6 ст. 36 визначено 

необхідність: підвищення комплексних знань, навичок і умінь персоналу та 

керівного складу операторів критичної інфраструктури, персоналу суб’єктів 

господарювання, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки 

об'єктів критичної інфраструктури, з питань реагування на кризові ситуації на 

таких об'єктах (п. 5); залучення експертного потенціалу, наукових установ, 

професійних об'єднань та громадських організацій до підготовки галузевих 

проєктів та нормативних документів у сфері захисту критичної інфраструктури 

(п. 6). 
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Отже, найважливішим завданням визначено створення системи 

підготовки та перепідготовки кадрів у сфері безпеки стратегічної 

інфраструктури, що потребує детального аналізу з огляду на зарубіжний досвід 

і вітчизняні традиції.  

Аналізуючи зарубіжний досвід, одразу варто зазначити, що кожна країна, 

яка запроваджує концепцію безпеки стратегічної інфраструктури, визначає 

сектори, що включають відповідні об’єкти, системи та ресурси, кількість таких 

секторів відрізняється в кожній країни залежно від можливостей (ресурсів), 

інших акторів (зокрема приватних компаній), що можуть бути залученні до 

забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури. Кожен сектор критичної 

інфраструктури може бути закріплений за одним (іноді кількома) державними 

органами та установами (агентствами), на які покладено завдання, в тому числі 

щодо підготовки кадрів і населення до забезпечення безпеки стратегічної від 

специфічних для цього сектора загроз і ризиків, відповідно до їх пробільності 

[342, с. 79]. 

Чітко структурована система підготовки кадрів та населення щодо 

захисту об’єктів та систем критичної інфраструктури, що віднесені до 

відповідного сектора, наразі існує тільки у США. Одразу уточню, що у США на 

національному рівні ключову роль щодо забезпечення безпеки стратегічної 

інфраструктури, координації діяльності усіх суб’єктів та підготовки кадрів та 

населення покладено на Офіс захисту інфраструктури (Office of Infrastructure 

Protection). Таку інституцію було утворено задля забезпечення загального 

керівництва і координації національних зусиль з метою БСІ від усіх видів 

загроз шляхом управління ризиками та забезпечення стійкості СІ, 

співпрацюючи з усіма заінтересованими сторонами процесу. 

Діяльність Офісу захисту інфраструктури у сфері підготовки персоналу та 

навчання з питань захисту критичної інфраструктури здійснюється за такими 

напрямами: навчання щодо хімічного сектора; навчання щодо комерційного 

сектора; навчання щодо сектора гідротехнічних споруд, навчання щодо служб 

надання екстреної допомоги. Серія з отримання знань про критичну 
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інфраструктуру, що організовуються Офісом, передбачають навчальні 

одногодинні веб-семінари щодо захисту критичної інфраструктури, які 

проводяться відповідними експертами з метою ознайомлення із тенденціями, 

проблемами, засобами та передовим досвідом убезпечення та стійкості КІ (та 

призначені для партнерів із уряду і приватного сектору, що несуть 

відповідальність за управління ризиками, безпекою та кризовими ситуаціями. 

Окремо варто наголосити, що сектори зв’язку, інформаційних технологій та 

сектори, за які офіс несе спільну відповідальність (урядові об’єкти та 

транспортна система), не входять до загальної системи навчання персоналу 

Офісу, що дає змогу стверджувати, що в США лише відбувається становлення 

секторальних систем підготовки персоналу та населення до БСІ. 

Також досвід США щодо системи підготовки персоналу, зокрема 

діяльність Офісу захисту інфраструктури з цих питань, свідчить про наявність 

широкого спектри навчальних програм для урядовців і представників 

приватного сектора, включаючи курси незалежного вивчення та використання 

сучасних веб-технологій та формування бібліотек з навчальними матеріалами, 

призначених для державних службовців, власників та операторів об’єктів і 

систем критичної інфраструктури [342, с. 80-81]. Зокрема Офіс пропонує такі 

навчальні курси: 

- загальні курси для секторів критичної інфраструктури – для усіх 

секторів КІ з питань нормативно-правової бази БСІ, засади партнерства та 

співпраці у цій галузі, а також із загальної інформованості з питань фізичної 

безпеки; 

- курси для конкретних секторів критичної інфраструктури – для усіх 

окремих секторів КІ з посиланням на спеціальний освітній портал щодо всіх 

можливостей для навчання з цієї проблематики; 

- навчання для уповноважених користувачів – для користувачів, які 

мають доступ до інформації з обмеженим доступом відповідно до службових 

обов’язків (хімічного-, кібертероризму тощо); 
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- інші навчальні ресурси – для підготовки кадрів та населення до захисту 

та забезпечення стабільності і стійкості КІ, зокрема для представників місцевих 

громад, бізнес-структур та громадських організацій [466].  

Основними формами та інструментами підготовки кадрів і населення у 

рамках сектора критичної інфраструктури, відповідно до досвіду США, 

виступають: навчання з підвищення поінформованості з питань безпеки з 

використання мережі Інтернет; навчання та підвищення інформованості щодо 

протидії потенційним загрозам; серія заходів із вивчення проблематики 

критичної інфраструктури; семінари й тренування для представників 

профільних підприємств відповідно до сектора, а також заінтересованих сторін, 

зокрема галузевих рад та асоціацій. 

Підсумовуючи короткий огляд основних напрямів розвитку системи 

підготовки кадрів і населення у США, можемо узагальнити кращі практики, 

доцільні для запровадження в Україні, зокрема: 

- поділ усіх навчальних курсів, семінарів та інших навчальних 

інструментів і відповідної інформації на два основні блоки – загальний (для 

усіх секторів критичної інфраструктури) і спеціальний (окремо для кожного 

сектора); 

- загальний блок містить переважно навчальні курси й інформацію з 

актуальних питань для громадськості, суспільства в цілому та полягає у 

підвищені рівня їх поінформованості з питань захисту критичної 

інфраструктури; 

- специфічний блок для кожного сектора СІ передбачає розробку 

навчальних заходів для підвищення кваліфікації ключових суб’єктів цього 

процесу, представників керівної ланки компетентних державних органів та 

установ (органів управління, правоохоронних органів, служб екстреної 

допомоги; власників та операторів СІ) тощо; 

- стрімке зростання ролі ІТ-технологій у житті окремої людини, 

суспільства та держави, зокрема з питань кібербезпеки для забезпечення 

безпеки і стійкості СІ. 
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Отже, захист і забезпечення належної стійкості критичної інфраструктури 

для кожної держави є комплексним завданням, до виконання якого має бути 

залучено широке коло осіб, починаючи від керівників органів державного 

управління на національному рівні, представників великих корпорацій, 

місцевого самоврядування, а закінчуючи населенням. І відповідно, ці цільові 

аудиторії у процесі підготовки населення щодо безпеки критичної 

інфраструктури варто визначати у приналежності до обов’язків та ролі певної 

категорії осіб у процесі убезпечення і забезпечення стійкості СІ. 

Просвітницька діяльність полягає у підвищенні рівня поінформованості 

щодо основ захисту та забезпечення стійкості СІ, тобто надання базових знань 

щодо СІ якомога більшій кількості представників населення, працівників 

підприємств і компаній, керівників і управлінців різного рівня та з різними 

функціональними обов’язками, що потребує адресності навчальних матеріалів 

для конкретної аудиторії.  

Перекладаючи досвід США з питань формування та розвитку системи 

підготовки персоналу з питань забезпечення безпеки та стійкості стратегічної 

інфраструктури на українські реалії, варто зосередити увагу на таких аспектах, 

як нормативно-правове та організаційне забезпечення такої системи особливо в 

умовах здійснення реформи державного управління, ініційованої Стратегією 

реформування державного управління України на період до 2021 року [519]. 

Стратегією в питанні державної служби та управління людськими ресурсами  

передбачено необхідність впровадження сучасної цілісної, мобільної та гнучкої 

системи професійного навчання державних службовців з розвиненою 

інфраструктурою та належним ресурсним забезпеченням, що орієнтована на 

розвиток компетентностей і потреби в професійному розвитку державних 

службовців. Ключові результати реформи державного управління полягають, в 

першу чергу, у тому, що спрямованість центральних органів виконавчої влади 

(міністерств) фокусуватимуться на формуванні відповідної політики та 

стратегічному плануванні і передача функцій з її реалізації до державних 

агентств і служб. Відповідно питання з формування і реалізації державної 
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політики безпеки стратегічної інфраструктури має бути розподіллено між 

відповідним міністерством та окремим агентством чи службою, до компетенцій 

яких має бути віднесено і питання планування кадрового забезпечення системи 

безпеки стратегічної інфраструктури в Україні. Такий підхід вимагатиме 

відповідної кваліфікації у працівників як міністерств, так і відповідних 

агентств, служб чи офісів, а також інших суб’єктів системи безпеки 

стратегічної інфраструктури. Адже кваліфікація – це здатність виконувати 

завдання та обов’язки відповідної роботи.  

Отже, з метою забезпечення функціонування цілісної системи підготовки 

працівників сфери БСІ, має бути розроблено відповідні освітньо-наукові, 

освітньо-професійні та інші програми навчання підвищення кваліфікації. Такі 

програми мають бути чітко зорієнтовані на відповідні компетентності, якими 

мають володіти особи згідно з посадами. У Національному класифікаторі 

професій України [329] не передбачено професії з питань безпеки стратегічної 

інфраструктури в цілому, а є лише приналежною до окремих секторів СІ. 

Зокрема представлено такі сектори СІ, як: соціальний захист населення (шифр 

2446); цивільний захист (1120.1); захист інформації (1210.1); фізичний захист 

(сфера використання ядерної енергії) (1222.2); енергетична сфера (2143.2); 

електрохімічний захист (2146.2); захист інформації з обмеженим доступом 

(2149.2); захист секретної інформації (3439); радіаційний та хімічний захист 

(3439); газовий захист (5169); захист підземних трубопроводів (7241). Варто 

зазначити, що розділ 4.1 Класифікатора (законодавці, вищі державні службовці, 

менеджери (управителі) взагалі не представлений відповідними професіями з 

питань безпеки стратегічної інфраструктури, що потребує певного внесення 

змін. Також розділ 4.2 (Професіонали) містить професії, пов’язані тільки з 

соціальним та цивільним захистом населення та захистом інформації, тож інші 

сектори СІ відсутні, що також потребує унормування.  

Отже, внесення змін до чинного Класифікатора є першим кроком до 

розбудови як самої національної системи безпеки стратегічної інфраструктури, 

так і інституційної спроможності у цій сфері і формування ефективної системи 



190 

підготовки публічних службовців і працівників державних установ, 

підприємств і відомств та приватного сектора.  

На підставі внесених змін мають бути чітко сформовані освітні програми, 

спрямовані на результати навчання. Адже освітня (освітньо-професійна, 

освітньо- наукова) програма – це згідно із Законом України „Про вищу освіту” 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 

передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на 

отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 

кваліфікації (кваліфікацій) [377]. Отже, у сфері підготовки та перепідготовки 

публічних службовців з питань БСІ можуть існувати як окремі освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми, так і окремі спеціалізації в рамках 

однієї програми.  

Створення окремих спеціалізацій в рамках однієї освітньо-професійної 

програми може бути у закладах вищої освіти, що здійснюють профільну 

підготовку публічних службовців. Освітньо-професійні програми, які в цілому 

направленні на формування відповідних компетентностей, – у профільних 

закладах вищої освіти відповідно до секторів СІ. 

Також варто зазначити, що відповідно до Закону України „Про Державну 

службу” (ст. 49) передбачено наявність індивідуальних програм підвищення 

рівня професійної компетентності державного службовця [391], яка 

розробляється відомчою службою управління персоналом. Центральним 

органом виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у 

сфері державної служби є Національне агентство України з питань державної 

служби [406], яке відповідно до покладених на нього завдань сприяє розвитку 

системи закладів освіти надає освітні послуги з підготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців, а також організовує та 

координує підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 
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“Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації 

державних службовців тощо.  

З січня 2020 року НАДС було введено в дію Портал управління знаннями 

(https://pdp.nacs.gov.ua/), що надає безоплатний доступ до каталогу 

інформаційних послуг у сфері професійного навчання для державних 

службовців, містить інформацію про освітньо-професійні та освітньо-наукові 

програми підготовки за спеціальністю 281 „Публічне управління та 

адміністрування”, а також загальні та спеціальні програми підвищення 

кваліфікації. Портал є своєрідним інформаційним майданчиком для органів 

публічного управління, публічних службовців та провайдерів (освітніх установ 

та закладів), що надають освітні послуги. Зареєстровані на порталі провайдери 

пропонують свої освітні програми та програми підвищення кваліфікації за 

відповідними сферами та галузями. Наразі на Порталі відсутні освітні програми 

та програми з підвищення кваліфікації, з питань забезпечення безпеки 

стратегічної інфраструктури існують тільки окремі загальні короткострокові 

програми з питань інформаційної безпеки. 

В Україні існує низка установ і організацій системи загальної освіти, а 

також спеціалізованої (професійної) підготовки кадрів з питань, які у 

розвинених країнах безпосередньо пов’язують із забезпеченням безпеки та 

стійкості стратегічної інфраструктури. Також існує низка наукових та науково-

дослідних організацій, що потенційно спроможні зробити належний внесок у 

створення та функціонування відповідної системи. Зокрема можемо 

виокремити такі: 

1. Провідні класичні університети – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет України 

„Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського; 

2. Заклади освіти системи правоохоронних і силових структур – 

Національна академія Служби безпеки України, Національна академія 

внутрішніх справ України, Інститут спецзв’язку Держспецзв’язку України, 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; 
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3. Навчальні заклади та науково-дослідні установи – Національна 

академія наук України, Національна академія державного управління при 

Президентові України, Національний інститут стратегічних досліджень. 

Однак це не повний перелік закладів освіти і науково-дослідних установ, 

які можуть бути залученні до надання освітніх послуг у сфері безпеки 

стратегічної інфраструктури, особливо з огляду на відсутність / 

несформованість національної системи безпеки стратегічної інфраструктури та 

доволі широкий спектр питань, що варто вирішувати задля забезпечення 

захисту та стійкості усіх секторів СІ стосовно усіх видів загроз. До системи 

підготовки кадрів і населення, окрім перелічених, необхідно буде залучити інші 

галузеві установи, що мають профільну компетенцію у відповідному секторі СІ, 

а також залучати експертні спільноти, чому мають передувати створені для цієї 

мети бази даних. 

Це питання, які, передусім, стосуються освітніх програм та профільної 

підготовки публічних службовців та працівників відповідних галузей та 

секторів СІ, що становить певний потенціал з питань підготовки і 

перепідготовки професійних кадрів для системи БСІ. Однак в Україні наразі 

повністю відсутня практика систематичної роботи з населенням з безпекової 

проблематики, протидії та попередження потенційним загрозам. Ця складова 

загальнонаціональної системи підготовки кадрів та населення має бути 

створена майже з нуля, беручи до уваги досвід провідних країн, де такі послуги 

населенню надаються на безоплатній основі. 

Досягнення суттєвого прогресу у безпековому напрямі загалом і у 

підготовці кадрів і населення для БСІ зокрема, можливе лише шляхом 

паралельної та спільної діяльності у цілому напрямі і розробці та ухваленні 

відповідних нормативно-правових актів. Наразі в Україні лише на законодавчо-

концептуальному рівні закріплено окремі положення щодо безпеки стратегічної 

інфраструктури: ухвалено Концепцію створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури [455] та ініційований КМУ проєкт Закону „Про 

критичну інфраструктуру та її захист” [421], якими визначаються передумови 
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формування та розбудови державної системи захисту критичної 

інфраструктури, а не окремих її секторів. Однак, на мій погляд, та відповідно до 

проведеного вище аналізу інформації з питань створення системи підготовки 

кадрів та населення у сфері захисту критичної інфраструктури, потребує 

уточнення ст. 36 зазначеного законопроєкту, яка унормовує державно-приватну 

взаємодію у сфері БСІ, а текст статті містить пункти 4, 5, 6, що стосуються 

питань підготовки кадрів, підвищення компетентностей та залучення 

експертного потенціалу з питань БСІ. На мій погляд, має бути виокремлено та 

чітко регламентовано питання підготовки кадрів і населення у сфері 

забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури, адже така підготовка має 

здійснюватися на системній та систематичній основі відповідно до освітніх 

потреб цільових аудиторій різними закладами освіти та науково-дослідними й 

експертними установами. 

В Україні є й позитивний досвід розвитку системи підготовки і 

перепідготовки кадрів у сфері безпеки стратегічної інфраструктури, у тому 

числі врегулювання цього питання на законодавчому рівні. Йдеться про 

окремий сектор КІ – фізичний захист ядерних матеріалів та ядерних установок. 

В Інституті ядерних досліджень НАН України у 1998 році було утворено 

Навчальний центр з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу 

ім. Дж. Кузмича, а у 2000-му році було ухвалено профільний Закон України 

„Про фізичний захист ядерних матеріалів та ядерних установок” [463]. Саме 

цей вітчизняний досвід можна взяти за основу під час розбудови системи 

підготовки кадрів та населення з питань безпеки стратегічної інфраструктури в 

Україні. 

Важливою складовою розвитку інфраструктурних спроможностей 

держави виступає удосконалення форм та методів розвитку публічно-

приватного партнерства, про що йтиметься далі. 
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2.4.3 Публічно-приватне партнерство у сфері державної 

інфраструктурної політики України 

У преамбулі до Концепції створення державної системи критичної 

інфраструктури [455] однією з основних проблем, що знаходиться на шляху 

ефективного функціонування такої системи, окрім нормативно-правового, 

організаційно-інституційного та методологічного забезпечення, є 

нерозвиненість державно-приватного партнерства у сфері захисту критичної 

інфраструктури та невизначеність джерел фінансування заходів із її захисту. 

Досвід провідних країн-членів ЄС та США свідчить про переваги й 

ефективність використання чітко регламентованої та унормованої взаємодії 

державного і приватного партнерів, що ґрунтується на взаємній вигоді, у 

сфері безпеки стратегічної інфраструктури та національної безпеки в цілому. 

Отже, налагодження партнерських відносин між суб’єктами публічного 

управління, приватним сектором та інституціями громадянського суспільства, 

чітке нормативно-правове й організаційне забезпечення такої взаємодії, 

спрямованої на забезпечення безпеки та стійкості стратегічної інфраструктури, 

потребує теоретико-методологічного обґрунтування та розробки практичних 

пропозицій щодо імплементації наукових здобутків у практичну сферу 

застосування. 

Варто зазначити, що за останні три роки, з моменту ухвалення Концепції 

[455], вітчизняними дослідниками уже напрацьовано низку наукових праць з 

питань захисту критичної інфраструктури, організаційно-правового 

забезпечення, імплементації зарубіжного досвіду з цих питань, у тому числі  з 

питань застосування механізму публічно-приватного партнерства у системі 

безпеки стратегічної інфраструктури.  

Зокрема дослідження Бобро Д., Іванюти С., Кондратова С., Суходолі О. 

[342;  195], Єрменчука О. та Пальчика М. [135; 133], Петрова С. [353], Павлова 

Д. і Микитюка М. [346] та ін. заклали суттєве теоретичне підґрунтя щодо 

дослідження умов здійснення публічно-приватного партнерства у сфері безпеки 

стратегічної інфраструктури в Україні. 
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У сучасних наукових публікаціях з питань організаційно-правових форм 

взаємодії державного і приватного партнерів використовуються різні терміни 

„державно-приватне партнерство” і „публічно-приватне партнерство”, їх 

часто використовують як тотожні, а окремі науковці наголошують на деяких 

відмінностях у їх використанні. Тому варто чітко обґрунтувати наукові аспекти 

сепарації цих понять та особливості застосування їх у сфері національної 

безпеки в цілому та у системі безпеки стратегічної інфраструктури зокрема, 

виходячи з вітчизняних реалій та реформування системи державного 

управління в Україні. 

У Законі України „Про державно-приватне партнерство” (ДПП) чітко 

закріплено відповідний термін, який унормовується як: співробітництво між 

державою Україна, АР Крим, територіальними громадами в особі відповідних 

державних органів, що згідно із Законом України „Про управління об’єктами 

державної власності” здійснюють управління об’єктами державної власності, 

органів місцевого самоврядування, НАН України, національних галузевих наук 

(державних партнерів) та юридичними особами, крім державних та 

комунальних підприємств, установ, організацій (приватних партнерів), що 

здійснюються на основі договору в порядку, встановленому  чинним 

законодавством та відповідає ознакам державно-приватного партнерства [389]. 

Термін „публічно-приватне партнерство” (далі — ППП) було 

закріплено комітетом OECD з наукової і технологічної політики, який 

визначається як: будь-які офіційні відносини або домовленості на 

фіксований/нескінченний період часу між державними і приватними 

учасниками, у якому обидві сторони взаємодіють у процесі ухвалення рішення і 

співінвестують обмежені ресурси, такі як гроші, персонал, устаткування й 

інформацію для досягнення конкретних цілей у визначеній сфері науки, 

технології й інновації [655].  

Отже, як видно з основних визначень, основна відмінність полягає у 

трактуванні „державного” і „публічного” партнера, що полягає, на мою думку, 

у двох аспектах: особливості та коректності перекладу терміна „public” та 



196 

інституціоналізація публічного управління в Україні, що приходить на зміну 

державному управлінню, які нова модель демократії. Принципова відмінність 

публічного управління від державного, на думку науковців НАДУ при 

Президентові України, полягає у тому, що воно являє собою спільну діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з політично-

активними суб’єктами громадянського суспільства і ринкової економіки щодо 

формування та реалізації політики розвитку держави та її адміністративно-

територіальних одиниць, прийняття управлінських рішень суспільного 

значення [171, с. 6].  

Також є деяка географічна чи соціально-політична відмінність у 

трактуваннях цих термінів. Наприклад, зарубіжні дослідники найчастіше 

використовують термін „публічно-приватне партнерство” („Public-Private 

Partnership”), а науковці країн т.з. СНД – „державно-приватне партнерство”, що 

саме і свідчить про особливості функціонування самого державного апарату і 

рівень демократичних процесів у відповідних державах. 

Як зазначають деякі вітчизняні дослідники [96, с. 7; 609], поняття ППП 

найбільш точно відтворює сутність відносин, оскільки як публічний партнер у 

зарубіжній практиці часто виступають не тільки органи державної влади, а й, 

що більш поширено, органи місцевого самоврядування, потужні громадські 

організації та благодійні фонди. В Україні у 2014 році розпочато процес 

децентралізації, що започатковано прийняттям Концепції реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади [453], якою передбачено 

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих державою повноважень, що відповідно до Європейської хартії 

місцевого самоврядування, сприятиме формуванню дієвості і спроможності 

інституту місцевого самоврядування на регіональному, субрегіональному та 

базовому рівнях. З огляду на те, що значну кількість державних повноважень 

відповідно до зазначеної реформи було передано на місцевий рівень, держава 

залишила за собою тільки здійснення контрольних функцій за їх виконанням, 
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забезпечення їх здійснення повністю було покладено на органи місцевого 

самоврядування, у тому числі залучення державних коштів та коштів місцевого 

бюджету. Тому пошук приватного партнера, тобто залучення бізнесу та 

громадськості з метою подолання дефіциту коштів, стало прерогативою саме 

органів місцевого самоврядування, що є можливим завдяки використанню 

інструментів публічно-приватного партнерства у різних сферах і галузях, які 

потребують залучення недержавного партнера.  

Відповідно до проєкту Закону України „Про критичну інфраструктуру та 

її захист”, державна система захисту критичної інфраструктури – це система 

суб’єктів із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

захисту критичної інфраструктури [421]. Суб’єктами зазначеної системи є як 

державні органи, установи та організації, так і низка установ і організації 

недержавної форми власності на усіх адміністративно-управлінських рівнях: 

державному, регіональному та місцевому. Проєктом Закону також визначено 

секторальний і функціональний орган у сфері захисту критичної 

інфраструктури, які визначаються відповідальними за формування і реалізацію 

державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури  та 

функціонування окремих державних систем захисту у мирний час та в умовах 

надзвичайного стану. А державна політика у сфері БСІ спрямовується на 

формування комплексу організаційних, нормативно-правових, інженерно-

технічних, експлуатаційних, наукових та інших заходів, спрямованих на 

забезпечення безпеки та стійкості СІ в державі в цілому, що має 

реалізовуватись на усіх рівнях.  

Відповідно до цього твердження, а також зважаючи на чіткий перелік 

суб’єктів державної системи БСІ, затверджений ст. 14 законопроєкту, та рівні їх 

функціонування: загальнодержавний, місцевий та об’єктовий (с. 28) і 

повноважень та відповідальності, по відношенню до державної системи захисту 

критичної інфраструктури коректніше, на нашу думку, буде 

використовувати поняття „публічно-приватне партнерство”. Де термін 

„публічний” буде визначати партнера, який представляє державні інтереси на 
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загальнодержавному чи місцевому рівні, є відповідальним за розробку і 

реалізаціє публічної політики у сфері захисту та забезпечення стійкості 

критичної інфраструктури. 

Залучення приватного партнера до здійснення певних функцій у сфері 

національної безпеки є доволі новим для практики публічного управління, 

оскільки на цю сферу держава має відповідну монополію. Останнім часом, під 

впливом зарубіжних наукових розвідок і практик як забезпечення 

функціонування, стійкості та стабільності функціонування стратегічної 

інфраструктури, так і використання інструментів публічно-приватного 

партнерства, змінюється парадигма національної безпеки. Зокрема щодо 

залучення ширшого кола суб’єктів до її забезпечення. Застосування ППП у 

сфері БСІ, відповідно до Концепції, має сприяти безпеці та забезпеченню 

стійкості критичної інфраструктури з визначенням зобов’язань держави та 

власників (розпорядників) об’єктів критичної інфраструктури. Ст. 31 уже 

згадуваного законопроєкту чітко визначає способи, механізми та сфери 

партнерської взаємодії з питань БСІ. Однак, на мій погляд, має бути чітко 

розведено й унормовано сфери та особливості залучення приватного партнера 

до БСІ, зокрема в умовах мирного часу – для забезпечення стійкості СІ та в 

умовах надзвичайних ситуацій – для убезпечення КІ від можливих і 

потенційних загроз. 

Для України на нинішньому етапі розвитку державної системи 

стратегічної інфраструктури та публічно-приватного партнерства як форми 

взаємодії держави і громадянського суспільства важливе значення мають 

правові та організаційні форми забезпечення такого партнерства, оскільки ці 

напрями мають різну природу, рівні нормативно-правового забезпечення та 

організаційні засади здійснення. Аналіз нормативно-правових актів, що 

регулюють суспільні відносини у сфері безпеки стратегічної інфраструктури 

України, засвідчив, що тільки у 2006 р. у публічному просторі з’явився термін 

„критична інфраструктура”, закріплений у тексті Рекомендацій парламентських 

слухань з питання розвитку інформаційного суспільства. Подальше 
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використання терміна відбулось у Стратегії національної безпеки України 

„Україна у світі, що змінюється” (2012 р.) та у Стратегії національної безпеки 

України (2015 р.), де вперше було виокремлено серед „актуальних загроз 

національній безпеці”— загрози критичній інфраструктурі, а також 

забезпечення безпеки критичної інфраструктури віднесено до одного з 

основних напрямів державної політики у сфері національної безпеки [149].   

Більш деталізоване обґрунтування критичної інфраструктури та основні 

заходів її захисту, суб’єктів і об’єктів визначено у Законі України „Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України”, об’єктами критичної 

інфраструктури визначено підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними 

процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки і 

промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з 

ладу або порушення функціонування яких може негативно вплинути на стан 

національної безпеки й оборони України, навколишнього природного 

середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і 

здоров’я людей [430]. Це стало підставою для ухвалення Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури [455], яка має стати 

основою для подальшого розвитку системи нормативно-правового 

забезпечення сфери захисту критичної інфраструктури та її секторів в Україні.  

Стратегія національної безпеки України „Безпека людини – безпека 

держави”, зокрема п. 27 зазначено, 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[516]. А також 

п. 48 пріоритетним завданням визначено необхідність створення ефективної 

системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури, заснованої на чіткому 

розподілі відповідальності її суб’єктів та державно-приватному партнерстві.  
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Отже, можна констатувати, що у більшості нормативно-правових актів, 

що на національному рівні унормовують суспільні відносини у сфері безпеки 

стратегічної інфраструктури системних, комплексних засад не розроблено, 

існують тільки визначені пріоритетні та стратегічні завдання. До подальших 

підзаконних актів у цьому напрямі можемо віднести тільки Постанову Кабінету 

Міністрів України „Деякі питання об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури” [109], якою затверджено Порядок формування переліку 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та Порядок внесення об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури до державного реєстру об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури, його формування та забезпечення 

функціонування, що сприяє унормуванню такого сектора БСІ, як кібербезпека.  

Окрім того, що система нормативно-правового забезпечення БСІ в 

Україні лише формується, існує ще низка неузгодженостей національного 

законодавства з нормативними актами ЄС, та необхідність врахування чинних в 

ЄС стандартів БСІ, у тому числі, які регулюють публічно-приватне партнерство 

у цій сфері. Так, наприклад, Європейська комісія у 2006 р. в  офіційному 

повідомлені № 786 рекомендувала державам ЄС розробити національну 

програму захисту критичної інфраструктури як документ, що має юридичну 

силу, та створити умови ефективної взаємодії й обміну інформацією, даними і 

досвідом між урядовими структурами та приватним сектором, а також 

ініціювала розробку гармонізованої методології на рівні ЄС і 

загальноєвропейської системи аналізу ризиків та виявлення загроз. 

Таким чином, можемо узагальнити, що проблема правового регулювання 

сфери безпеки стратегічної інфраструктури як складової національної безпеки 

та функціонування державної системи БСІ в Україні потребує подальшої 

розробки низки підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють окремі 

сектори стратегічної інфраструктури та повноваження їх основних суб’єктів, а 

також гармонізації вітчизняних нормативно-правових актів з документами ЄС, 

з огляду на євроінтеграційний курс нашої держави та з перспективою 
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входження до загальноєвропейської системи безпеки стратегічної 

інфраструктури та виявлення ризиків та загроз.  

На цьому також наголошують вітчизняні науковці Павлов Д. та Микитюк 

М., зазначаючи, що оптимізація механізму забезпечення захисту критичної 

інфраструктури у контексті формування нової парадигми забезпечення 

національної безпеки має базуватись на формуванні проактивної, превентивної, 

соціально-економічної, ефективної та орієнтованої на результат моделі 

забезпечення безпеки [346, с. 75]. 

Важливим нормативно-правовим актом, що регулюватиме систему БСІ 

має стати базовий Закон України „Про безпеку стратегічної інфраструктури”, 

який має буде розроблений на виконання Концепції державної 

інфраструктурної політики. Наразі в Україні існує кілька законопроєктів, що 

регулюють ці питання: „Про критичну інфраструктуру та її захист” [421] і „Про 

забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури” [395], вони є 

подібними та дублюють окремі статті. Також на стадії погодження перебуває 

законопроєкт, розроблений Мінекономрозвитку на виконання доручення 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 1835/4/1-17 до Указу 

Президента України від 16.01.2017 р. № 8/2017 „Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 р. „Про вдосконалення 

заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктуриˮ”. Однак ці 

проєкти потребують суттєвого доопрацювання та узгодження, зважаючи на 

низку теоретичних розробок у цій сфері і науково-обґрунтованих рекомендацій 

щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів та нових 

законопроєктів [353; 133],  також будови системи НПА відповідно до засад 

стратегічної правотворчості.  

Зокрема, суттєвого доопрацювання потребує ст. 31 законопроєкту „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”, яка регулює державно-приватну 

взаємодію у сфері захисту критичної інфраструктури. До речі, варто вказати, 

що окремі пункти ст. 31 (1, 3, 5, 6) є ідентичними ст. 10 (Державно-приватна 

взаємодія у сфері кібербезпеки) Закону України „Про основні засади 
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забезпечення кібербезпеки України”. Це дає підстави для необхідності 

розробки комплексного нормативно-правового акта, що регулює суспільні 

відносини в усіх сферах функціонування стратегічної інфраструктури та заходи 

із забезпечення її безпеки та стійкості.  

Характеризуючи специфіку публічно-приватного партнерства у сфері 

БСІ, варто зазначити, що аналогічно як і до державного регулювання самої 

системи БСІ суттєво бракує системного підходу до управління безпекою 

усього комплексу такої системи і секторних підсистем, об’єктів, ресурсів та 

залучення до цих процесів приватних партнерів. Не дивлячись на те, що в 

Україні діє низка нормативно-правових актів, що визначають повноваження й 

компетенцію органів публічного управління у цій і суміжних сферах, 

регламентують особливості забезпечення охорони та безпечного 

функціонування зазначених об’єктів і систем.  

Зокрема йдеться про закони України „Про державно-приватне 

партнерство” [389], „Про управління об’єктами державної власності” [462], 

„Про концесію” [418] та ін., якими регулюються здебільшого партнерство і 

взаємодія у галузі економіки та реалізації інвестиційних й інфраструктурних 

проєктів. Серед чітко визначених сфер застосування публічно-приватного 

партнерства, визначених Законом України „Про державно-приватне 

партнерство”, можна виокремити ті, що стосуються стратегічної 

інфраструктури, зокрема:  

- виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і 

постачання природного газу;  

- будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 

метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; 

- збір, очищення та розподілення води; 

- забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; 

- виробництво, розподілення та постачання електричної енергії. 
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Однак зазначений перелік не охоплює усіх секторів стратегічної 

інфраструктури, що не надає можливості застосування його норм до 

досліджуваної нами сфери і відповідно потребує ухвалення окремого закону чи 

внесення відповідних змін, які визначали б усі сфери та специфіку публічно-

приватної взаємодії у сфері національної безпеки. 

Більш розширено аспекти застосування державно-приватної взаємодії 

визначено у ст. 10 Закону України „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України” [430] і у ст. 31 законопроєкту „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” [421]. Також варто звернути увагу на деякі 

термінологічні відмінності у визначеннях: „державно-приватна взаємодія”, що 

використовується по відношенню до сфери БСІ і кібербезпеки та „державно-

приватне партнерство” – для більш широкого спектра сфер застосування. У 

Законі України „Про державно-приватне партнерство” чітко визначено сфери 

застосування, основні ознаки, принципи здійснення, правові засади, форми 

здійснення, об’єкти та чітко регламентовано процедуру оформлення публічно-

приватного партнерства суб’єктами публічного управління. Тобто, цим 

Законом чітко унормовано і регламентовано процедуру визначення, ініціації та 

здійснення партнерства між державним і приватним партнером у різних сферах 

соціально-економічного розвитку.  

У сфері БСІ  та національної безпеки така процедура не визначена, не 

унормована, відповідно не дає змоги реально залучати приватного партнера до 

захисту, забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Саме ці 

питання потребують чіткої подальшої легалізації та правового забезпечення, а 

також встановлення відмінностей між публічно-приватним партнерством та 

взаємодією. Окремі підзаконні акти, що регулюють здійснення державно-

приватного партнерства, ухвалені протягом останніх років, зокрема Порядок 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства 

[371]також спрямовані на унормування державно-приватного партнерства у 

різних галузях економіки і не визначають особливості застосуванні у сфері БСІ. 



204 

Відповідно, для забезпечення публічно-приватного партнерства та 

взаємодії у сфері захисту критичної інфраструктури, після ухвалення 

профільного закону, мають бути внесені відповідні зміни у законодавство з 

питань публічно-приватного партнерства і низки підзаконних актів. Або має 

бути ухвалено окремий нормативно-правовий акт, що регулюватиме саме 

публічно-приватну взаємодію у сфері БСІ за відповідними сферами. При чому 

має бути визначено не тільки сфери застосування, принципи, правові засади, 

форми здійснення та об’єкти СІ, які можуть бути передані у власність 

приватному партнеру, а також особливості співуправління окремими об’єктами 

СІ та специфіка партнерської взаємодії тими об’єктами, які належать до сфер 

національної безпеки з державною монополією.  

Також окремого унормування потребують як питання взаємодії самих 

державних суб’єктів системи БСІ, так і питання публічно-приватної взаємодії. 

Оскільки у державі станом на сьогодні готовність до реагування на комплексні 

загрози й ризики забезпечуються за умов наявності низки державних 

(національних) систем захисту, безпеки та кризового реагування, а 

відповідальність за їх функціонування покладається на окремі органи 

державної влади, що створює умови для домінування саме відомчих підходів, 

які сприяють уповноваженим органам публічної влади опікуватись тільки 

певним спектром загроз і ризиків.  

Ще однією національною особливістю функціонування державної 

системи БСІ є те, що об’єкти, системи і мережі, які відповідно до світової 

практики відносяться до стратегічної інфраструктури, розподілені за більш ніж 

десятьма різноманітними переліками, і списками об’єктів, з різним ступенем 

важливості „охоронності” та „оборонності”, „безпеки” та „захищеності”. Це 

створює суттєві міжвідомчі бар’єри для опрацювання питань, що знаходяться за 

межами конкретних систем (підсистем, секторів), перешкоджає виявленню 

загроз і ризиків, виникнення яких може викликати т.з. каскадні ефекти – коли 

надзвичайні чи кризові ситуації в одній сфері (секторі критичної 

інфраструктури) спричиняють негативний вплив на інші галузі та сектори 
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національної економіки, національної безпеки й оборони. Тому варто 

запропонувати застосування своєрідного державного регулятора та 

координатора у сфері БСІ, до повноважень якого необхідно віднести питання 

розробки методологічних, технологічних та інструкційних документів, тобто 

документів інструктивно-методичної регламентації з питань виявлення та 

ідентифікації загроз, діяльності в умовах настання кризових станів, катастроф 

тощо, а також координації діяльності різних партнерів у таких ситуаціях. Лише 

за таких умов, можна говорити про реальне забезпечення публічно-приватного 

партнерства у сфері БСІ. 

А в цілому, характеризуючи ступінь нормативно-правового забезпечення 

публічно-приватної взаємодії та партнерства у сфері БСІ, можемо зазначити, 

що чинні нормативно-правові акти не можуть бути надійною основою для 

розробки і реалізації як державної інфраструктурної політики в цілому, так і 

державної політики у сфері БСІ зокрема та планів і процедур координації дій, 

взаємодії й обміну інформацією між наявними в Україні системами безпеки, 

захисту та реагування в умовах криз.  

Отже, можна узагальнити, що нагальною проблемою для забезпечення 

публічно-приватної взаємодії та партнерства у сфері безпеки стратегічної  

інфраструктури є необхідність ухвалення базового закону, який має врахувати 

особливості і специфіку функціонування та стану окремих систем / секторів 

стратегічної інфраструктури та їх безпеки, а також досвід провідних країн світу 

і перспективу входження до загальноєвропейської безпекової системи. Це, 

найголовніше, дасть змогу чітко визначити критерії та методологію віднесення 

тих чи інших об’єктів національної інфраструктури до стратегічної 

інфраструктури із подальшою градацією на життєво важливі, важливі і 

необхідні; запровадити комплексний підхід до забезпечення їх безпеки й 

уніфікувати термінологію у цій сфері.  

Також має бути чітко класифіковано сектори системи БСІ на усіх 

управлінських рівнях, відповідальних суб’єктів публічного управління, 
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особливості їх взаємодії в умовах захисту, протидії та забезпечення стійкості у 

мирний час та під час катастроф і криз.  

Комплексний системний закон спричинить потребу внесення змін у низку 

чинних нормативно-правових актів, зокрема „Про національну безпеку 

України” з питань забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, 

економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо, 

адже особливості забезпечення цих складових національної безпеки, як і 

залучення приватних партнерів не визначено. 

Також має бути розроблено низку підзаконних актів з питань публічно-

приватної взаємодії та партнерства, особливостей залучення приватного 

партнера, процедур, умов, порядку, форм здійснення, прийняття рішення про 

здійснення такого партнерства та / чи взаємодії, функцій і повноважень усіх 

партнерів та суб’єктів взаємодії, та, що найголовніше – чіткий перелік секторів 

БСІ, до яких може залучатись приватний партнер і за яких умов. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

 

Проведене дослідження дозволило визначити, що правові передумови 

виступають передтечею формулювання, а в подальшому (після відповідних 

процедур легітимації) й здійснення державної політики. Обмеження лише 

фазою реалізації правових норм без опертя на перманентний аналіз глибинних 

суспільних процесів приречено консервувати відсталість вітчизняної 

інфраструктури. Тож перед вченими постає комплекс завдань, від успішного 

розв’язання яких залежить стратегічне й тактичне спрямування діяльності 

органів державної влади на побудову ефективної держави.  

Обґрунтовано роль і місце правових передумов як елемента 

формулювання державної інфраструктурної політики України. 

Продемонстровано нерозривний корелятивний взаємозв’язок політики і права, 

їхній взаємний вплив і взаємозалежність. Здійснено аналіз комплексу чинників, 

які зумовлюють необхідність формування та реалізації зазначеного виду 
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політики. Обґрунтовано необхідність юридико-технічних і юридико-

лінгвістичних засад при концептуалізації поняттєво-категоріального апарату 

досліджуваної сфери. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного 

законодавства. 

Відзначається, що сучасний світ стає дедалі менш передбачуваним. 

Непередбачуваність і нестійкість формують умови до постійної появи нових 

видів суспільних відносин. Це вимагає від дослідників застосовувати нові 

критерії до адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у тих 

чи інших сферах життєдіяльності, зосереджуючи увагу на прогностичному 

підході, формуванні передусім проактивної державної політики, яка 

ґрунтуватиметься на застосуванні прогнозних індикативних моделей та трендів 

розвитку суспільних відносин у тих чи інших сферах життєдіяльності, однією з 

яких виступає сфера державної інфраструктурної політики. 

Проведений догматико-юридичний аналіз, а також контент-аналіз 

сучасних публікацій за темою дослідження, уможливив висновувати про значну 

концентрацію наукової уваги на окремих сегментах даної системної 

проблематики. Зокрема більшість досліджень сфокусовано на вивченні проблем 

„захисту об’єктів критичної важливої інфраструктури” і формування 

відповідної політики — державної політики захисту критичної інфраструктури 

[149, c. 24].  

Однак поза увагою лишаються не менш важливі питання: 

 коректності, повноти  та адекватності та взагалі наукової 

обґрунтованості вживання терміна „захист”; 

 повної відсутності навіть гіпотетичних теоретичних моделей щодо 

вживання терміну „безпека” (поодинокі спроби вживання терміну „безпека” у 

стійкому словосполученні зі словом „стійкість” не мають під собою наукового 

обґрунтування тому не вважаються нами цілісною концепцією) і формування 

моделі державної політики безпеки інфраструктури; 

 практично відсутні публікації щодо обґрунтування необхідності 

формування саме державної політики у сфері ефективної будови 
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інфраструктури в Україні чи то окремого виду (підвиду) — державної 

інфраструктурної політики; 

 з огляду на позиціонування в переважній більшості наукових 

розробок щодо „державної політики захисту критичної інфраструктури” [149, 

c. 24] як складової  політики національної безпеки не зроблено навіть 

теоретичного припущення та обґрунтування гіпотези щодо необхідності 

окремого розроблення безпекоінфраструктурної політики як системи заходів 

щодо безпечного розвитку стратегічної інфраструктури та формування 

дієвого механізму адміністративно-правового регулювання. 

Було доведено наявність завершеного комплексу правових передумов для 

аналізу та вивчення саме державної інфраструктурної політики як окремого 

та самостійного об’єкта наукового дослідження. 

Вагомим аргументом на користь моєї позиції виступає думка 

Д. С. Бірюкова, котрий, досліджуючи типи характеристик політичних рішень, 

пов’язаних із критичною інфраструктурою, звертається до вивчення проблем 

прийняття політичних рішень у сфері інфраструктури. Зокрема, даний 

дослідник визначає поняття політичне рішення як акт, здійснюваний 

суб’єктами політичного процесу (політичними лідерами, керівними органами), 

в якому на основі аналізу інформації, існуючих інтересів, потреб, можливостей 

їх задоволення формулюються завдання, обов’язкові для членів даної 

соціальної спільності” [39, с. 30]. 

До передумов виділення та легітимації терміна „державна 

інфраструктурна політика” також належить його операціоналізація у 

дослідженнях маститих вчених з безпекознавства та політології. Зокрема даний 

термін зустрічаємо, правда без теоретичних обґрунтувань та визначення 

безпосередньо самого поняття, в роботі В. П. Горбуліна [484, с. 115], а також 

Білій книзі ЄС [4]. На необхідність суттєвої зміни державної політики та 

відповідного законодавства також вказується і наукових дослідженнях О. М. 

Суходолі [533, с. 68]. 
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Науково обґрунтовано механізм державної інфраструктурної 

політики. Відзначено, що державна інфраструктурна політика має 

визначатися, виходячи з пріоритетності реалізації життєво важливих 

національних інтересів, можливостей забезпечення їх реалізації відповідними 

суб’єктами в рамках стратегічного управління і стратегічних комунікацій, 

враховуючи ступінь та інтенсивність реальних та потенційних загроз та 

небезпек. Вона має здійснюватися шляхом реалізації відповідних концепцій, 

стратегій, доктрин і програм (саме у наведеному мною ієрархічному порядку) 

відповідно до чинного законодавства в контексті реалізації концепції сталого 

розвитку. 

Кінцевою метою при цьому є запобігання виникненню нових і зниження 

ризику реалізації ідентифікованих та прогнозованих ризиків через здійснення 

комплексних й інклюзивних економічних, структурних, юридичних, 

соціальних, медико-санітарних, культурних, освітніх, екологічних, 

технологічних, політичних та інституційних заходів, що запобігають і 

знижують схильність до впливу небезпечних факторів і вразливість до 

катастроф, підвищують готовність до реагування і відновлення і тим самим 

зміцнюють інфраструктурний потенціал протидії держави.  

У даному аспекті важливими завданнями для правоохоронних і 

безпекових органів виступають: формування системного підходу до управління 

безпекою всього комплексу таких систем, об’єктів і ресурсів з огляду на 

взаємопов’язаність об’єктів, які зазвичай належать до стратегічної 

інфраструктури; розроблення механізму попередження можливих кризових 

ситуацій, пов’язаних із функціонуванням стратегічної інфраструктури. 

Процес формування й легітимації державної інфраструктурної політики 

потребує визначення своїх концептуальних принципів. Проведене 

дослідження дозволило не тільки сформулювати сутність поняття 

„концептуальний принцип” за авторською інтерпретацією, а й представити 

власно сформульовану класифікацію принципів державної інфраструктурної 
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політики, виявити в діахронічному і синхронному аспектах основні тенденції 

щодо репрезентації даної категорії у науковій та нормотворчій сферах.  

Було здійснено аналіз доктринальних підходів вчених щодо розуміння 

досліджуваної категорії принципів. Також здійснено огляд нормативно-

правових актів України на предмет закріплення принципів формування 

окремих кластерів державної інфраструктурної політики в динамічному 

аспекті. Подано авторську концепцію щодо критеріїв відбору і класифікації 

принципів, необхідних для формування ДІФСП на засадах компаративного 

аналізу доктринального й офіційного підходів. Наведена авторська 

класифікація концептуальних принципів і продемонстрована її 

функціональність. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення процесу 

нормотворчості. 

Отримані в ході дослідження результати слугуватимуть підґрунтям для 

подальших наукових розвідок, а також сприятимуть удосконаленню процесів 

формування інфраструктурної політики з її подальшою легітимацією. 

На підставі контент-аналізу низки нормативно-правових актів України за 

період з 2003 по 2020 роки було виявлено динаміку підходів до формування 

ключової термінології, здійснено компаративний аналіз споріднених термінів, 

внаслідок чого наочно продемонстровано необхідність легалізації поняття 

„об’єкти стратегічної інфраструктури”. 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що питання 

щодо поняття та змісту стратегічних об’єктів інфраструктури має нагальну 

потребу у своєму деталізованому вивченні. Натепер фіксується термінологічна 

невизначеність у застосуванні близькоспоріднених понять у нормативно-

правових актах України, що у подальшому негативно впливає на 

правозастосування. Реалізація запропонованих змін дозволить якісно 

підвищити рівень нормотворчості у досліджуваній галузі. 

Упровадження ДІФСП на проголошених засадах потребує ґрунтовного 

вивчення наявної практики забезпечення безпеки об’єктів стратегічної 

інфраструктури в Україні, що нині характеризується домінуванням відомчих 
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підходів, аналізу взаємодії та координації дій відповідальних державних 

органів, способів залучення суб’єктів господарства до підвищення безпеки 

функціонування та розвитку стратегічної інфраструктури. 

Реалізація державної інфраструктурної політики неможлива без участі в 

ній суб’єктів даного процесу. Відтак, постає наукова проблема обґрунтування 

системи таких суб’єктів, чому власно і було присвячено даний розділ.  

Проведене дослідження дозволило встановити, що існують суттєві 

відмінності у правовому й політологічному розумінні поняття „суб’єкт 

реалізації державної політики”, хоча інтегративним елементом, що визнається 

кожною з наук, є органи влади. Через остаточну концептуальну 

несформованість ДІФСП окремі її аспекти у законодавчих актах представлені 

епізодично, здебільшого у тих, що мають господарсько-економічне й 

національно-безпекове спрямування. Симптоматично, що на рівні текстів 

законів спостерігається тенденція більш частотного звернення до поняття 

„інфраструктура”, що, своєю чергою, стимулюватиме пришвидшення 

формування й інституціоналізації відповідного напряму державної політики. 

Розроблена й представлена авторська концепції системи суб’єктів реалізації 

ДІФСП певною мірою сприятиме подальшому розвиткові вказаного напряму, 

без чого неможливий подальший сталий розвиток та забезпечення національної 

безпеки України. 

Представленню авторської концепції передує проведення порівняльного 

аналізу щодо розуміння ключового поняття в адміністративно-правовому, 

адміністративно-процесуальному й політологічному сенсі, а також визначення 

стану представленості кола суб’єктів реалізації зазначеного напряму політики 

на рівні законодавчих актів. Сформульовані конкретні пропозиції з 

удосконалення чинного законодавства у досліджуваній сфері. 

У даному розділі також обґрунтовано особливості здійснення публічно-

приватного партнерства та взаємодії у сфері безпеки стратегічної 

інфраструктури. Наведено відмінності у використанні понять „публічно-

приватне партнерство” і „державно-приватне партнерство” та доведено, що 
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стосовно сфери безпеки стратегічної інфраструктури має бути використано 

поняття „публічно-приватне партнерство та взаємодія”. 

Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення здійснення 

такої взаємодії та партнерства і встановлено, що для ефективного здійснення 

партнерської взаємодії у сфері безпеки стратегічної інфраструктури має бути 

ухвалено базовий закон з питань безпеки стратегічної інфраструктури та 

забезпечення її стійкості в різних умовах, а також низку підзаконних актів. 

Визначено, що чинне нормативно-правове забезпечення здійснення публічно-

приватного партнерства не може бути застосовано до сфери безпеки 

стратегічної інфраструктури у повному обсязі, оскільки воно здебільшого 

регулює економічну сферу. 

Визначено аспекти нормативного врегулювання здійснення публічно-

приватного партнерства та взаємодії в аналізованій сфері, зокрема: чіткий 

перелік секторів БСІ, до яких може залучатись приватний партнер і за яких 

умов, функції і повноваження усіх партнерів та суб’єктів взаємодії, особливості 

залучення приватного партнера, процедури, умови, порядок і форми 

здійснення. Також потребує унормування інструктивно-методична 

регламентація забезпечення взаємодії публічного і приватного партнерів у 

сфері забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури. 

Узагальнюючи позивний зарубіжний та вітчизняний досвід, а також 

виходячи з українських реалій можу зробити низку висновків, зокрема:  

1. В умовах перманентної трансформації конфігурації загроз національній 

безпеці України, суттєвої зміни інфраструктурного ландшафту, варто суттєво 

прискорити створення нормативно-правової бази, зокрема базового закону, 

взявши за основу зареєстрований законопроєкт 2019 р. „Про критичну 

інфраструктуру та її захист”, утім змістовно переробити його, змістивши 

акценти на питання безпеки, не обмежуючись лише питаннями захисту. Також 

потребує подальшого нормативно-правового та інституційного забезпечення й 

підтримки реалізація концепції безпеки стратегічної інфраструктури та 
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забезпечення кібербезпеки, включаючи основні заходи з розбудови відповідної 

системи підготовки кадрів для усіх секторів СІ і населення. 

2. Зважаючи на те, що професійний висококомпетентний працівник, 

публічний службовець є ключовим чинником успішності реформування 

сектора безпеки держави, а також беручи до уваги реальні загрози стратегічній 

інфраструктурі держави у нинішніх безпекових умовах, створення системи 

підготовки кадрів і населення щодо підвищення рівня безпеки та стійкості СІ 

має бути в пріоритеті на політико-управлінському рівні. Система підготовки 

кадрів і населення має ґрунтуватись на чіткому алгоритмі: професія, відповідні 

професійні обов’язки і компетентності, розроблені відповідно до них освітні 

програми для забезпечення професійними працівниками національної системи 

БСІ на усіх управлінських та секторальних рівнях, а також розроблені коротко 

– і довгострокові загальні та спеціальні навчальні програми, тренінги та 

семінари для підвищення кваліфікації кадрів та поінформованості населення з 

питань БСІ. Освітні програми підготовки кадрів і населення з зазначених 

питань обов’язково мають включати проблематику кібербезпеки. 

3. Державна політика у сфері підготовки кадрів та населення з питань 

забезпечення безпеки та стійкості стратегічної інфраструктури має визначати 

важливим пріоритетом системну роботу з населенням, громадами із загальної 

проблематики БСІ, попередження та протидії основним кризовим, техногенним 

та іншим негативним явища. Створення можливостей для отримання 

необхідних знань на безоплатній основі, з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернету, соцмедіа та з залученням 

суб’єктів медіа-інформаційного ринку. 

На підставі вищевикладеного, пропоную низку пропозицій та 

рекомендацій суб’єктам публічного управління з питань розбудови системи 

підготовки кадрів і населення до забезпечення безпеки та стійкості СІ в Україні: 

Кабінету Міністрів України – ініціювати та рекомендувати міністерствам 

і відомствам відповідно до визначених секторів стратегічної інфраструктури 

підготувати пропозиції щодо створення у їх структурі профільних підрозділів з 
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питань БСІ, у тому числі підготовки кадрів та населення. Розробити типове 

положення такого підрозділу. Ініціювати внесення змін до Класифікатора 

професій та відповідно до визначених секторів стратегічної інфраструктури 

визначити перелік професій на усіх управлінських рівнях. 

Міністерству освіти і науки України – рекомендувати закладам вищої 

освіти розробити / внести зміни в акредитовані освітньо-професійні та освітньо-

наукові програми відповідні програмні результати навчання та компетентності, 

а також навчальні дисципліни з питань безпеки стратегічної інфраструктури 

для профільних закладів вищої освіти відповідно до секторів СІ.  

Національному агентству з питань державної служби – ініціювати та 

запропонувати закладам вищої освіти, освітнім установам та центрам 

підготовки і підвищення кваліфікації кадрів розробити навчальні програми з 

питань БСІ для різних категорій державних службовців, а також державних та 

приватних організацій, які мають відповідні повноваження у сфері БСІ. На 

національній освітній платформі запропонувати загальні короткострокові 

програми для представників громадськості з питань БСІ та розглянути 

можливість надання освітніх послуг для населення на безоплатній основі. 

Службі безпеки України, Міністерству оборони України та 

Міністерству внутрішніх справ України у підвідомчих начальних закладах 

забезпечити запровадження: 

- освітньо-професійних, освітньо-наукових та навчальних програм для 

працівників сектора безпеки та оборони з питань БСІ; 

- навчальні курси та просвітницькі заходи для населення, що 

забезпечують відповідні настанови та знання і компетенції з питань побутового 

та виробничого рівня забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури, а 

також з інших актуальних питань цього напряму. 

У цілому відзначу, в даному розділі нами досліджено основні напрями 

розвитку інституційної спроможності держави у сфері державної 

інфраструктурної політики України. Обґрунтовано основні складові 

інституційної спроможності у даній сфері, що забезпечують підвищення 
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компетентностей через наукові дослідження, набуття відповідних знань, 

навичок і досвіду у працівників відповідних інституцій та через просвітницьку 

діяльність. На підставі узагальнення зарубіжного досвіду та кращих 

вітчизняних практик у напрямі створення системи підготовки кадрів та 

населення з питань забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури 

розроблено низку пропозицій і рекомендацій органам державної влади. Зокрема 

наголошується на необхідності: створення профільних підрозділів з питань БСІ 

та підготовки кадрів у профільних міністерствах; внесення змін до 

класифікатора професій з визначенням професій відповідно до визначених 

секторів стратегічної інфраструктури на усіх управлінських рівнях; розробки 

освітніх програм з відповідними програмними результатами навчання та 

компетентностями і навчальних програм для підвищення кваліфікації 

державних службовців і рівня поінформованості населення з питань БСІ тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

 

3.1 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

Бінарність комплексу благ і загроз сьогодення рельєфно проявляється на 

прикладі інформаційного простору. З одного боку, сучасний світ вже не може 

існувати й просуватися вперед без опертя на здобутки науково-технічного 

прогресу. З іншого — не зупиняється на місці й застосування відповідних 

технологій у протиправних цілях. Особливо це небезпечно у сфері 

функціонування стратегічної інфраструктури (далі — СІ). Віддаючи належне 

технічній стороні питання, слід розуміти, що не менш важливим є й 

адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері безпеки 

стратегічної інформаційної інфраструктури (БСІІ). Воно має бути не тільки 

науково обґрунтованим, а й працювати на випередження, а у державному 

управлінні має бути застосований принцип проактивного управління. Тож 

дослідження вказаної наукової проблеми має не тільки теоретичне, а 

насамперед – прикладне значення. 

Більше того, на думку фахівців станом на кінець другого десятиліття ХХІ 

ст., коли загострилося воєнне протистояння між провідними центрами сили та 

трансформуються стратегії національної безпеки і воєнні стратегії, у світі 

швидкими темпами почали формуватися та реалізовуватися стратегії 

інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів 

держав з виробництва принципово нових систем озброєння, військової та 

спеціальної техніки. У центрі уваги — розроблення лазерного, гіперзвукового, 

роботизованого та іншого озброєння з використанням штучного інтелекту, яке 
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суттєво змінює характер війн. Крім того, компанії оборонної промисловості 

стали високодиверсифікованими як із розробок і виготовлення продукції 

військового та подвійного використання, так і цивільного призначення [25, с. 

6]. 

У даному контексті в рамках нової структурації інфраструктурного 

ландшафту [163] увиразнюється новий клас проблем у сфері державної 

політики, пов’язаних із необхідністю розроблення концептуальних засад 

державної інфраструктурної політики, у тому числі й ефективного механізму 

безпеки стратегічної, зокрема  інформаційної інфраструктури, теоретичним 

розробленням нових систем і стратегій управління системою інфраструктури в 

умовах кіберглобалізації [157]. 

Акцент саме на інформаційній інфраструктурі робиться свідомо. Адже 

саме даний вид інфрастурктури сьогодні пронизує усі інші види 

інфраструктури, більше того,  в окремих випадках саме даний вид визначає 

ефективність функціонування інших видів, тобто можемо говорити про 

формування відносин детермінації. Саме тому певний акцент в нашому 

дослідження буде зміщений в даному розділі на аналіз безпеки стратегічної 

інформаційної інфраструктури. 

Важливість тематики мотивує вчених до глибинного осмислення кожного 

з ракурсів проблеми. Відтак, останнім часом з’явилося чимало відповідних 

публікацій, серед яких особливо слід виділити дослідження: 

 В. В. Антонюка щодо захисту і критеріїв ідентифікації 

інформаційної інфраструктури в системі забезпечення національної 

безпеки [12 ];  

 А. О. Аронова щодо дослідження та аналізу методів управління 

глобальною інформаційною інфраструктурою [16 ];  

 О. Д. Довганя щодо сучасної інформаційної інфраструктури та 

завдань з її захисту [119 ];  

 Д. В. Дубова щодо модернізації інформаційної інфраструктури як 

чинника забезпечення національних інтересів України [123 ];  
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 О. Г. Корченка , Ю. О. Дрейса, О. А. Романенко щодо термінів, 

секторів і наслідків критичної інформаційної інфраструктури [244 ];  

 О. В. Нестеренка щодо проблем формування національної 

інформаційної інфраструктури та забезпечення її безпеки [331];  

 Т. С. Перуна щодо адміністративно-правового механізму 

забезпечення інформаційної безпеки в Україні [351];  

 Д. С. Пілевича щодо теоретичного обґрунтування сутності 

інформаційної інфраструктури та її ролі у розвитку економічних 

систем [358 ];  

 А. Г. Чорноуса щодо створення та правового регулювання 

інституційних складових національної інформаційної 

інфраструктури, а також щодо створення і використання 

інформаційних ресурсів як елемента національної інформаційної 

інфраструктури [594; 595] та ін. 

Вельми важливими є спостереження й висновки, зроблені сучасним 

дослідником адміністративно-правових проблем захисту критичної 

інфраструктури С. С. Телеником, щодо критичної інфраструктури як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання [548]. За його баченням, модель 

діяльності у даному напрямі „має ґрунтуватися на нормативній базі, програмно-

стратегічних документах, напрацьованому досвіді та найкращих прикладах 

правового регулювання аналогічних інститутів у зарубіжних країнах”. [548, с. 

186]. Не заперечуючи викладеного, слід додатково відзначити, що воно 

потребує подальшої деталізації як з власне адміністративно-правових позицій, 

так і з врахуванням проекції на критичну інформаційну інфраструктуру. 

Для формування авторської концепції певну роль відіграли аналітичні 

матеріали, підготовлені фахівцями Національного інституту стратегічних 

досліджень, в яких узагальнено нагальні потреби держави щодо захисту 

критичної інфраструктури [150; 213 ; 627; 534]. 

Попри значну кількість публікацій, присвячених дослідженню 

інформаційної інфраструктури, здебільшого увага вчених зосереджена на 
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технічних, політологічних, економічних, управлінських аспектах питання. 

Поодинокі розвідки правників найчастіше є реферуванням чинних нормативно-

правових актів у сфері інформаційної безпеки з констатацією окремих 

положень без їхнього критичного аналізу та без формулювання пропозицій 

щодо системних змін у законодавстві із опертям чи то на концепцію 

людиноцентризму чи то державоцентризму. Виходячи з цього, вагомість 

наукової проблеми потребує системного підходу до аналізу адміністративно-

правового регулювання захисту критичної інформаційної інфраструктури. 

Тож мета підрозділу полягає у визначенні відповідності нормативно-

правових актів України, зокрема в адміністративно-правовій галузі, сучасним 

потребам держави у створенні сприятливих передусім правових передумов для 

забезпечення безпеки стратегічної інфрастурктури та висуненні пропозицій 

щодо удосконалення даного напряму діяльності.  

Інститут адміністративно-правового регулювання є одним із провідних у 

системі права. Його специфіка проявляється в тому, що він водночас 

функціонує в концептуальній сфері як певна уявна модель і в практичній сфері, 

де за допомогою відповідного механізму відбувається регулювання тих 

суспільних відносин, які мають упорядковуватися правовими нормами. 

На теперішній час у теорії держави і права закріпилося думка, що 

головними складовими механізму правового регулювання виступають: 

а) норми права, зафіксовані в законах та інших правових актах, якими 

визначається модель можливої та необхідної поведінки суб’єктів суспільних 

відносин; 

б) юридичні факти, тобто конкретні життєві обставини, з якими пов’язані 

виникнення, зміна чи припинення правових відносин; 

в) власне правові відносини, тобто суспільні відносини, опосередковані 

нормами права; 

г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, тобто 

дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних правових норм; 

д) правові санкції щодо порушників норм права” [602, с. 40-41]. 
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Своєю чергою в юридичній літературі, зазвичай, виділяють такі основні 

методи правового регулювання: 

- імперативний метод – впорядкування здійснюється зверху до низу 

на владно-імперативних засадах (найчастіше цей метод використовується в 

адміністративному праві). Засобами централізованого регулювання є 

нормативно-правові акти (закони та підзаконні нормативно-правові акти). Він 

передбачає встановлення заборон, обов’язків, покарань; 

- диспозитивний метод — на хід і процес такого регулювання 

впливають учасники правових відносин шляхом укладання договорів, 

здійснення односторонніх правомірних юридичних дій (найчастіше цей метод 

використовується в цивільному праві). Головним засобом децентралізованого 

регулювання є індивідуальні акти [54, с. 242-243]. 

Виходячи з цього, адміністративно-правове регулювання державної 

політики безпеки БСІ ґрунтується не лише на нормах, що регламентують 

суспільні відносини у зазначеній сфері, спрямовані не лише на захист від 

потенційних та реальних загроз, підтримання сталого функціонування об’єктів, 

реагуванні уповноважених суб’єктів на порушення цих норм, а й на організацію 

проактивного державного управління, спрямованого на попередження 

виникнення джерел загроз СІІ. Причому дана діяльність певною мірою корелює 

із зміцненням правопорядку в країні, в тому числі і у кіберпросторі.  

І у цьому аспекті як не згадати В. В. Борисова, який дуже влучно 

відмічав, що не можна зміцнювати правопорядок без рішучої боротьби зі 

злочинністю та правопорушеннями. Не можна покінчити зі злочинністю та 

правопорушеннями, не зміцнюючи всіляко правопорядок. А зміцнення 

правопорядку передбачає насамперед виховання у населення навичок активної, 

свідомої правомірної поведінки [50]. 

Відтак, дослідження наукової проблеми не повинно обмежуватися лише 

аналізом текстів нормативно-правових актів, а мати значно ширший діапазон, 

який формує чинні умови для реалізації концепції людиноцентризму [2; 252; 

191; 192]. 
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Адже, сучасний розвиток інфраструктурних відносин, в тому числі у 

сфері кібербезпеки передбачає формування не лише нового кіберсуспільства, а 

й необхідність розроблення засад державної політики у сфері безпеки 

інформаційної інфраструктури відповідно до потреб реалізації пріоритетних 

національних інтересів, в тому числі й збереження самоідентифікації нації у 

поєднанні із реалізацією концепції людиноцентризму, зокрема гарантування 

реалізації законних прав та інтересів людини на безпечну інфраструктуру. 

Саме тому спорідненим із даним поняття може розглядатися поняття 

„адміністративно-правове забезпечення”. Причому перевагу терміну 

„забезпечення” над „регулюванням” надає чимало українських дослідників, але 

що характерно, котрі здійснюють свої дослідження поза межами спеціальності 

12.00.01 [15; 176; 368; 565; 146; 278].  

Відтак, під адміністративно-правовим забезпеченням державної 

інфраструктурної політики будемо розуміти забезпечення нормального 

функціонування інфраструктурних правовідносин, можливість реалізації 

людиною прав у сфері отримання життєво важливих послуг і збереження 

життєво важливих функцій, в тому числі цінностями й благами, яке 

здійснюється за допомогою комплексу регулюючих та охоронних політико-

правових та правових заходів, які об’єктивуються в нормах адміністративного 

права. 

Адміністративно-правове забезпечення реалізується винятково 

відповідними компетентними органами влади, які наділені адміністративно-

правовим статусом щодо реалізації державної інфраструктурної політики. 

Функціонально адміністративно-правове забезпечення складається з кількох 

ключових елементів:  

 утворює і формує інфраструктурні правовідносини; 

 застосовує певні гарантії таких відносин; 

 захищає інфраструктурні правовідносини від протиправних 

посягань. 
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Солідаризуючись із позицією В. А. Ліпкана та М. І. Дімчогло [282] 

зауважу в контексті своєї роботи, що адміністративно-правове регулювання 

інфраструктурних відносин — це дія на зазначені відносини за допомогою 

певних юридичних засобів, насамперед норм адміністративного права. В 

умовах постійно змінюваного інфраструктурного ландшафту, ерозії світових 

центрів інфраструктурного домінування формування в Україні 

адміністративно-правових засад державної інфраструктурної політики в 

контексті дальшого розвитку правової держави роль і значення 

адміністративно-правового регулювання інфраструктурних відносин значно 

актуалізується. Адже головною ознакою правової держави, виступає саме 

ознака високої правової урегульованості суспільних, у т.ч. інфраструктурних 

відносин. 

Контент-аналіз ряду дисертаційних досліджень, присвячених різним 

аспектам наукової проблеми адміністративно-правового регулювання 

інформаційної безпеки в Україні за останнє десятиріччя, виявив, що автори або 

взагалі не згадують про об’єкти критичної інформаційної інфраструктури [265; 

528; 43; 33; 52; 589; 173; 236; 36; 100], або фрагментарно звертаються до них, не 

супроводжуючи це деталізованим розглядом [111; 307; 117; 568; 500; 599]. В 

нинішніх умовах я переконаний у необхідності корекції згаданих наукових 

підходів і окремому науковому розгляді питань забезпечення безпеки 

стратегічної інформаційної інфраструктури в якості окремого об’єкта 

наукового дослідження. 

У цілому ж відзначу, що викликає занепокоєння, що на теперішній час 

відсутній єдиний нормативно-правовий акт, яким би регулювалися суспільні 

відносини у сфері інфраструктури. Окремі аспекти розпорошені по ряду чинних 

законодавчих та підзаконних актів, інші — потребують свого закріплення, 

оскільки існують лише у вигляді проєктів або взагалі у вигляді концептів чи в 

рамках пропозицій в аналітичних довідках НІСД. 

Передусім Концепція державної інфраструктурної політики України, 

виступаючи стратегічним актом, має ґрунтуватися на положеннях ст. 17 
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Конституції України, згідно з якими „захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу” 

[198].  

З огляду на викладене, подальша логіка розташування матеріалу буде 

наступною. В хронологічному порядку (з певним акцентом на інформаційну 

інфраструктуру відповідно до її актуальності) проаналізуємо: 

 акти Верховної Ради України; 

 акти Президента України; 

 акти Кабінету Міністрів України.  

 

3.2 СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

3.2.1 Акти Верховної Ради України 

Дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання безпеки 

стратегічної  інформаційної та кібернетичної інфраструктури (далі – СІКІ) в 

динамічному аспекті дозволило виявити, що на рівні нормативно-правових 

актів воно актуалізувалося на початку 2000-х років: спочатку в аспекті розвитку 

національної інформаційної інфраструктури, а вже з 2017 року починається 

активний розвиток адміністративно-правового регулювання кібербезпекової 

сфери. 

Важливим на цьому етапі зрозуміти, як законодавець відбивав тенденції 

розвитку інформаційного суспільства в текстах НПА, і яким чином вони 

заклали основу для адміністративно-правового регулювання розвитку 

державної інфраструктурної політики у сферах інформаційної та кібернетичної 

безпеки. 
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Закон України „Про інформацію” 

У базовому Законі України „Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року 

[412]регулюються відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації. 

Відзначено, що реалізація права на інформацію не повинна порушувати 

громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, 

свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. 

В аналізованому Законі відсутня навіть згадка про „інформаційну 

інфраструктуру”, незважаючи на те, що останні зміни робились 17 червня 

2020 року. Натомість для мого дослідження цікавим є визначення в ст. 1 даного 

Закону таких понять: 

 захист інформації — сукупність правових, адміністративних, 

організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; 

 інформація — будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; 

 суб'єкт владних повноважень — орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські 

функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих 

повноважень. 

Як можна побачити формула визначення даного ключового поняття 

„захист інформації” побудована крізь такий алгоритм: „сукупність заходів, що 

забезпечують”. Це є важливим для мого дальшого дослідження і 

обґрунтування недоцільності використання і послуговування даним терміном 

при описі державної інфраструктурної політики, зокрема 

безпекоінфраструктурної політики. 

Короновірусна пандемія у березні 2020 року чітко продемонструвала 

обмеженість потенціалу використання теоретичної формули „захищеності” і 

відповідно будови державної політики, виходячи з постулатів „вжиття заходів, 

що забезпечують збереження”. Адже формувати державну політику лише 
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захисту критичної інфраструктури на лінійній парадигмі — тиражована 

помилка ХХ століття, яка сьогодні неприпустима. І в більшості сучасних 

досліджень зроблено чимало спроб і демонстрацій наукової аргументації щодо 

нелінійних парадигм, антихрупкості, стихійності тощо. 

Концепція політики включає мистецтво управління інтересами різних 

соціальних груп у спільних інтересах, яке, передусім, спрямовано на 

формування нових суспільних відносин, в тому числі передбачення як нових 

загроз, так і передбачення факту неможливості самого передбачення, тобто 

передбачення і стану нестабільності. За таких умов державна політика 

будується виходячи з необхідності реалізації національних інтересів, а не лише 

захисту від тих загроз, які хтось, ґрунтуючись на чомусь, визначив, а потім 

унормував у відповідних НПА, в тому числі рішеннях РНБОУ. 

Зокрема в одній із найсильніших своїх промов до німецького народу 19 

березня 2020 року Ангела Меркель відзначила, що ситуація постійно 

змінюється, і ми маємо зберігати здатність адаптуватися, щоб у будь-який 

момент почати мислити інакше і реагувати за допомогою інших інструментів 

[336]. 

Саме тому я не заперечую в цілому необхідності унормування терміна 

проєктна загроза критичній інфраструктурі — документ визначеної форми, 

який визначає властивості та характеристики реальних й потенційних загроз 

критичній інфраструктурі, на захист від яких має бути спланована система 

захисту критичної інфраструктури, що міститься в проєкті Закону України 

„Про забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури”. Натомість 

даний підхід і взагалі концепція „захисту” має бути корінним чином 

переглянута. Принаймні у моєму дослідженні робиться науково обґрунтована 

спроба продемонструвати альтернативний системний погляд на необхідності 

формування та відповідно правильного та коректного застосування точної 

науково обґрунтованої термінології, яка відповідає засадам правничої 

лінгвістики і юридичному термінознавству, нормам юридичної техніки. 
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У контексті вироблення принципів державної інфраструктурної політики 

доцільно також визначити для подальшого аналізу і врахування основні 

принципи інформаційних відносин, викладені в ст. 2 згаданого вище Закону:  

1) гарантованість права на інформацію; 

2) відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 

3) достовірність і повнота інформації; 

4) свобода вираження поглядів і переконань; 

5) правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації; 

6) захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 

Відповідно, ґрунтуючись на даних принципах, виділено у ст. 3 

аналізованого закону напрями державної інформаційної політики, які можна 

взяти до арсеналу в контексті формування державної інфраструктурної 

політики у сферах інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Отже, до основних визначених законодавчо напрямів ДІП належать: 

1) забезпечення доступу кожного до інформації; 

2) забезпечення рівних можливостей щодо створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 

інформації; 

3) створення умов для формування в Україні інформаційного 

суспільства; 

4) забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних 

повноважень; 

5) створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток 

електронного урядування; 

6) постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 

інформаційних ресурсів; 

7) забезпечення інформаційної безпеки України; 

8) сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та 

входженню України до світового інформаційного простору. 
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Закон України „Про державну таємницю” 

Важливим, з огляду на тему дослідження, є також звернення до Закону 

України „Про державну таємницю” від 21 січня 1994 року, який регулює 

суспільні відносини, пов'язані з охороною державної таємниці з метою захисту 

національної безпеки України [393]. 

У зазначеному законі поняття „інфраструктура” згадується лише раз: у 

ст. 8, де визначається інформація, що може бути віднесена до державної 

таємниці, зокрема у сфері економіки, науки і техніки про використання 

транспорту, зв’язку, потужностей інших галузей та об’єктів інфраструктури 

держави в інтересах забезпечення її безпеки. 

Важливим є не лише згадування про об’єкти інфраструктури в контексті 

забезпечення національної безпеки, а й те, що вони згадується саме в якості 

категорії „об’єктів інфраструктури”, а не „критичних” чи якихось інших. 

Переконаний, що Саме в даному Законі презентується ідея формування об’єктів 

інфраструктури з подальшою їх категоризацією залежно від їх важливості для 

інтересів забезпечення національної безпеки. 

Також цікавим є підхід до розуміння термінології. Так, у ст. 1 Закону 

визначено поняття „охорона державної таємниці” як комплекс організаційно-

правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових 

заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та 

втратам її матеріальних носіїв. Отже, загальна формула будови поняття 

виглядає таким чином: комплекс заходів, спрямованих на запобігання. 

Для мене це є важливим в контексті обґрунтування власної наукової 

позиції щодо недоцільності та неповноти вживання терміна „захист критичної 

інфраструктури”. 

Також важливим є те, що у ст. 5 Закону визначено структуру органів, що 

реалізують відповідну політику, а головне — вказано на спеціально 

уповноважений державний орган у сфері забезпечення охорони державної 

таємниці — Службу безпеки України. Отже знову бачимо підхід законодавця, 

який чітко виділяє центральний орган, який реалізує державну політику у 



228 

відповідній сфері. Такий підхід є корисним з огляду на формування 

інфраструктурного законодавства  і вирішення питання на законодавчому рівні 

щодо визначення спеціально уповноваженого органу, який має формувати, 

реалізовувати, координувати і контролювати реалізацію державної 

інфраструктурної політики. 

Закон України „Про Концепцію Національної програми інформатизації” 

Концептуально прогресивним був свого часу залишається та й наразі 

Закон України „Про Концепцію Національної програми інформатизації” від 

4 лютого 1998 року, який схвалює Концепцію Національної програми 

інформатизації (далі ― Концепція) [416]. Концепція включає в себе загальні 

положення,  характеристику стану інформатизації в Україні, загальні принципи 

державної політики у сфері інформатизації, визначення, головну мету та 

основні завдання програми, принципи формування й виконання програми, 

основні напрями інформатизації, очікувані наслідки реалізації програми, 

механізм формування та виконання програми. 

У Законі вживання поняття „інфраструктура” становить 14 разів. 

Вельми позитивним є не лише уведення в законодавчий обіг терміна 

„національна інформаційна інфраструктура”, а визначення складових 

інформаційної інфраструктури, які я, здійснивши аналіз розглядуваного, а 

також інших законів, у органічному поєднанні із прогностичним аналізом 

тенденцій розвитку інфраструктурних відносин, в тому числі в інформаційній 

сфері,  сформував та угрупував наступним чином: 

 обчислювальна та комунікаційна техніка; 

 міжнародні та міжміські телекомунікаційні та комп’ютерні мережі; 

 державна система урядового зв’язку; 

 національна система конфіденційного зв’язку; 

 система криптографічного та технічного захисту інформації; 

 бази і банки даних та знань;  

 інформаційні технології; 

 інформаційні ресурси; 
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 система інформаційно-аналітичних центрів різного рівня;  

 виробництво та обслуговування технічних засобів інформатизації; 

 мережа підприємств приладобудування та електронної цифрової 

промисловості; 

 технопарки; 

 системи спеціалізованих науково-дослідних установ та проєктно-

конструкторських бюро; 

 система сервісних підприємств; 

 підготовка висококваліфікованих фахівців; 

 державні інформаційні ресурси як складова стратегічного ресурсу 

країни. 

Ефективне функціонування кожної позиції забезпечує економічне 

піднесення, а отже, кожен з цих елементів становить об’єкт інформаційної 

безпеки, а відтак і в цілому об’єкт державної безпекової політики. 

Для мене дуже важливим є посилання в даному Законі на те, що 

національна інформаційна інфраструктура, створена з урахуванням світових 

тенденцій і досягнень, сприятиме рівноправній інтеграції України у світове 

співтовариство. Звертаю увагу: саме рівноправній інтеграції, а не сліпому 

копіюванню зарубіжного досвіду, спробі насадження калькованої термінології, 

яка не має жодного стосунку до української мови, порушує не лише мовленнєві 

засади, а й юридичну техніку та принцип унормування нових понять і фундації 

нових сем. 

Причому, ще в далекому 1998 році було прямо зазначено, що входження 

України у світове інформаційне середовище на паритетно-правовій основі на 

початковому етапі можливе шляхом придбання державою ліцензій у провідних 

світових виробників інформаційних продуктів з подальшим їх впровадженням 

на вітчизняному ринку. Тобто, навіть  тоді, коли було зрозуміло технологічне 

відставання України, все одно йшлося про рівноправність і паритетність, а не 

безапеляційне перенесення чужого досвіду, чужої мови, чужих стандартів і, як 

наслідок, дисбалансування правової системи в цілому. 
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Створення сучасної інформаційної інфраструктури України 

передбачалося за рахунок концентрації та раціонального використання 

фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого та науково-

технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації. 

Закон України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах” 

Наступним для аналізу виступають положення Закону України „Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 5 

липня 1994 р. [411], яким регулюються відносини у сфері захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах — термін „інфраструктура” взагалі не застосовується.  

Утім, цікавим є підхід законодавця до визначення поняття „захист”.  

Так, у ст. 1 надаються такі визначення: 

 захист інформації в системі — діяльність, спрямована на 

запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі; 

 комплексна система захисту інформації — взаємопов’язана 

сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і 

методів захисту інформації. 

Отже доходимо висновку, що за даного випадку поняття „захист” 

включає сукупність заходів, засобів і методів запобігання певним діям. 

Відповідно до статей 2 та 3 Закону об’єктами захисту в рамках реалізації 

інфраструктурної політики в інформаційній сфері є інформація, що 

обробляється в ній, та програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї 

інформації. 

Суб’єктами інфраструктурних інформаційних відносин виступають: 1) 

власники інформації; 2) власники системи; 3) користувачі; 4) спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації 
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спеціального зв’язку та захисту інформації і підпорядковані йому регіональні 

органи. 

Тож можна виділити дві складові інфраструктурних інформаційних 

правовідносин:  

1) правовідносини, що визначаються соціально-гуманітарною складовою; 

2) правовідносини, що визначаються технічною ознакою реалізації 

засобів, заходів і методів елементів національної інформаційної 

інфраструктури. 

У рамках інформаційного законодавства особливо стосовно 

функціонування національної інформаційної інфраструктури можна 

простежити централізацію, адже даним Законом чітко визначається головний 

суб’єкт здійснення захисту інформації — спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку 

та захисту інформації. 

Відтак можна говорити, що в рамках інформаційної підсистеми 

макросистеми інфраструктури створено центральний орган реалізації 

державної інфраструктурної політики. Таким чином це закладає фундамент для 

більшої керованості та рівня управління, що врешті-решт формує умови для 

більшого рівня ймовірності досягнення прогнозних значень функціонування 

системи, а відтак, і досягнення прогнозованого та очікуваного результату. 

Закон України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України” 

Вочевидь, логічним наступним кроком є аналіз Закону України „Про 

Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” від 

23 лютого 2006 року,  в якому чітко у ст. 2 визначено, що Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України є державним органом, який 

призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи 

урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, захисту 

державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного 
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захисту інформації. Відтак, зважаючи на вищевикладені складові національної 

інформаційної інфраструктури, можемо доповнити їх новими елементами, 

зважаючи на викладене тут. 

Отже, сфера дії ДССЗЗІ України є ширшою за сферу дії ЗУ „Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, оскільки включає 

також такі сфери, як: система криптографічного захисту інформації, державну 

систему урядового зв’язку і національну систему конфіденційного зв’язку. 

Заслуговують на увагу щодо даного питання висновки В. А. Ліпкана, 

який зазначає, на підставі здійсненого ним структурно-функціонального та 

ґерменевтичного аналізу, неоднорідність і невідповідність даних завдань одне 

одному [286, с. 295-310]. 

„По-перше, завдання ДССЗЗІ чітко визначені лише на захист 

інформаційних ресурсів держави, тоді як в ЗУ „Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” вказано як на інформацію, яка є 

власністю держави, так і на інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом. 

По-друге, до завдань ДССЗЗІ не входить проведення державної 

експертизи комплексних систем захисту інформації, експертизи та 

підтвердження відповідності засобів технічного і криптографічного захисту 

інформації, хоча на це прямо вказано в ЗУ „Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах”. 

По-третє, розширено завдання ДССЗЗІ: замість виявлення загроз та 

надання рекомендацій з питань запобігання такій загрозі, ДССЗЗІ здійснює: 1) 

забезпечення функціонування, 2) безпеки та 3) розвитку державної системи 

урядового зв’язку і Національної системи конфіденційного зв’язку. 

По-четверте, концептуально новими завданнями є: 1) охорона об’єктів, 

приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального 

зв’язку, ключових документів до засобів криптографічного та технічного 

захисту інформації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України; 2) здійснення державного контролю за станом 
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забезпечення в установленому порядку урядовим зв’язком Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, інших посадових 

осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів 

військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний 

час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Таким чином, система захисту інформації очолюється ДССЗЗІ, який 

виступає головним органом державної влади. До даної системи в межах своєї 

компетенції функціонально можуть входити й інші органи державної влади, які 

мають обов’язково погоджувати власні дії із головним органом” [286, с. 295-

310]. 

Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки” 

Законом України „Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [431]  у ст. 13 „Інформаційна 

безпека в інформаційному суспільстві” визначаються шляхи розв’язування 

проблеми, серед яких „створення повнофункціональної інформаційної 

інфраструктури держави та забезпечення захисту її критичних елементів”. 

Здійснений контент-аналіз Закону уможливив встановити частотність вживання 

терміна „інфраструктура” — 15 разів. 

Контент-аналіз Закону уможливлює стверджувати, що даний Закон 

визначає інформаційне суспільство як інституцію права. Фактично він є 

концептуальною основою для розробки завдань щодо розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. За змістом норм Основні засади є актом з м’якими 

правовими приписами, де застосовуються словосполучення: „можуть 

створювати” чи „слід створювати”, тобто норми, що мають рекомендаційний, 

інформаційний, а не імперативний характер [586, с. 188]. 

Зокрема у першому розділі, зберігаючи описову лексику, вказується на те, 

що створення інфраструктури для надання органами державної влади та 
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органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам 

інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет відбувається повільно. 

Важливою є пряма вказівка у другому розділі на те, що основною 

стратегічною ціллю розвитку інформаційного суспільства в Україні є 

розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція зі 

світовою інфраструктурою. Відповідно основним напрямом розвитку 

інформаційного суспільства в Україні виступає всебічний розвиток 

загальнодоступної інформаційної інфраструктури на засадах сприяння 

вітчизняному виробництву новітніх ІКТ та інформаційно-телекомунікаційних 

систем, подолання технічної і технологічної залежності від зарубіжних 

виробників. 

Однією з ключових засад національної політики розвитку інформаційного 

суспільства України виступає всебічний розвиток загальнодоступної 

інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів і забезпечення 

повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та ІКТ. Зокрема 

конкретизовано, що пріоритетність науково-технічного та інноваційного 

розвитку України потребує удосконалення координації діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування щодо створення 

елементів інформаційної інфраструктури, зокрема при побудові 

корпоративних інформаційно-аналітичних систем. 

У 3-му розділі 4 пункт взагалі присвячено безпосередньо питанням 

формування національної інформаційної інфраструктури. 

Зокрема відзначено, що загальнодоступна інформаційна 

інфраструктура держави формується шляхом: 

 розвитку національної, галузевих і регіональних інформаційних 

систем, мереж та електронних ресурсів, інформаційно-аналітичних систем 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

 створення вітчизняними виробниками на основі фундаментальних і 

прикладних досліджень новітніх конкурентоспроможних ІКТ, засобів 

інформатизації та комп'ютерних програм, зокрема з відкритими кодами; 
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 прискорення робіт, пов'язаних з розробкою, створенням та 

застосуванням суперкомп’ютерних систем, зокрема комп'ютерної 

інфраструктури на основі GRID та інших перспективних технологій; 

 активізації впровадження систем електронних розрахунків за 

придбані товари, виконані роботи та надані послуги; 

 створення в електронній формі архівних, бібліотечних, музейних 

фондів та інших фондів закладів культури, формування відповідних 

інформаційно-бібліотечних та інформаційно-пошукових систем з історії, 

культури, народної творчості, сучасного мистецтва України тощо; 

 виконання зобов’язань щодо міжнародного співробітництва, 

спрямованого на розвиток інформаційної інфраструктури та забезпечення 

розширення участі України у відповідних міжнародних ініціативах. 

Застосування проактивного підходу знаходить своє практичне 

відображення у тих положеннях закону, що регулюють суспільні відносини у 

сфері випереджального розвитку фундаментальних і прикладних досліджень та 

наукоємних технологій, розвитку вітчизняної індустрії програмування, 

інфраструктури виробництва ІКТ. Таким чином, законодавець відкрито 

демонструє та закріплює принципи випереджувального розвитку для побудови 

національної інформаційної інфраструктури, який не корелює зі концепцією 

„захисту критичної інфраструктури”, яка насаджується окремим авторами за 

даної тематики, а відтак, не може претендувати на системність і відповідність 

ані практичним тенденціям розвитку суспільних відносин, ані тому 

законодавчому масиву та чинним НПА, що регулюють суспільні відносини у 

даній сфері. 

На думку законодавців, впровадження Основних засад розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки мало надати 

можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і 

людини, а саме: підвищити ступінь розвитку інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури, зокрема українського сегмента Інтернету. 

Закон України „Про основи національної безпеки України” 
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Зокрема у Законі України „Про основи національної безпеки України” 

від 19 червня 2003 року (втратив чинність 21.06.2018 р.) [428] при переліку в ст. 

7 загроз національним інтересам і національній безпеці України 

виокремлюється інформаційна сфера, в якій з-поміж інших виділяються 

комп’ютерна злочинність і комп’ютерний тероризм. Проте про життєво 

важливу (автори здебільшого вживають некоректний термін — критичну) 

інформаційну інфраструктуру ще не йдеться.  

Закон України „Про національну безпеку України” 

Зокрема, у Законі України „Про національну безпеку України” [425] 

захист критичної інформаційної інфраструктури частково представлений у ст. 

22, якою закріплюються повноваження Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, а також у ст. 27 „Комплексний огляд сектора 

безпеки і оборони”.  

Закон України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” 

Більш деталізовано питання захисту критичної інформаційної 

інфраструктури (далі — КІІ) репрезентовані в Законі України „Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України” [430].  

По-перше, тут міститься визначення ключового поняття, згідно з яким 

критична інформаційна інфраструктура являє собою „сукупність об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури”. Одразу прокоментую, що, не 

зважаючи на свою стислість, наведена дефініція далеко не повною мірою 

відображає семантику поняття, оскільки КІІ – це не просто сукупність, вона 

характеризується комплексністю й системністю, ієрархічністю та синергією. 

Тож є підстави вважати, що у подальшому до цього фрагмента зазначеного 

Закону неодмінно мають бути внесені відповідні зміни. Головне, немає чітких 

ознак, що ж саме визначає цю „критичність”. Тобто фактично я не можу 

визнати дану репрезентацію вдалою легітимацією терміна та уведення в 

законодавчий обіг нового терміна. 

По-друге, міститься визначення поняття критично важливі об’єкти 

інфраструктури — підприємства, установи та організації незалежно від форми 
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власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними 

процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та 

промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з 

ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на 

стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного 

середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і 

здоров’я людей.  

Дане визначення є яскравим прикладом правничого невігластва і майже 

за всіма параметрами суперечить чинному законодавству, оскільки сформовано 

з порушеннями юридичної техніки:  

1) відповідно до Закону України „Про інформацію” суб’єктами 

інформаційних правовідносин виступають: фізичні особи; юридичні особи; 

об'єднання громадян; суб'єкти владних повноважень — у Законі надано 

застарілу конструкцію: „підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності”; 

2) якщо йдеться саме про найбільш значущі об’єкти інфраструктури, то їх 

притаманною особливістю саме і є надання життєво важливих послуг і 

виконання життєво важливих функцій, в Законі ж йдеться просто про „надання 

послуг, що мають велике значення”. Саме тут варто звернути увагу на слово 

„велике значення”, яке не має жодного юридичного сенсу, а отже, вважається 

нікчемним саме з суто юридичних та правничих позицій; 

3) відповідно до законодавства, якщо йдеться про державну політику у 

сфері інфраструктури, то має йтися не про суспільство, а про такі об’єкти, як: а) 

людина і громадянин; б) суспільство; в) держава. Вкрай небезпечно заграватись 

і вульгарно інтерпретувати концепцію людиноцентризму, забуваючи і 

нехтуючи прямо відзначити існування інтересів держави та нагальні механізма 

їхнього захисту; 

4) у законодавстві України відсутній термін „безпека населення”, тому 

його використання є нікчемним і помилковим, є усталені терміни „об’єкти 

національної безпеки”;  
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5) не можна вживати поняття „стан національної безпеки і оборони”, 

оскільки відповідно до Закону України „Про національну безпеку України”, 

оборона є однією зі складових національної безпеки. 

По-третє, в акті, що розглядається, надається тлумачення поняття 

„об’єкт критичної інформаційної інфраструктури”, під яким розуміється 

„комунікаційна або технологічна система об’єкта критичної інфраструктури, 

кібератака на яку безпосередньо вплине на стале функціонування такого 

об’єкта критичної інфраструктури”. Подібна дефініція також не може 

вважатися вичерпною і бездоганною, оскільки відмежовує складові елемента 

інтегрованого поняття інформаційно-комунікаційних систем, а також, 

уникаючи вказівки на призначення такої системи, зосереджує увагу лише на 

наслідках втручання в їхню роботу.  

Вважаю слушним спостереження І. В. Діордици з приводу того, що в 

тексті Закону, який розглядається, об’єкти критичної інфраструктури „віднесені 

до категорії кібербезпеки, а об’єкти критичної інформаційної інфраструктури – 

до кіберзахисту” [115, с. 66]. На його думку, подібна диференціація ґрунтується 

на вирізненні понять „захищеність” і „захист”. Відтак кібербезпека спрямована 

на „захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави під час використання кіберпростору…” [430], а 

кіберзахист являє собою „сукупність організаційних, правових, інженерно-

технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного захисту 

інформації…” [430]. 

У ст. 8 Закону, що розглядається, в якій йдеться про Національну систему 

кібербезпеки, при визначенні шляхів забезпечення функціонування даної 

системи пунктом 3 виокремлюється „встановлення обов’язкових вимог 

інформаційної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, у 

тому числі під час їх створення, введення в експлуатацію, експлуатації та 

модернізації з урахуванням міжнародних стандартів та специфіки галузі, до 

якої належать відповідні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури”. 

[430] Таким чином, визнається не тільки належність КІІ до Національної 
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системи кібербезпеки, а й закріплюються норми щодо дії відповідних вимог на 

кожному етапі функціонування таких об’єктів.  

Пунктом 5 цієї ж статті встановлюються повноваження Державного 

центру кіберзахисту, на який, окрім іншого, покладається обов’язок 

забезпечення аудиту інформаційної безпеки та стану кіберзахисту об’єктів КІІ.  

У Прикінцевих положеннях Закону України „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України” закріплюється роль Національного банку 

України, до переліку функцій якого включається формування та ведення 

реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у банківській системі 

України, визначення критеріїв та порядку віднесення об’єктів у банківській 

системі України до об’єктів критичної інформаційної інфраструктури тощо. 

[430] 

Також у Прикінцевих положеннях зазначеного акта містяться зміни до 

Закону України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України”, за якими п. 85 ст. 14 доповнюється обов’язком даної 

інституції щодо реалізації кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури та координації діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

щодо кіберзахисту [392]. 

Проєкт Закону України „ Про Стратегію стало розвитку України до 2030 

року (проєкт) 

Певним чином таке нехтування формуванням системи національної 

інфраструктури було виправлено спробою розроблення іншого документа, який 

так і не  було прийнято, але проєкт якого можу проаналізувати в даній роботі 

також — Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (далі – 

Стратегія 2030) [447]. Частотність вживання терміна „інфраструктура” — 18 

разів. 

Цікавим є те, що в Стратегії 2030 прямо вказано на гіперзв’язок з іншими 

нормативно-правовими актами, на яких ґрунтується і з яких виходить даний 

документ. Тобто можу постулювати про наступність формування законодавства 

у сфері інфраструктури. Зокрема вказується на те, що основою для розроблення 
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Стратегії 2030 стали 17 глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 

року, Стратегія сталого розвитку „Україна – 2020” та Оновлена стратегія 

сталого розвитку ЄС. Стратегія також ґрунтується на SWOT-аналізі та аналізі 

прогалин політики, законодавчих актів, програм і планів у восьми сферах 

діяльності: економіка, соціальна політика, природокористування та охорона 

довкілля, сільське господарство, енергетика, транспорт, регіональний і 

місцевий розвиток, освіта та наука. 

Співвідношення понять „стійкість” і „життєстійкість” 

Стратегія встановлює цілісну систему стратегічних та операційних цілей 

переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного розвитку 

країни до 2030 року. Вона також визначає інституційні засади впровадження 

Стратегії, напрями міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії, основні рушійні 

сили та інструменти її реалізації [447]. 

З лінгвістичних засад і з застосуванням міждисциплінарного підходу я 

підтримую позицію щодо визначення в додатках основних термінів, що 

вживаються в даному проєкті закону, зокрема і щодо надання англомовних 

покажчиків сем, коли вони інтернуються до української мови. Такий підхід 

уможливлює розуміти доцільність уведення іншомовних слів до української 

мови, а також слугують орієнтиром для розуміння кола суспільних відносин, 

які позначає той чи інший термін як номінативна одиниця. 

Так, ключовим терміном і помилкою багатьох досліджень, що їх 

проводить НІСД, є хибний переклад терміна „resilience”, адже у більшості 

досліджень цей термін невірно переведений і багато розтиражований в якості 

„стійкості”. Натомість вивчення англомовних енциклопедичних джерел 

уможливлює висунути науково обґрунтовану думку, про те, що, коли йдеться 

про життя та здоров’я особи, суспільства і держави, коли йдеться про безпекові 

питання, в тому числі про питання державної інфраструктурної політики даним 

терміном позначають на просто „стійкість”, а саме „життєстійкість”. 

Зокрема під життєстійкістю (англ. resilience) в аналізованому проєкті 

розуміється — здатність системи та суспільства адаптуватися до потенційних 
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природних і природно-техногенних небезпек, чинити їм опір або змінюватись 

для того, щоб досягти прийнятного рівня функціонування та підтримувати цей 

рівень і свою структуру. Життєстійкість соціально-екологічних систем 

залежить від: 1) величини впливу, який система може нейтралізувати і при 

цьому залишитися в тому самому стані; 2) ступеня здатності системи до 

самоорганізації; 3) ступеня здатності системи до створення потенціалу для 

навчання та адаптації до реальних умов. 

Зокрема у розділі 3 „Стратегічні цілі сталого розвитку”, ціллю номер 1 

визначено: „Сприяння інклюзивному збалансованому низьковуглецевому 

економічному зростанню та життєстійкій інфраструктурі”. В рамках 

реалізації даної цілі визначено операційну ціль 1.2, яка полягає у створенні 

життєстійкої інфраструктури  через; 1)  розвиток якісної інфраструктури, 

включаючи регіональну й транскордонну та приділяючи особливу увагу 

забезпеченню недорогого і рівноправного доступу до неї для всіх; 2) 

формування організаційної інфраструктури підтримки підприємництва у 

вигляді технопарків, бізнес-інкубаторів, мереж надання послуг підприємствам, 

зокрема на засадах державно-приватного партнерства; сприяти розвитку 

кластерних мереж; 3) до 2030 року модернізації інфраструктури і підприємства 

базових галузей промисловості, зробивши їх збалансованими за рахунок 

підвищення ефективності використання природних ресурсів та ширшого 

застосування енергоефективних і екологічно безпечних технологій чистого 

виробництва та інтегрованих систем управління згідно з міжнародними 

стандартами; 4) створення національної інфраструктури геопросторових даних 

промислових підприємств і їх впливу на довкілля (реєстри викидів, скидів і 

переносу забруднюючих речовин). 

Пов’язаними із даним терміном виступають такі категорії: вразливість 

(англ. vulnerability), а також стійкість (від англ. sustainability), яким на жаль, 

визначення не надається. Утім подано визначення такого поняття, як сталий 

розвиток (англ. sustainable development) — розвиток, який дає змогу 

задовольнити потреби теперішніх поколінь і залишає можливість майбутнім 
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поколінням задовольнити їхні потреби. Це збалансований розвиток країни і 

регіонів, при якому економічне зростання, матеріальне виробництво і 

споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, 

які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення 

та підтримувати життєдіяльність теперішнього і майбутніх поколінь. 

Цікавим є уведення в обіг понять „екосистема” та „екосистемні послуги”. 

Екосистема — просторово визначена сукупність біотичних та 

абіотичних опонентів довкілля, які пов’язані між собою потоками речовини, 

енергії та інформації. Якщо аналізувати дане визначення, то воно повністю за 

своїми ознаками збігається із визначенням відкритої системи, яке міститься в 

переважній більшості аксіоматичних праць із теорії систем, системного підходу 

та системології. Тому його розуміння та трактування за даного випадку на 

привносить якоїсь ясності та не додає конкретності. 

Відтак, через неточність даного визначення будується і нова сема 

„екосистемні послуги”, зміст якої є не зовсім зрозумілим і можливим для 

імплементації органами публічної адміністрації при реалізації державної 

інфраструктурної політики. Адже здебільшого як в наукових джерелах, так і в 

НПА, що регулюють суспільні відносини в аналізованій сфері, вживається 

термін „життєво важливі послуги”. Отже, уведення нового терміна є 

необґрунтованим і таким, що потребує додаткового вивчення на предмет того, 

що саме нового даний термін привносить для опису та пізнання, врешті-решт 

розуміння  досліджуваної теми. 

Отже, термін екосистемні послуги визначається як — всі ті вигоди, які 

люди отримують від екосистем; послуги екосистем із забезпечення населення 

природними ресурсами, здоровим середовищем існування, іншими екологічно 

та економічно значущими „продуктами”. Серед численних екосистемних послуг 

виділяють:  

 постачальні (їжа, вода, ліс, сировина),  

 регулятивні (вплив на клімат, контроль за повенями та стихійними 

лихами, якість водних ресурсів тощо),  



243 

 культурні (рекреаційні ресурси, естетичні та духовні цінності 

природи) і  

 підтримуючі послуги (ґрунтоутворення, фотосинтез, кругообіг азоту 

та ін.). 

Окремим важливим теоретичним пластом стало приділення значної уваги 

питанням інклюзивності. 

Цікавим є те, що в даному документі доволі послідовно відстоюється 

позиція щодо впровадження інклюзивності, під якою автори законопроєкту 

розуміють (від лат. include — включаю, укладаю) — процес участі всіх людей в 

житті соціуму, коли всі заінтересовані сторони беруть активну участь у 

громадському житті. Інклюзивність передбачає залучення кожного в життя 

спільноти та відсутність будь-якої дискримінації. 

На підставі даного визначення формується категорійно-понятійний ряд. 

Інклюзивне зростання (англ. inclusive growth) – економічне зростання, яке 

створює для всіх верств населення максимальні можливості для 

працевлаштування та участі в усіх сферах життєдіяльності країни, а також 

забезпечує справедливий розподіл результатів праці. 

Інклюзивне суспільство (англ. inclusive society) – суспільство, яке не 

фокусується на расових, статевих, класових, вікових і географічних 

відмінностях осіб та соціальних груп і забезпечує рівність можливостей та 

залучення усіх членів суспільства до створення соціальних інституцій, які 

регулюють соціальну взаємодію. 

Інклюзивні інституції (англ. inclusive institutions) – інституції, які 

дозволяють і заохочують брати участь великій масі людей в економічній 

діяльності, щоб найкращим чином використовувати їхні таланти та навички, а 

також надати можливість людям обирати те, чого вони хочуть. 

Закон України „Про розвідку” від 17 вересня 2020 року 

17 вересня 2020 року було ухвалено Закон України „Про розвідку”[441], в 

якому визначено правові та організаційні засади функціонування розвідки, 

правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів 
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України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також 

порядок здійснення контролю за розвідкою. 

До основних завдань розвідки віднесено : 1) своєчасне забезпечення 

споживачів розвідувальною інформацією; 2) сприяння реалізації національних 

інтересів України; 3) протидія зовнішнім загрозам національній безпеці 

України у визначених законом сферах. 

Цікавою є згадка про космічну інфраструктуру, аналіз якою буде 

здійснений нами далі в роботі. Зокрема в Законі відзначено, що Розвідувальні 

органи України в межах своєї компетенції: 

1) беруть участь у розробленні концептуальних основ державної 

космічної політики та Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 

програми України в частині, пов’язаній зі створенням та використанням 

космічної техніки в інтересах національної безпеки України; 

2) беруть участь у формуванні та організації виконання замовлень на 

роботи, пов’язані зі створенням і використанням космічної техніки, а також 

здійснюють використання космічної техніки, забезпечують функціонування і 

розвиток об’єктів наземної та космічної інфраструктури в інтересах 

розвідувальної діяльності". 

Проєкт Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист” 2020 

року 

Цей Закон мав встановити принципи та напрями розбудови державної 

системи захисту критичної інфраструктури, визначити правові та організаційні 

засади забезпечення її діяльності і є складовою частиною законодавства 

України у сфері національної безпеки. 

Коректним вважається, щоб в рамках даного Закону були врегульовані 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури у мирний та 

воєнний час, а також в умовах надзвичайного стану. Навіть якщо цього не 

зробити, то посилання на те, що діяльність у сфері захисту критичної 

інфраструктури в умовах воєнного стану регулюється іншими законами 

України є некоректним, адже по суті нічого там конкретно не регулюється. 
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У частині 1 даного проєкту надається визначенням основним поняттям: 

1) акт несанкціонованого втручання — діяння, що створило загрозу 

безпечному функціонуванню об’єкта критичної інфраструктури та призвело до 

одного або декількох з таких наслідків: порушило його безперервність і 

стійкість; створило реальні чи потенційні загрози національній безпеці; 

2) безпека критичної інфраструктури — стан захищеності критичної 

інфраструктури, за якого забезпечується функціональність, безперервність 

роботи, цілісність і стійкість критичної інфраструктури; 

3) державна система захисту критичної інфраструктури — система 

суб’єктів із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

захисту критичної інфраструктури; 

4) життєво важливі послуги — послуги, надання яких забезпечується 

державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми 

власності і збої та переривання у наданні яких призводять до швидких 

негативних наслідків для національної безпеки;  

5) життєво важливі функції — функції, що виконуються органами 

державної влади, державними установами, підприємствами та організаціями 

будь-якої форми власності, порушення яких призводить до швидких 

негативних наслідків для національної безпеки; 

6) захист критичної інфраструктури — всі види діяльності, спрямовані на 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів 

критичної інфраструктури, а також мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі їх 

реалізації; 

7) категорія критичності об’єкта інфраструктури — відносний рівень 

важливості об’єкта критичної інфраструктури залежно від ступеня його впливу 

на здійснення життєво важливих функцій та надання життєво важливих послуг; 

8) категоризація об’єктів інфраструктури — віднесення об’єктів 

інфраструктури до категорій критичності об’єктів інфраструктури; 
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9) кризова ситуація — порушення або загроза порушення штатного 

режиму функціонування критичної інфраструктури чи окремого її об’єкта, 

реагування на яке потребує залучення додаткових сил і ресурсів; 

10) критична інфраструктура — сукупність об’єктів, які є стратегічно 

важливими для економіки і національної безпеки, порушення функціонування 

яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам;   

11) критична технологічна інформація — дані, що обробляються 

(приймаються, передаються,  зберігаються) в системах управління 

технологічними процесами об’єктів критичної інфраструктури; 

12) об’єкт критичної інфраструктури — визначений у встановленому 

законодавством порядку складовий елемент критичної інфраструктури, 

функціональність, безперервність, цілісність і стійкість якого забезпечують 

реалізацію життєво важливих національних інтересів;  

13) оператор критичної інфраструктури — державний орган, 

підприємство, установа, організація, юридична та/або фізична особа, якому/якій 

на правах власності, оренди або на інших законних підставах належать об’єкти 

критичної інфраструктури та який/яка відповідає за їх поточне функціонування; 

14) охорона об’єктів критичної інфраструктури — комплекс режимних, 

інженерних, інженерно-технічних та інших заходів, які організовуються і 

проводяться суб’єктами державної системи захисту критичної інфраструктури з 

метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій (чи 

актів несанкціонованого втручання)  на об’єктах критичної інфраструктури; 

15) паспорт безпеки — документ визначеної форми, який містить 

структуровані дані про об’єкт критичної інфраструктури та визначає комплекс 

заходів, що вживаються оператором з метою захисту цього об’єкта від усіх 

видів загроз (відомості, що містяться у паспорті безпеки, можуть бути віднесені 

до відомостей, що становлять службову інформацію, державну або комерційну 

таємницю); 

16) проєктна загроза критичній інфраструктурі — документ визначеної 

форми, який визначає властивості та характеристики реальних й потенційних 
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загроз критичній інфраструктурі, на захист від яких має бути спланована 

система захисту критичної інфраструктури; 

17) рівень критичності — відносна міра важливості об’єктів критичної 

інфраструктури, якою враховується вплив раптового припинення 

функціонування або функціонального збою на безпеку постачання, 

забезпечення суспільства важливими товарами і послугами; 

18) режим функціонування критичної інфраструктури — визначені умови 

та вимоги до функціонування критичної інфраструктури залежно від стану і 

динаміки розвитку ситуації (штатний режим функціонування; режим 

запобігання виникнення кризової ситуації; режим функціонування в кризовій 

ситуації; режим відновлення); 

19) Реєстр  критичної  інфраструктури  —  перелік  найбільш  важливої  

для життєдіяльності суспільства та держави критичної інфраструктури, щодо 

якої встановлюються особливі вимоги із забезпечення її безпеки та стійкості та 

здійснюється державний контроль за їх дотриманням; 

20) сектор критичної інфраструктури — сукупність об’єктів критичної 

інфраструктури, які належать до одного сектора економіки та/або мають 

спільну функціональну спрямованість; 

21) стійкість критичної інфраструктури — стан критичної 

інфраструктури, за якого забезпечується її спроможність функціонувати у 

штатному режимі, адаптуватися до умов, що постійно змінюються, протистояти 

та швидко відновлюватися після впливу загроз будь-якого виду; 

22) 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 у окремому секторі критичної 

інфраструктури; 

23) функціональний орган у сфері захисту критичної інфраструктури — 

суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури, який визначений 
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відповідальними за функціонування окремих державних систем захисту та 

реагування. 

Цікавим є подальше відсилання до розуміння термінології у значеннях, 

що містяться в таких нормативно-правових актах: в Кодексі цивільного захисту 

України, Кримінальному кодексі України, законах України “Про національну 

безпеку України”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про фізичний захист ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, “Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про інформацію”, “Про 

безпеку секретної інформації”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про 

контррозвідувальну діяльність”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, 

“Про правовий режим воєнного стану”. 

Постанова Верховної Ради України „Про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: „Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та 

розвиток інформаційного простору України” від 31 березня 2016 року 

Окреме місце у нормотворчій діяльності ВРУ посідають Рекомендації 

парламентських слухань, яка схвалюються відповідними постановами 

Верховної Ради України. 

Одним із таких важливих документів є Постанова Верховної Ради 

України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII, якою було схвалено 

Рекомендації парламентських слухань на тему: „Реформи галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного 

простору України” [436]. У даному документі наголошено, що на сучасному 

етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства ступінь 

розвитку інформаційного простору та інформаційних технологій стає 

безпосереднім чинником становлення активного та свідомого громадянина, 

національної конкурентоспроможності. 

Відзначається, що інформаційно-комунікаційні технології  виступають 

одним із найбільш важливих чинників стимулювання економічного зростання 
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та розвитку громадянського суспільства, зайнятості населення, розширення 

конкуренції і, як наслідок, сприяння подоланню „цифрового розриву”. 

Констатується, що саме рівень технологічного розвитку визначає не лише 

економічний потенціал країни та якість життя її громадян, а також роль і місце 

цієї країни в глобальному суспільстві, масштаби та перспективи її економічної 

та політичної інтеграції з усім світом. Відтак можу висновувати, що від рівня 

розвитку національної системи інфраструктури та розвитку інфраструктурного 

потенціалу залежить місце країни в глобальному світі. 

Примітним є чесне ставлення до негативної оцінки результатів 

діяльності державних органів щодо реалізації державної інфраструктурної 

політики  в інформаційній сфері: 

 не виконано план дій щодо реалізації Закону України „Про Основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”; 

 відсутній план дій щодо реалізації національної стратегії 

подальшого розвитку інформаційного суспільства в Україні; 

 не подолано цифрову нерівність у доступі громадян України до 

електронних комунікацій та інформаційних ресурсів, повільно зростає рівень 

комп’ютерної грамотності населення; 

 низький рівень впровадження та використання можливостей ІКТ у 

сферах освіти, науки, культури, охорони здоров’я, в агропромисловому 

комплексі та інших секторах економіки, відсутні відповідні галузеві та 

міжгалузеві програми; 

 замало координована та несистемна підтримка поглиблення 

демократичних процесів, зокрема щодо проведення виборів, голосувань, 

загальнонаціональних та місцевих референдумів, опитувань та консультацій, 

запровадження механізмів громадсько-державного партнерства, здійснення 

громадського контролю на засадах широкого використання ІКТ та мережі 

Інтернет; 
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 не виконано план заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, затверджений Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2011 року № 1014-р;  

 відсутні програми розвитку електронного урядування в системі 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема 

програми з надання електронних адміністративних послуг тощо. 

Враховуючи потенціальний позитивний вплив цінностей інформаційного 

суспільства, процесів євроінтеграції на подальший розвиток України, потребу 

формування і реалізації ефективної державної політики у сфері впровадження 

ІКТ, адекватної сучасним викликам і загрозам та потребам суспільства і 

держави, необхідність розвитку національної інформаційної інфраструктури, 

електронного урядування та електронної демократії, зокрема в частині розвитку 

парламентаризму та місцевого самоврядування, забезпечення інформаційної 

безпеки, важливість впровадження міжнародних стандартів та кращих практик, 

зокрема з питань розроблення, впровадження та використання інформаційних 

технологій, інформаційних продуктів і послуг, за умови належного наукового, 

науково-технічного і правового забезпечення  реформування галузі ІКТ, а 

також те, що в сучасному світі подолання цифрової нерівності є істотною 

умовою подолання соціально-економічної нерівності громадян, активізації їх 

участі в управлінні державою, освіті, працевлаштуванні, охороні здоров’я, 

культурі, дозвіллі, учасники парламентських слухань на тему: „Реформи галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору 

України” рекомендували: 

1) Верховній Раді України: забезпечити пріоритетний розгляд і 

прийняття проєкту Закону України про доступ до інфраструктури об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних 

мереж (реєстр. № 4159), що врегулює відносини щодо використання 

інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для 

розвитку телекомунікаційних мереж, встановить повноваження органів 
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державної влади щодо визначення методик встановлення плати за доступ до 

відповідної інфраструктури; 

2) Кабінету Міністрів України: утворити у профільних міністерствах 

підрозділи (служби), відповідальні за питання кібербезпеки об’єктів критичної 

інфраструктури відповідних галузей; розробити та запровадити механізми 

державно-приватного партнерства для управління кіберзахистом критичної 

інформаційної інфраструктури у запобіганні кіберзагрозам та в умовах 

кризових ситуацій, надзвичайного стану, в особливий період; 

3) Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України: здійснення заходів з унормування питань можливості 

розміщення та обслуговування інформаційної інфраструктури органів 

державної влади в центрах обробки даних, інтеграції інформаційних державних 

ресурсів в єдину систему обміну інформацією з використанням сучасних 

технологій. 

Важливим є звернення уваги до питань розбудови національної 

інформаційної інфраструктури. Причому логіко-юридичний та герменевтичний 

аналізи дають змогу чітко висновувати про відсутність репрезентативності 

вживання терміносполуки „критична інфраструктура”, окрім сфери 

кібербезпеки. 

 

3.2.2 Акти Президента України 

Стратегія національної безпеки України – 2007 

Певне наближення до сучасної проблематики спостерігалося у 

„Стратегії національної безпеки України „Україна у світі, що змінюється” 

від 12.02.2007 (втратила чинність 26.05.2015) [517]. При визначенні ключових 

завдань політики національної безпеки у внутрішній сфері у п. 4.3.8 

представлено забезпечення інформаційної безпеки, зокрема забезпечення 

безпеки систем управління об’єктами критичної інфраструктури. Окремо було 

вказано на такі види інфраструктури, як:  

1) транспортна; 
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2) інформаційно-телекомунікаційна; 

3) інфраструктура державного кордону; 

4) енергетична інфраструктура; 

5) інфраструктура економіки знань; 

6) комунальна інфраструктура населених пунктів. 

Зміна політичної ситуації в Україні, загострення протистояння із 

зовнішніми агресорами, активізація „гібридної війни” зумовили концептуальну 

трансформацію й зміну загальної методології державної інфраструктурної 

політики, відходячи від застарілої та багато тиражованої концепції „захисту 

об’єктів критичної інфраструктури”, насамперед, інформаційної. 

Стратегія національної безпеки України – 2015 

Революція гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) проти 

корумпованої влади, яка, свідомо ігноруючи права, свободи і законні інтереси 

громадян, під тиском ззовні намагалася перешкодити європейському вибору 

Українського народу, відкрила перед Україною можливості для побудови нової 

системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі 

цінностей свободи і демократії. Реалізація даних відносин могла стати 

можливою лише через зміну концептуальних підходів на безпеку як цілісний 

екзистенціальний феномен і на державну політику в цілому. З цією метою у 26 

травня 2015 року було схвалено нову Стратегію національної безпеки 

України [444]. 

У Стратегії відзначено, що Україна захищатиме свої фундаментальні 

цінності, визначені Конституцією та законами України, – незалежність, 

територіальну цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і 

свободи, верховенство права, забезпечення добробуту, мир та безпеку держави, 

динамічний розвиток економіки України. 

Отже, в Стратегії опосередковано зазначається на необхідність 

формування ефективної національної системи інфраструктури, головним 

завданням якої саме і виступає забезпечення добробуту через надання життєво 

важливих послуг компетентними органами державної влади, а також створення 
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умов для реалізації життєво важливих функцій. Більше того, мною в роботі 

неодноразово із застосуванням різної аргументаційної бази обґрунтовувалася 

думка про те, що ефективно функціонуюча національна система 

інфраструктури здатна і має виступати локомотивом розвитку економіки 

України, про що в даній Стратегії також прямо зазначено. Відтак, маємо чітку 

аргументацію щодо необхідності подальшого дослідження і виділення питань 

формування державної інфраструктурної політики в якості окремої наукової 

проблеми із застосуванням відповідного науково-методологічного апарату. 

У Стратегії було прямо вказано на гіперзв’язок з іншими документами, на 

реалізацію яких вона  і була спрямована:  1) Угода про асоціацію між Україною 

та ЄС, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-УІІ; 2) 

Стратегія сталого розвитку „Україна – 2020”, схвалена Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5. 

Частотність вживання терміна „інфраструктура” – 17 разів. 

У п. 3.8 прямо визначаються 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. 

Якщо характеризувати першу загрозу, то можу відмітити, що тут 

вживається термін „об’єкт інфраструктури” і відзначається недостатній 

рівень їх захисту. Виникає питання: а який рівень вважається достатнім, які 

критерії визначення цієї достатності, хто і яким чином їх виробляє, впроваджує 

та контролює їх реалізацію. Тобто виходимо знову на одвічну хибу 

інформаційного законодавства України: розмиті формулювання, неточна 

термінологія унеможливлюють коректне правозастосування. 
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Таке ж аморфне і некоректне формулювання дублюється і щодо другої 

загрози. Утім тут виникає термін „захищеність критичної інфраструктури” від 

певних загроз. Зрозуміло, що дана Стратегія писалася в часи, коли 

терористична загроза з боку Росії була значною, більше того, зважаючи на 

деінституціоналізацію, відбувалося значне послаблення здатності інституційної 

системи до збереження суттєво важливих для свого ефективного 

функціонування характеристик внаслідок дії чинників системного 

дестабілізуючого і подеколи невизначеного характеру. Утім, застосування 

лінійної парадигми, коли в Стратегії прямо визначаються загрози, з одного 

боку, є правильним, оскільки робить зрозумілою логіку укладачів документа, і з 

іншого — наперед звужує кола суспільних відносин, які входять до сфери 

державної безпекової політики, в тому числі державної інфраструктурної 

політики. На мій погляд, якщо вже укладачі тяжіють до реалізації теоретичної 

парадигми „захищеності”, то доцільніше було б обмежитися вказівкою взагалі 

на такий стан, який забезпечить надання життєво важливих послуг і реалізацію 

життєво важливих функцій без зазначення конкретних загроз, тим більше, що 

як показав час, даних загроз системного характеру згодом виявилося набагато 

більше і не всі вони були спрогнозовані. 

Так само виникають питання щодо правомірності використання терміна 

„критична інфраструктура”, нормативне визначення якого у 2015 році було 

відсутнє, його відмінність від терміна „об’єкти критичної інфраструктури”, 

який вживається у цій же Стратегії при визначенні завдань Національної гвардії 

України щодо фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. Більше 

того, у п. 3.9 Стратегії 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. Отже, за даного випадку вживається ще один 

варіант терміна „інфраструктура”, натомість вказується на кризовий період, 

який має бути пов'язаний із загрозою національній безпеці. 
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Стосовно третьої загрози, то тут вже з’являється термін „управління 

безпекою критичної інфраструктури”. Звичайно, що одразу ж вникає логічне 

запитання про його відмінність від терміна „захищеність критичної 

інфраструктури”. Так само як і формується коло запитань щодо самого 

терміна „управління безпекою”. 

Як висновок щодо Стратегії: 

1) за текстом Стратегії для позначення елементів національної 

системи інфраструктури вживається неуніфікована термінологія: 

 інфраструктура; 

 об’єкт інфраструктури; 

 критична інфраструктура; 

 об’єкти критичної інфраструктури; 

 інформаційна інфраструктура держави; 

2) для визначення діяльності зі створення умов для формування 

стабільних здатностей щодо надання життєво важливих послуг та реалізації 

життєво важливих функцій використовуються різні невизначені і неуніфіковані 

терміни: 

 захищеність критичної інфраструктури; 

 управління безпекою критичної інфраструктури; 

 забезпечення безпеки критичної інфраструктури; 

 фізичний захист об’єктів інфраструктури; 

 захист критичної інфраструктури; 

 охорона об’єктів критичної інфраструктури. 

У п. 4.12 одним із пріоритетів забезпечення кібербезпеки і безпеки 

інформаційних ресурсів визначено розвиток інформаційної інфраструктури 

держави, а також забезпечення захищеності об’єктів критичної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, відмова від 

програмного забезпечення, зокрема антивірусного, розробленого у Російській 

Федерації. 
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Водночас п 4.13 прямо присвячений питанням забезпечення безпеки 

критичної інфраструктури. Відтак, пріоритетами забезпечення безпеки 

критичної інфраструктури визначено: 

 комплексне вдосконалення правової основи захисту критичної 

інфраструктури, створення системи державного управління її безпекою; 

 посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури, зокрема 

енергетичної і транспортної; 

 налагодження співробітництва між суб’єктами захисту критичної 

інфраструктури, розвиток державно-приватного партнерства у сфері 

запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них; 

 розробка та запровадження механізмів обміну інформацією між 

державними органами, приватним сектором і населенням стосовно загроз 

критичній інфраструктурі та захисту чутливої інформації у цій сфері; 

 профілактика техногенних аварій та оперативне і адекватне 

реагування на них, локалізація і мінімізація їх наслідків; 

 розвиток міжнародного співробітництва у цій сфері. 

 

Стратегія кібербезпеки України від 16 березня 2016 року 

Тож у „Стратегії кібербезпеки України”, затвердженій Указом 

Президента України від 16 березня 2016 р. [515], відображено принципово 

новий підхід до розуміння напрямів державної політики безпеки життєво 

важливої інфраструктури. Забезпечення кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури розглядається як один з найголовніших інструментів 

досягнення мети Стратегії, а саме — „створення умов для безпечного 

функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, 

суспільства, держави”. У даному документі чітко окреслюються завдання 

окремих суб’єктів, зокрема Міністерства оборони України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, 

Національної поліції України, Національного банку України, розвідувальних 

органів України. У такий спосіб надається перелік тих суб’єктів, на яких 
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покладається обов’язок захисту стратегічної інфраструктури з кореляцією по 

сферах повноважень. 

При визначенні у п. 4.3 „Стратегії кібербезпеки України” складових 

кіберзахисту на перше місце висувається комплексне вдосконалення правової 

основи кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, а також визначення 

критеріїв віднесення „інформаційних (автоматизованих), телекомунікаційних, 

інформаційно-комунікаційних систем до критичної інформаційної 

інфраструктури”; „формування та забезпечення функціонування державного 

реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури”. Також порушується 

питання щодо розроблення й запровадження „механізму обміну інформацією 

між державними органами, приватним сектором і громадянами стосовно загроз 

критичній інформаційній інфраструктурі” [515]. 

Національний координаційний центр з кібербезпеки від 7 червня 2016 

року 

Указом Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 [367] в 

якості робочого органу РНБО України був створений Національний 

координаційний центр кібербезпеки й затверджено Положення про нього. В 

аспекті захисту об’єктів СІІ на вказаний центр покладаються такі функції, як: 

аналітична (здійснення аналізу стану кіберзахисту державних інформаційних 

ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури, даних про кіберінциденти 

щодо них, виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту СІІ); 

організаційна (підготовка пропозицій щодо створення центрів забезпечення 

кібербезпеки державних органів та об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури); забезпечувальна (оперативне, інформаційно-аналітичне 

забезпечення РНБО з питань захисту критично важливих об’єктів 

інфраструктури; забезпечення кіберзахисту державних електронних 

інформаційних ресурсів); захисна (здійснення системних заходів щодо 

кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури); координаційна 

(координація заходів щодо взаємоузгодженого розгортання підрозділів 

кібербезпеки в умовах воєнного, надзвичайного стану і під час виникнення 
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надзвичайних ситуацій; удосконалення взаємодії з міжнародними 

організаціями у сфері кібербезпеки); мобілізаційна (мобілізація додаткових 

ресурсів для організації операцій в кіберпросторі) та ін.  

Нормотворча діяльність Президента України також знаходить своє 

відображення і у створенні відповідних координаційних рад. Так, зокрема 

Указом Президента України № 88/2020 від 16 березня 2020 року [419] 

ураховуючи, що поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та 

державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні 

наслідки, з метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення 

заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні, відповідно до пункту 

28 частини першої статті 106 Конституції України було утворено  

Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19. Дана рада виступає як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним 

завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо 

здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-

19 в Україні. 

З метою досягнення поставленої мети рада має право: 

1) одержувати в установленому порядку від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

інформацію, документи та матеріали; 

2) запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію 

представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що 

належать до її компетенції. 

Стратегія сталого розвитку „Україна – 2020” 

Стратегія сталого розвитку „Україна – 2020” (далі — Стратегія 2020) 

визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та 

індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, 

політико-правових умов становлення та розвитку України. Метою Стратегії 
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2020 було впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід 

України на провідні позиції у світі [446]. Частотність вживання терміна 

„інфраструктура” — 3 рази. Зокрема в Стратегії 2020 виділяються такі види 

інфраструктури: транспортна, телекомунікаційна та інфраструктура паливно-

енергетичного комплексу. 

На жаль, змістовно концепція повністю спрямована на питання розбудови 

держави та її інституцій, майже нічого не йдеться про безпеку особи і людини, 

створення механізмів створення додаткових гарантій реалізації прав і свобод 

людини і громадянина. Звичайно, що Стратегія 2020 була підготовлена в часи 

активної фази російської агресії, саме цим напевно зумовлено те, що з 10 

проголошених напрямів, де потрібно здійснювати реформи та реалізовувати 

відповідні програми, чотири присвячені безпосередньо безпековим питанням: 

 реформа системи національної безпеки та оборони України — 

мета: підвищення обороноздатності держави, реформування Збройних сил 

України та інших військових формувань України відповідно до сучасних вимог 

та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операції, а також 

розвиток оборонно-промислового комплексу для максимального задоволення 

потреб армії; 

 оновлення влади та антикорупційна реформа — мета: суттєве 

зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету та 

бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України у 

міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції; 

 судова реформа — мета: реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів 

верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий 

розгляд справ незалежним та неупередженим судом; 

 реформа правоохоронної системи — мета: коригування завдань 

та функцій правоохоронних органів, упровадження нових засад проходження 

служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для підвищення рівня 
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захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань. 

Окремо було наголошено на необхідності проведення таких реформ: 

 децентралізація та реформа державного управління — мета: 

побудова прозорої системи державного управління, створення професійного 

інституту державної служби, забезпечення її ефективності; 

 дерегуляція та розвиток підприємництва — мета: створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього 

підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та 

підвищення ефективності ринку праці; 

 реформа системи охорони здоров’я — мета: кардинальне, 

системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на 

пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян 

України на рівні розвинутих європейських держав; 

 податкова реформа — мета: побудова податкової системи, яка є 

простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на 

розрахунок і сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку 

національної економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету 

України і місцевих бюджетів; 

 програма енергонезалежності — мета: забезпечення 

енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних 

технологій; 

 програма популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі — мета: формування довіри 

до України, спрямування її позиціонування у світі на користь політичним та 

економічним інтересам нашої держави, а також на зміцнення її національної 

безпеки і відновлення територіальної цілісності. 

Однак, на превеликий жаль, в такому важливому документі, як Стратегія 

2020 жодного слова про розбудову національної системи інфраструктури, яка 
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власне і формує умови для реалізації будь-якої з наведених вище реформ, не 

сказано. Так само даний  документ абсолютно не враховує глобального 

контексту розвитку світової цивілізації, модерних тенденцій „шостого масового 

вимирання”, „нового Просвітництва”, „великого переходу” [473]. 

Визначальним є те, що такі документи, як Стратегія сталого розвитку 

не є витвором національної правотворчості, а ухвалюються на реалізацію 

схвалених в рамках ООН цілей сталого розвитку (ЦСР) [588]. Тим більше 

цікавим є те, що в 2016 році було розроблено Національну доповідь щодо 

імплементації даних 17 цілей [587], які дуже серйозно та суттєво різняться від 

того, що було викладено в аналізованому мною документі Стратегія – 2020. 

У Стратегії 2020 до таких цілей включено: 

1) подолання бідності; 

2) подолання голоду, розвиток сільського господарства; 

3) міцне здоров’я і благополуччя; 

4) якісна освіта; 

5) гендерна рівність; 

6) чиста вода та належні санітарні умови; 

7) доступна та чиста енергія; 

8) гідна праця та економічне зростання; 

9) промисловість, інновації та інфраструктура; 

10) скорочення нерівності; 

11) сталий розвиток міст і громад; 

12) відповідальне споживання та виробництво; 

13) пом’якшення наслідків зміни клімату; 

14) збереження морських ресурсів; 

15) захист та відновлення екосистем суші; 

16) мир, справедливість та сильні інститути; 

17) партнерство заради сталого розвитку. 

За текстом документа виділяються такі види інфраструктури і такі 

особливості вживання терміна „інфраструктура”: 
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 інфраструктурні проєкти (с. 10, 75); 

 інфраструктурні об’єкти (с. 16); 

 інфраструктура області (с. 11); 

 інфраструктура сільської місцевості (с. 22); 

 деформація інфраструктурного устрою освітньої системи (с. 36); 

 освітня інфраструктура (с. 36); 

 інфраструктура соціальних послуг (с. 42); 

 водна інфраструктура : 1) трубопроводів, станцій очищення води, 

водних джерел та насосних станцій) (с. 52); 2) інфраструктура водопостачання 

та водовідведення (с. 88); 

 модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення (с. 

52); 

 завдання 7.1: розширення інфраструктури та модернізація, мережі 

для забезпечення надійного та сталого енергопостачання на основі 

впровадження інноваційних технологій (сс. 56, 66); 

 промислова інфраструктура (с. 74); 

 надійна та доступна інфраструктура, що охоплює як дорожньо-

транспортні, енергетичні та інформаційно-комунікаційні мережі, так і 

інноваційну інфраструктуру, є запорукою ефективної діяльності бізнесу та 

якісних умов життєдіяльності населення (с. 74); 

 якість інфраструктури (с. 74); 

 стан транспортної інфраструктури (с. 74); 

 інфраструктурні послуги (с. 74); 

 інформаційно-комунікаційна інфраструктура визначена 

визначальним фактором прискореного розвитку економіки (с. 75); 

 інфраструктура ринку капіталу (с. 75); 

 розвиток сучасної надійної та доступної інфраструктури для 

підвищення ефективності діяльності бізнесу та якості життя населення: 1) 
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інформаційно-комунікаційна; 2) дорожньо-транспортна; 3) енергетична (с. 156); 

4) інноваційна інфраструктура (с. 75, 139); 

 розвинена інфраструктура (с. 78, 80); 

 покращення регіональної інфраструктури (с. 82); 

 занепад соціальної інфраструктури (с. 88); 

 навантаження на інфраструктуру (с. 88); 

 невідповідність інфраструктури міста: 1) комунальної; 2) 

соціальної; 3) транспортно-шляхової; 4) торговельної; 5) побутової 

інфраструктури зростаючим потребам громади (с. 88); 

 розвиток надійної, безпечної, зручної транспортної інфраструктури 

(с. 89); 

 руйнація інфраструктури (с. 96); 

 досвід користування інфраструктурними об’єктами (с. 115); 

 навантаження на об’єкти соціальної інфраструктури (с. 120); 

 розбудова соціальної інфраструктури (с. 125); 

 створення фінансової та інституційної системи (інноваційної 

інфраструктури), що забезпечуватимуть розвиток наукових досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок (с. 139); 

 користування інфраструктурним об’єктами (с. 147); 

 сільська інфраструктура (с. 150); 

 розширення інфраструктури (с. 155); 

 стійка інфраструктура (с. 158); 

 розвиток якісної, надійної, стійкої та сталої інфраструктури, 

включаючи регіональну та транскордонну інфраструктуру, з метою підтримки 

економічного розвитку та добробуту людей, приділяючи особливу увагу 

забезпеченню недорогого і рівноправного доступу для всіх (с. 158); 

 сприяти розвитку екологічно стійкої і сталої інфраструктури (с. 

159). 
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Примітним є пряме зазначення на ціль номер 9: „Промисловість, 

інновації та інфраструктура”. В рамках реалізації даної цілі визначено: 

9.1 — Розвивати якісну, надійну, сталу та доступну інфраструктуру, яка 

базується на використанні інноваційних технологій, у т. ч. екологічно чистих 

видів транспорту; 

9.2 — забезпечити розширення використання електротранспорту та 

відповідної мережі інфраструктури; 

9.3 — Забезпечити доступність дорожньо-транспортної 

інфраструктури, яка базується на використанні інноваційних технологій, 

зокрема через розширення форм участі держави у різних інфраструктурних 

проєктах; 

9.4 — сприяти прискореному розвитку високо- та 

середньовисокотехнологічних секторів переробної промисловості, які 

формуються на основі використання ланцюгів „освіта – наука – виробництво” 

та кластерного підходу за напрямами: розвиток інноваційної екосистеми; 

розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ); застосування ІКТ 

в АПК, енергетиці, транспорті та промисловості; високотехнологічне 

машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та 

біоінженерної галузей; 

9.5 — створити фінансову та інституційну системи (інноваційну 

інфраструктуру), що забезпечуватимуть розвиток наукових досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок; 

9.6 — забезпечити доступність Інтернету, особливо у сільській 

місцевості; 

9.7 — забезпечити збільшення участі молоді у наукових дослідженнях. 

Цікавим є те, що під час епідемії коронавірусу Уряд України 20 березня 

2020 року зажадав від міністерств подати перелік об’єктів критичної 

інфраструктури за такими сферами: 

 водо, електро-, тепло-; газопостачання; 

 зв’язок, комунікація, поштовий зв’язок; 
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 охорона здоров’я, забезпечення ліками та медикаментами; 

 виробництво продукції першої необхідності; 

 виробництво та продаж продуктів харчування; 

 вивіз та утилізація сміття [315]. 

Тобто фактично, з урахуванням саме пандемії, яку оголосив ВОЗ 11 

березня 2020 року [76], саме ці сфери життєдіяльності та об’єкти 

інфраструктури в них були визнані такими, що є життєво важливими. 

Указ Президента України „Про цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року” від 30 вересня 2019 року. 

У подальшому цілі сталого розвитку були закріплені в Указі Президента 

України „Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” від 30 

вересня 2019 року[465]. 

Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого 

розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки 

розвитку України, викладені у Національній доповіді „Цілі сталого розвитку: 

Україна” 30 вересня 2019 року було видано Указ Президента України 

№722/2019 „Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” [465]. 

З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого 

розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення 

зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і 

свобод людини і громадянина було визначено наступні цілі: 

1) подолання бідності; 

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства; 

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для 

всіх у будь-якому віці; 

4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх; 
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5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх 

жінок та дівчат; 

6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та 

санітарією; 

7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії для всіх; 

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям; 

10) скорочення нерівності; 

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст, інших населених пунктів; 

12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва; 

13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її 

наслідками; 

14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських 

ресурсів в інтересах сталого розвитку; 

15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та 

зупинка процесу втрати біорізноманіття; 

16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях; 

17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку. 

Чітко визначено, що цілі сталого розвитку України на період до 2030 року 

є орієнтирами для розроблення проєктів прогнозних і програмних документів, 
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проєктів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості 

економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. 

Рішення РНБОУ „Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 

заходи з їх нейтралізації” від 29 грудня 2016 року 

У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 

2016 року, затвердженому Указом Президента України від 13 лютого 2017 року 

„Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації” 

[474] у п. 2 на Кабінет Міністрів України покладається обов’язок „невідкладно 

забезпечити підготовку законодавчих пропозицій стосовно визначення вимог 

щодо кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, прав і обов’язків 

основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки та власників (розпорядників) 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, механізму взаємодії між 

ними під час виявлення, попередження, припинення кібератак та 

кіберінцидентів, усунення їх наслідків, запровадження відповідальності за 

порушення вимог щодо кіберзахисту відповідних об’єктів…”. У такий спосіб, в 

зазначеному документі закріплювалися не просто завдання, а представлені 

практично всі аспекти адміністративно-правового регулювання захисту СІІ.  

Слід враховувати, що призначення таких підзаконних актів, якими є 

стратегії, що в установленому порядку затверджуються указами Президента 

України, – це виклад основних напрямів державної політики у певній галузі із 

визначенням пріоритетів, інструментів досягнення цілей. Вони закладають 

підвалини для подальшого закріплення у законах певних правових норм. У 

зв’язку з цим є сенс розглянути, яким чином артикульовані в розглянутих 

стратегіях положення увійшли до законодавчих актів, що ними регулюється 

досліджувана сфера.  

Рішення РНБОУ „Про удосконалення заходів забезпечення захисту 

об’єктів критичної інфраструктури” від 16 січня 2017 року 

Дане рішення було введено в дію Указом Президента України від 16 січня 

2017 року № 8/2017 [475]. 
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Відповідно до даного Указу Президента визначено наступні завдання для 

суб’єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури. 

Кабінету Міністрів України: 

1) у двомісячний строк розробити за участю Національного інституту 

стратегічних досліджень і схвалити концепцію створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури та план заходів з її реалізації; 

2) у двомісячний строк після схвалення концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури розробити за участю Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України і Національного банку 

України та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України 

проєкт Закону України „Про критичну інфраструктуру та її захист”, в якому 

передбачити врегулювання питань, зокрема, щодо: 1) створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури; 2) визначення органу, 

відповідального за координацію діяльності із захисту критичної 

інфраструктури в мирний час та в умовах особливого періоду; 3) визначення 

функцій, повноважень та відповідальності центральних органів виконавчої 

влади та інших органів у сфері захисту критичної інфраструктури, а також 

прав, обов'язків та відповідальності власників і операторів об'єктів критичної 

інфраструктури; 4) запровадження єдиної методології проведення оцінки загроз 

критичній інфраструктури та реагування на них, зокрема щодо аварій і 

технічних збоїв, небезпечних природних явищ, зловмисних дій; 5) 

запровадження критеріїв та методології віднесення об'єктів інфраструктури до 

критичної інфраструктури, порядок їх паспортизації та категоризації; 6) засад 

державно-приватного партнерства та ресурсного забезпечення у сфері захисту 

критичної інфраструктури; 7) міжнародного співробітництва у сфері захисту 

критичної інфраструктури. 

Також знову спостерігаємо згадку не про МВС або Міністерство оборони 

України, а про Службу безпеки України, на яку було покладено обов’язок 

вжиття у тримісячний строк заходів щодо удосконалення контррозвідувального 

забезпечення та захисту критичної інфраструктури.  
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Рішення РНБОУ „Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз 

енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної 

інфраструктури”, від 16 лютого 2017 року 

З метою посилення контролю за переміщенням товарів з окремих 

територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і 

Луганській областях; розроблення проєкту реконструкції енергоблоків 

теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується 

вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля 

газової групи вітчизняного видобутку; диверсифікації джерел постачання 

вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля; ухвалення нової 

Енергетичної стратегії України[476] Указом Президента України від 16 лютого 

2017 року № 37/2017 було уведено в дію Рішення РНБОУ від 16 лютого 2017 

року „Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці 

України та посилення захисту критичної інфраструктури”[426]. 

Згідно з даним Указом Президента України, на Кабінет Міністрів 

України покладено виконання наступних завдань:  

1) вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній 

безпеці України; 

2) затвердити порядок переміщення товарів до району або з району 

проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та 

перелік товарів, заборонених для переміщення; 

3) опрацювати і запровадити план дій щодо посилення боротьби з 

незаконним переміщенням товарів у районі проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях; 

4) організувати ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури 

(мостів, залізничних переходів тощо) у районі проведення антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях; 

5) вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання 

вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля; 
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6) забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в 

енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яного марки антрацит; 

7) організувати взаємодію з депутатськими фракціями та комітетами 

Верховної Ради України з метою розроблення пропозицій щодо внесення змін 

до законодавства, що випливають із резолюції Ради Безпеки ООН від 13 лютого 

2017 року № 2341; 

8) разом із Службою безпеки 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; 

9) разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно: а) вивчити 

об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів 

на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та опрацювати 

можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання 

діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами 

господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також 

поінформувати населення про результати цієї роботи; б) розробити та 

забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції 

існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на 

яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення 

застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку. 

Також в даному Указі виділені ще 2 основні суб’єкта реалізації державної 

інфраструктурної політики: Міністерство внутрішніх справ України та 

Служба безпеки України, на які покладено відповідно: 

вжити вичерпних заходів щодо забезпечення громадського порядку в 

районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 

областях; 
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забезпечити належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, 

транспортної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції 

в Донецькій і Луганській областях та створити належні безпекові умови для їх 

безперебійного функціонування. 

Окремо виділено завдання щодо забезпечення безпеки та 

унеможливлення у встановлений законом спосіб спроб порушення 

громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури. Його виконання 

покладено на Національну поліцію України, Національну гвардію України, 

Службу безпеки України. 

СБУ, окрім цього, поставлено ще одне завдання щодо невідкладної 

активізації роботи щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої 

агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних 

груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури. 

Причому характерним є те, що ще у 2015 році у відповідному рішенні 

РНБОУ[476] на Службу безпеки України, Міністерство оборони України, 

Міністерство внутрішніх справ України було покладено завдання щодо 

забезпечення на території Донецької та Луганської областей належної охорони 

об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури та 

безпечного доступу технічного персоналу для виконання технологічних робіт 

на таких об'єктах (у тому числі ремонту та відновлення), зокрема з метою 

забезпечення вивезення енергетичного вугілля. Таким чином, у 2015 році 

одним із суб’єктів захисту інфраструктури було Міністерство оборони України, 

але з часом воно зникло, а з’явилась Національна поліція України і Національна 

гвардія України. 

Рішення РНБОУ „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

енергетичної безпеки” від 2 грудня 2019 року 

Водночас вже у 2019 році Указом Президента України від 2 грудня 2019 

року № 874/2019 було уведено в дію Рішення РНБОУ від 2 грудня 2019 року 

„Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки”, згідно з 

яким було запропоновано визнати такими, що втратили чинність: 
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 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 

2014 року „Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією 

щодо постачання природного газу в Україну”, введене в дію Указом 

Президента України від 1 травня 2014 року № 448; 

 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 

листопада 2014 року „Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та 

невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 

року”, введене в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 

876. 

Також відповідно до цього запропоновано Президентові України визнати 

такими, що втратили чинність: 

 Указ Президента України від 1 травня 2014 року № 448 „Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року 

„Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо 

постачання природного газу в Україну”; 

 Указ Президента України від 14 листопада 2014 року № 876 „Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 

року „Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні 

заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року”. 

3.2.3 Акти Кабінету Міністрів України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури” від 6 

грудня 2017 року 

Принципово важливо зазначити, що у „Концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури”, схваленій Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 6 грудня 2017 року [455], критична інформаційна 

інфраструктура не виокремлюється (про неї в документі взагалі жодної згадки 

немає), а вірогідно поглинається поняттям інформаційної безпеки та 

кібербезпеки. Як наслідок, проєкт Закону України „Про критичну 
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інфраструктуру та її захист” [421] продовжив ту саму методологію. Попри те, 

що критична інформаційна інфраструктура виступає невід’ємним елементом 

будь-якого об’єкта критичної інфраструктури, укладачі проєкту не приділили 

достатньої уваги цьому напряму. Так, у тексті: 

 відсутнє визначення ключових понять, пов’язаних зі стратегічною 

інформаційної та кібернетичною інфраструктурою;  

 немає жодної окремої статті, присвяченої питанням 

адміністративно-правового регулювання захисту саме цього 

сегмента. 

Контент-аналіз тексту дозволяє виявити, що критична інформаційна 

інфраструктура в проєкті згадується тричі:  

1) у п.п. 22 і 23 ст. 17 при описі обов’язків і повноважень Служби безпеки 

України;  

2) у п.п. 1 і 5 ст. 26 щодо компетенції Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України;  

3) у п. 2 ст. 35 щодо взаємодії державної системи захисту критичної 

інфраструктури з іншими системами захисту у сфері національної безпеки, 

зокрема із національною системою кібербезпеки, Ситуаційним центром 

забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України. Показово, що 

Національний координаційний центр кібербезпеки, про який йшлося вище, в 

проєкті Закону взагалі не згадується. Подібні факти висвітлюють суттєві 

резерви для удосконалення проєкту.  

Характерно також й те, що за наявності в Національній поліції Україні 

Департаменту кіберполіції у законах та проєктах законів цей підрозділ взагалі 

не фігурує в якості суб’єкта захисту критичної інформаційної інфраструктури, 

хоча саме до нього звертаються юридичні й фізичні особи із повідомленнями 

про кібератаки.  

Наразі, враховуючи те, що доля цього даного акта залишилася не 

визначеною (відповідно до Регламенту Верховної Ради України не розглянуті 

Радою попереднього скликання в першому читанні законопроєкти вважаються 
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відхиленими [435] ), скоріш за все можна прогнозувати два варіанти розвитку 

подій. За першим, так сказати „поміркованим”, до Ради буде внесено частково 

відкоригований законопроєкт, який вже подавався до цього. За другим, 

„новаторським”, готуватиметься принципово інший акт. Проте це 

потребуватиме значних витрат зусиль фахівців, а найголовніше – часу. 

Принаймні натепер Україна залишається без чітко спрямованого 

адміністративного нормування захисту критичної інфраструктури, в тому числі 

інформаційної.  

Про неквапливість державних органів у прийнятті рішень свідчить і той 

факт, що в травні 2018 р. Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації направила до Кабінету Міністрів України на погодження проєкт 

постанови „Про затвердження порядків формування переліку об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури” [407], підготовлений на виконання 

ст. 4 Закону України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”. 

Документ так і не був ухвалений в установленому порядку, відтак усі 

процедури у зазначеній галузі залишаються юридично не внормованими. По 

суті перелічене є свідченням недооцінки владою масштабів проблеми та 

наслідків реалізації негативних сценаріїв щодо захисту об’єктів КІІ.  

І це на тлі того, що у 2017-му тільки від кібератаки вірусу Petya.А Україна 

втратила близько 0,5% ВВП [73]; у 2018-ому році кількість серйозних 

кіберінцидентів сягала одну тисячу на місяць [182], а відповідно до звіту 

Департаменту кіберполіції за 2018 р. виявлено 6 тисяч правопорушень, з яких 

1325 – у сфері кібербезпеки. [357]. Принагідно слід зазначити, що у відкритому 

доступі відсутня статистика, яка відображала б узагальнені дані щодо кібератак 

на об’єкти СІІ та діяльності правоохоронних органів щодо розслідування 

кіберінцидентів і притягнення винних до адміністративної відповідальності.  

У такий спосіб формуємо проблемний комплекс завдань, які потрібно 

вирішити через ситуацію, за якої на теперішній час на законодавчому рівні:  
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 відсутній єдиний Закон України, яким регулювалися б усі аспекти 

забезпечення безпеки стратегічної інформаційної та кібернетичної 

інфраструктури  критичної інформаційної інфраструктури;  

 у чинних актах некоректно та неуніфіковано трактується та 

визначається ключове поняття „критична інформаційна інфраструктура”;  

 відсутнє тлумачення поняття „безпека стратегічної інформаційної та 

кібернетичної інфраструктури”;  

 не представлений зведений перелік суб’єктів, на яких покладається 

обов’язок реалізації ДІФСП у сфері безпеки СІКІ;  

 частково визначені повноваження лише окремих суб’єктів, до того ж 

чітко не диференційовані компетенції, що нерідко призводить до дублювання 

функцій;  

 не визначено критерії віднесення об’єктів до критичної 

інформаційної інфраструктури та порядок формування переліку таких об’єктів;  

 не закріплені правові засади управління об’єктами стратегічної 

інформаційної та кібернетичної інфраструктури при надзвичайних ситуаціях;  

 відсутні галузеві центри реагування на кіберзагрози, центр 

кібербезпеки у сфері телекомунікацій, на створенні яких наполягає Державна 

служба спеціального зв’язку та захисту інформації [269].  

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення 

„Про Координаційний центр з питань промисловості” від 19 лютого 2020 

року 

Здійснений мною контент-аналіз найновіших актів КМУ (за 2019-2020 

рік) дав змогу знайти ще один документ, в якому згадуються питання 

інфраструктури. Цікавим є той факт, що у своїй Постанові КМУ, яким 

затверджено Положення  „Про Координаційний центр з питань 

промисловості”, термін „інфраструктура” згадується в контексті лише 

реалізації завдань даним центром. Так, відповідно до п. 4 даний центр 

розробляє рекомендації щодо: 1) збільшення обсягів внутрішнього споживання 

продукції вітчизняних промислових виробників, зокрема під час реалізації 
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інфраструктурних проєктів; 2) приведення автотранспортної інфраструктури у 

відповідність з потребами промислових товаровиробників, забезпечення 

недискримінаційного доступу до об’єктів інфраструктури [363].  

Таким чином, знову ж доводиться констатувати, що в профільних 

відомчих актах не знаходять свого виразу питання реалізації державної 

інфраструктурної політики, відсутній гіперзв’язок відомчих нормативних актів 

із законодавством, а також родовими актами, що формують державну політику. 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Загальних 

вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури” від 19 червня 

2019 року 

На цьому тлі найбільш таргетованою і спрямованою на вирішення 

конкретних завдань в рамках реалізації як державної інфраструктурної, так і 

кібербезпекової політики можу вважати Постанову КМУ від 19 червня 2019 

року, якою затверджуються загальні вимоги до кіберзахисту об’єктів критичної 

інфраструктури [140]. 

Важливим у контексті розуміння сучасного ставлення нормотворця до 

проблем адміністративно-правового регулювання ДІФСП є вивчення найбільш 

сучасних НПА. 

Адже сучасні безпекові та інфраструктурні трансформації зумовлюють 

необхідність у розробленні нових підходів до державної інфраструктурної 

політики. Одним із елементів таких підходів і важливих завдань виступає 

розроблення адміністративно-правових засад формування переліку об’єктів 

критичної інфраструктури, форм та засобів ведення їх реєстру, визначення 

рівня критичності, методики віднесення об’єктів до об’єктів критичної 

інфраструктури. Тривалий час дані питання лишалися поза увагою науковців, 

адже домінування фокусу переважно політологів призвело до перебільшення 

суб’єктивних та оціночних категорій при формуванні суджень щодо віднесення 

того чи іншого об’єкта саме до переліку об’єктів критичної інфраструктури. 

Варто підкреслити, що через відсутність розробленої концепції державної 

інфраструктурної політики цілий комплекс проблем і надалі залишається як 
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недостатньо вивченим в теоретичному плані, так і не реалізованими на 

практиці. Фокус на формуванні лише державної системи захисту критичної 

інфраструктури наперед звужує можливості системного правового впливу на 

комплексні суспільні відносини, що виникають у сфері інфраструктурної 

політики. 

До одного з таких важливих питань належить формування зрозумілих та 

прозорих, чітких та науково обґрунтованих, а головне нормативно визначених 

та закріплених критеріїв віднесення тих чи інших об’єктів до переліку об’єктів 

критичної інфраструктури (за текстом використовуватиму даний термін, 

оскільки він застосовується в нормативних актах. Авторська позиція щодо 

коректної назви цього терміна викладена в інших публікаціях[164]). 

Підкреслю, що суттєву роль у науковій дискусії на цю тему відіграють 

дослідження Національного інституту стратегічних досліджень, які можуть 

слугувати вагомою джерельною базою для розв’язання визначених мною вище 

наукових завдань саме у правовій царині. 

Водночас цілком очевидно, що аналіз комплексу проблем у сфері ДІФСП  

здійснюється не на достатньому рівні. Через окрему заангажованість державних 

інституцій, моноспрямованість наукового пошуку,  який обумовлений 

превалюванням використання перекладів фахової літератури та нормативно-

правових актів, поза науковим обігом залишаються важливі теоретико-правові 

напрацювання, зокрема у векторі розвитку адміністративних послуг та їх 

цифровізації, використання штучного інтелекту, які можуть слугувати 

ефективним інструментарієм для вирішення наступного комплексу питань:  

 порядок віднесення об’єктів до переліку об’єктів критичної 

інфраструктури; 

 методика категоризації об’єктів інфраструктури; 

 адміністративно-правові режими функціонування об’єктів 

стратегічної інфраструктури (далі – ОСІ); 

 перелік секторів та основних послуг критичної інфраструктури 

держави; 
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 засади забезпечення створення цілісної державної системи обліку 

об’єктів критичної інфраструктури; 

 засади посилення захисту ОСІ; 

 етапність та алгоритм побудови державної системи безпеки 

стратегічної інфраструктури (далі — БСІ). 

Слід визнати, що останнім часом відбувається пожвавлення процесів 

формування нормативно-правового регулювання правовідносин у сфері 

інфраструктури. Ухвалено Концепцію створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури [455], розроблено проєкт Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”, відбувається поступове наповнення і 

розширення нормативної бази у вигляді розроблення галузевих та рамкових 

НПА. І саме в цьому процесі важливу роль відіграє правова теорія, яка певним 

чином нехтується останнім часом не лише при розробленні законів, а й при 

формуванні системи адміністративно-правового регулювання тієї чи іншої 

сфери, зокрема і сфери інфраструктури. 

Одразу відзначу неприпустимість порушення правил юридичної техніки, 

свавільного тлумачення ключової термінології та спроби вписати бажане 

бачення в рамки НПА замість наукового аналізу наявних тенденцій і 

вироблення на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо розроблення 

або вдосконалення відповідного законодавства. 

Відтак, окремої уваги набувають питання формування правових засад 

віднесення об’єктів до переліку об’єктів критичної інфраструктури та 

методики їх категоризації.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 

„Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури” 

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України „Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України” Кабінет Міністрів України затвердив своєю Постановою 

№ 1109 від 9 жовтня 2020 року такі документи: 

1) Порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури; 
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2) Перелік секторів (підсекторів), основних послуг критичної 

інфраструктури держави; 

3) Методику категоризації об’єктів критичної інфраструктури. 

Зважаючи на важливість даного питання, а також враховуючи те, що дані 

документи є найбільш актуальними через термін їх прийняття – 9 жовтня 2020 

року, розглянемо більш детально кожний документ. 

Порядок віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури 

Відповідно до схваленої Концепції створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури одним із шляхів розв’язання проблем побудови 

ДСЗКІ виступає створення нормативно-правової бази з питань організації 

діяльності державних органів і суб’єктів господарювання у сфері захисту 

критичної інфраструктури.  

Правовою підставою розроблення даного положення виступає ч. 2 ст. 6 

Закону України „Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, в 

якій визначено, що критерії та порядок віднесення об’єктів до об’єктів 

критичної інфраструктури, перелік таких об’єктів, загальні вимоги до їх 

кіберзахисту, у тому числі щодо застосування індикаторів кіберзагроз, та 

вимоги до проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Саме тому можна зрозуміти логіку та підтримати ідею розроблення 

Порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури, за 

допомогою якого планується сформувати правові засади для визначення 

порядку віднесення підприємств, установ та організацій до об’єктів критичної 

інфраструктури. Також за допомогою прийняття даного Порядку планується 

сформувати правові засади для формування та визначення критеріїв та 

визначення порядку віднесення до критичної інфраструктури тих об’єктів, які є 

важливими для економіки і національної безпеки та порушення 

функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним 

інтересам. 
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Акцентую на тому, що важливим і, я б навіть сказав засадничим, при 

затвердженні відомчих НПА ураховувати зміст наступних НПА, які вже 

розроблені та мають вищу юридичну силу: 

1) Закон України „Про критичну інфраструктуру та  її захист” або „Про 

безпеку та стійкість критичної інфраструктури” (після його прийняття); 

2) Концепція створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Це є вирішальним моментом, адже йдеться передусім про формування 

саме системи адміністративно-правого регулювання, а не окремих НПА, які 

розроблятимуться кожним окремим центральним органом виконавчої влади, 

виходячи лише з власних секторальних потреб, власних положень про те  чи 

інші міністерство, відповідні секторальні основні послуги, а головне - власного 

бачення і власної візії щодо реалізації державної інфраструктурної політики. 

Таким чином може бути втрачено системний фунціонал та призначення 

державної інфраструктурної політики, нівельовано функцію правового впливу. 

Тож проблематика віднесення об’єктів до переліку об’єктів критичної 

інфраструктури має виступати не окремою проблемою, а бути органічним 

елементом вирішення комплексного завдання: формування системної 

державної інфраструктурної політики, в рамках якої чільне місце мають 

посідати питання функціонування цілісної системи безпеки критичної 

інфраструктури. 

На це також прямо вказується і в ухваленій Концепції, де прямо 

відзначається необхідність запровадження системного підходу до розв’язання 

проблеми на загальнодержавному рівні. Причому під системою захисту 

критичної інфраструктури розуміється сукупність 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. Тобто знову наголошуємо на тому, що опис 

поняття відбувається через терміни: стратегічні об’єкти, життєво важливі 

національні інтереси. 



281 

Водночас в проєкті Закону України „Про критичну інфраструктуру та її 

захист” дається інше тлумачення даного терміна: державна система захисту 

критичної інфраструктури — система суб’єктів із забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури. 

І саме формування системи безпеки критичної інфраструктури 

проголошується одним із пріоритетів у реформуванні сектора оборони і 

безпеки України. 

Тож використання системного підходу та системної методології не 

виступає даниною моді, а є необхідною умовою успішного вирішення як 

практичних завдань, так і розроблення достовірної та об’єктивної теоретичної 

моделі системи БСІ. Моя гіпотеза знаходить своє підтвердження і через 

проведений догматико-юридичний та герменевтичний аналіз та аналіз мовних 

одиниць, внаслідок чого було виявлено словосполуки із ключовим терміном 

„система”, частотність вживання яких в проєкті Закону становить 104, а 

Концепції — 37, що вказує на необхідність застосування системної методології: 

 державна система захисту критичної інфрастурктури; 

 система суб’єктів; 

 система реагування; 

 система управління технологічними процесами в ОКІ; 

 системи виявлення загроз критичній інфраструктурі; 

 окремі системи захисту і реагування; 

 система соціального захисту населення; 

 втрата систем і ресурсів; 

 система інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень 

щодо забезпечення стійкості інфраструктури; 

 Єдина державна система цивільного захисту; 

 Державна система фізичного захисту; 

 Єдина державна система запобігання, реагування і припинення 

терористичних актів та мінімізації їх наслідків; 
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 Національна система кібербезпеки; 

 система територіальної оборони; 

 система організації повітряного руху України; 

 автоматизовані, довідкові та інформаційні системи; 

 створення ефективної системи управління безпекою критичної 

інфраструктури; 

 системи життєзабезпечення; 

 національна транспортна система; 

 аудит захищеності комунікаційних і технологічних систем об’єктів 

критичної інфраструктури; 

 державний реєстр комунікаційних систем, систем управління 

технологічними процесами; 

 система підготовки персоналу; 

 система обміну інформацією; 

 система фізичної безпеки; 

 безпека операційних систем; 

 система забезпечення фізичної безпеки об’єкта критичної 

інфраструктури; 

 інші системи захисту у сфері національної безпеки; 

 система оповіщення населення; 

 банківська система України. 

В останній редакції проєкту Закону взагалі міститься дещо інша 

інформація. 

У Концепції також окремо згадується „система державного управління у 

сфері захисту критичної інфраструктури”. 

Саме тому ще раз додатково акцентую на цьому: правовою основою 

розроблення будь-яких НПА у сфері ДІФСП, передусім, виступає Закон 

України „Про критичну інфраструктуру та її захист” (після його ухвалення), а 

також Концепція створення ДСЗКІ. 
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На це, зокрема, прямо вказано у ст. 2 проєкту Закону України „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”: „Правову основу діяльності у сфері 

захисту критичної інфраструктури становлять Конституція України, 

міжнародні договори, що стосуються захисту критичної інфраструктури, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон, інші 

закони України, акти Президента, Кабінету Міністрів України, а також інші 

нормативно-правові акти, що прийняті на виконання цього Закону”. 

Будь-які інші галузеві закони України: „Про національну безпеку 

України”, „Про боротьбу з тероризмом”, „Про фізичний захист ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, „Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України”, „Про інформацію”, „Про 

безпеку секретної інформації”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про 

контррозвідувальну діяльність”, „Про розвідку”, „Про Службу зовнішньої 

розвідки України”, „Про правовий режим надзвичайного стану”, „Про правовий 

режим воєнного стану”, „Про хмарні сервіси” (після його ухвалення), а також 

Кодекс цивільного захисту України, Кримінальний кодекс України тощо є 

вторинними, тобто становлять правову базу, але не правову основу. 

Тобто можемо додатково аргументувати: законодавство, що регулює 

суспільні відносин у сферах діяльності окремих державних систем безпеки 

стратегічної інфраструктури, котрі виступають складовими національної 

системи безпеки стратегічної інфрастурктури — становлять правова базу. 

Утім правовою основою виступають ті закони нормативні акти, в тому числі й 

стратегічні нормативно-правові акти [552; 553; 31; 32; 248; 579; 550; 138; 145], 

які спрямовані безпосередньо на організацію діяльності усієї системи безпеки 

стратегічної інфраструктури, упорядкування комплексних суспільних відносин 

у сфері державної інфраструктурної політики. 

Даний Порядок визначає механізм віднесення об’єктів до об’єктів 

критичної інфраструктури та їх категоризації. 
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У п. 2 Порядку надано визначення ключовим поняттям. Зокрема 

визначено: 

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення: 

 безпека об’єкта критичної інфраструктури – стан захищеності 

об’єкта критичної інфраструктури, за якого забезпечується функціональність і 

безперервність його роботи та/або можливість надання ним основних послуг; 

 власник та/або керівник об’єкта критичної інфраструктури (далі – 

оператор основних послуг) - державний орган, підприємство, установа, 

організація будь-якої форми власності, юридична та/або фізична особа, 

якому/якій на правах власності, оренди або на інших законних підставах 

належить об’єкт критичної інфраструктури або який/яка відповідає за його 

поточне функціонування; 

 життєво важливі послуги та функції (далі – основні послуги) – 

послуги, які надаються, та функції, що виконуються, операторами основних 

послуг, збої та переривання у наданні (виконанні) яких призводять до 

негативних наслідків для населення, суспільства, соціально-економічного стану 

та національної безпеки і оборони України; 

 захист об’єктів критичної інфраструктури – організаційні, 

нормативно-правові, інженерно-технічні та інші заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури; 

 ідентифікація об’єкта критичної інфраструктури – процедура 

віднесення об’єкта інфраструктури до об’єктів критичної інфраструктури; 

 категоризація об’єктів критичної інфраструктури – процедура 

віднесення об’єктів критичної інфраструктури до певної категорії критичності; 

 категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури – 

ступінь важливості об’єкта критичної інфраструктури, класифікована залежно 

від його впливу на надання основних послуг; 

 кризова ситуація – порушення або загроза порушення штатного 

режиму функціонування критичної інфраструктури чи окремого її об’єкта, 

реагування на яке потребує залучення додаткових сил і ресурсів; 
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 критична інфраструктура – сукупність об’єктів критичної 

інфраструктури; 

 сектор (підсектор) критичної інфраструктури – сукупність 

об’єктів критичної інфраструктури, які належать до одного сектора (підсектора) 

економіки та/або мають спільну функціональну спрямованість; 

 уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор 

(підсектор) критичної інфраструктури (далі – уповноважений орган), – 

центральний орган виконавчої влади, інший державний орган, який забезпечує 

формування та/або реалізацію державної політики в одній чи кількох сферах; 

 час відновлення – час, необхідний для відновлення функціонування 

об’єкта критичної інфраструктури в частині надання основних послуг у 

штатному режимі після виникнення кризової ситуації, пошкодження або 

знищення об’єкта. 

А далі робиться абсолютно незрозуміла вказівка на те, що  „Інші терміни 

вживаються у значенні, наведеному в законах України „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України”, „Про телебачення і радіомовлення”, „Про 

телекомунікації”. 

На мій погляд, така вказівка є як мінімум некоректною. Адже Порядок 

віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури стосується усієї 

системи об’єктів критичної інфраструктури, а не лише інформаційної 

інфраструктури. Це суттєвий компонент, брак юридичної техніки. 

Одна річ, формувати Порядок, спираючись на існуючі норми, зокрема у 

кібербезпековому законодавстві, з метою полегшення правозастосування (тим 

більше, далі за тексом буде представлено аналіз іншої постанови КМУ, яка була 

ухвалена цього ж дня – 9 жовтня 2020 року – і присвячена безпосередньо 

об’єктам критичної інформаційної інфраструктури), а зовсім інша — будувати 

справжню та ефективну систему адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин у сфері державної інфраструктурної політики. Відтак, 

акцентування лише на НПА, що регулюють суспільні відносини лише в одному 
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сегменті інфраструктури є неправильним, тож дані положення аналізованого 

нами Порядку потребують суттєвого доопрацювання. 

Знову звернуся до питання про необхідність будови ієрархічної системи 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері ДІФСП. 

Найбільш повну та теоретично обґрунтовану модель такої системи на прикладі 

сфери національної безпеки розробив український вчений В. А. Ліпкан ще у 

2003 році [276; 280], заклавши тим самим концептуальну базу для формування 

права національної безпеки, теоретико-методологічну базу для інших галузевих 

досліджень, сформувавши критерії та ознаки, а також корелятивні зв’язки 

кожного елемента ієрархічної системи, детермінувавши їх загальним та 

спільними для усієї системи завданнями побудови ефективної системи 

національної безпеки.  

Це може бути використано мною в подальшому і за допомогою методу 

екстраполяції у дослідженні питань формування системи НПА, що регулюють 

суспільні відносини у сфері державної інфраструктурної політики. Але це 

питання має комплексний характер і має розглядатися в рамках окремих 

наукових досліджень. 

У цілому ж ще раз наголошу, що вважаю не зовсім коректним при 

розробленні Порядку здійснювати постійні посилання на інші закони, 

нехтуючи вже існуючими та розробленими, а головне — чинними НПА, що 

регулюють суспільні відносини у сфері ДІФСП.  

Для ілюстративності та аргументації наведеного вище тезису, наведу 

результати отриманого мною аналізу щодо термінологічної невідповідності у 

вигляді таблиці (Додаток Є) 

Також звертає на себе увагу і певні порушення нормопроєктувальної 

техніки. 

У п. 3 3. встановлюються такі категорії критичності об’єктів критичної 

інфраструктури: 

I категорія критичності – особливо важливі об’єкти, які мають 

загальнодержавне значення, значний вплив на інші об’єкти критичної 
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інфраструктури та порушення функціонування яких призведе до виникнення 

кризової ситуації національного значення; 

II категорія критичності – життєво важливі об’єкти, порушення 

функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального 

значення; 

III категорія критичності – важливі об’єкти, порушення 

функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації місцевого 

значення; 

IV категорія критичності – необхідні об’єкти, порушення 

функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації локального 

значення. 

Тобто рівень критичності визначено за критерієм локалізації кризових 

ситуацій різного характеру:  

1) національний рівень; 

2) регіональний рівень; 

3) місцевий рівень; 

4) локальний рівень. 

Натомість, якщо звернутися до тексту схваленої Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури, аналізованої вище, то 

там виділені інші рівні: 

1) загальнодержавний рівень; 

2) регіональний і галузевий рівень; 

3) місцевий рівень; 

4) об’єктовий рівень. 

Такий ж самий перелік рівнів був і в проєкті Закону України „Про 

забезпечення безпеки та стійкості критичної інфрастурктури”. 

Отже, констатую про неузгодженість положень даних нормативних актів 

і необхідність приведення їх у відповідність до об’єктивних потреб ефективної 

реалізації ДІФСП. 
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У  даному аспекті звертає на себе проведений мною аналіз висновку 

Міністерства юстиції України за результатами правової експертизи проєкту 

постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку віднесення 

об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури”, в якому було оцінено 

позитивно даний проєкт за такими показниками: 

1) оцінка відповідності проєкту акта законодавства Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства; 

2) оцінка відповідності проєкту акта законодавства принципу 

недискримінації (антидискримінаційна експертиза); 

3) оцінка відповідності проєкту акта законодавства принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. 

Єдиним індикатором, за яким даний проєкт не відповідає нормі є оцінка 

відповідності проєкту акта законодавства вимогам нормопроєктувальної 

техніки, зокрема порушені такі вимоги: 

 не дотримано вимоги щодо узгодженості положень проєкту акта з 

актами законодавства; 

 не дотримано вимоги щодо написання найменувань органів 

державної влади, інших державних органів, підприємств, установ 

та організацій; 

 не дотримано вимоги щодо термінології нормативно-правового 

акта; 

 не дотримано інших вимог нормопроєктувальної техніки. 

Правову експертизу проведено головним управлінням національної 

безпеки Директорату правосуддя та кримінальної юстиції. 

У пп. 4-7 визначені повноваження уповноважених органів. 

Важливим є пряма вказівка у п. 8 на те, що Відомості про об’єкти 

критичної інфраструктури, що містяться у національному переліку об’єктів 

критичної інфраструктури та секторальних переліках об’єктів критичної 

інфраструктури, є інформацією з обмеженим доступом, захист якої 

забезпечується відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.  
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Отже, наявний прямий зв’язок із формуванням спеціальних 

адміністративно-правових режимів щодо інформації та відомостей про об’єкти 

критичної інфраструктури. 

У згаданому контексті вважаю, що доцільно відходити від 

публіцистичності викладу окремих положень документів, що мають характер 

нормативних приписів. Адже використання тієї чи іншої термінології, особливо 

якщо йдеться про формування організаційно-функціональної структури 

національної системи безпеки стратегічної інфраструктури, має здійснюватися 

відповідно до правил та норм юридичної техніки та враховувати існуючі як 

напрацювання, так і той термінологічний апарат, що вже закріплений у нормах 

права. Зокрема, потребують своєї вчасної легітимації такі терміни, як: хмарні 

послуги, хмарні обчислення, хмарні сховища. 

Відтак,  не можу підтримати думки Є. Неділько, І. Романенко, С. 

Дехтяренко, які у своєму висновку за результатами експертизи проєкту 

аналізованої мною Постанови КМУ „Деякі питання об’єктів критичної 

інфраструктури”, посилаючись на Положення про Міністерство цифрової 

трансформації [366], хибно стверджують, що Мінцифри не наділене 

повноваженнями щодо надання хмарних послуг, у тому числі зберігання та 

обробки даних у центрах обробки даних та / або хмарних сховищах, здійснення 

хмарних обчислень. 

Річ у тім, що 16 червня 2020 року. Верховна Рада України в першому 

читанні прийняла Проєкт Закону „Про хмарні послуги” №2655 від 20.12.2019 р. 

[464].  

Відповідно до проєкту визначено такі ключові терміни: 

 хмара (хмарна інфраструктура) – це сукупність динамічно 

розподілюваних та налаштовуваних хмарних ресурсів, які можуть 

бути оперативно надані користувачу хмарних послуг і вивільнені 

через глобальну та локальні мережі передачі даних; 

 хмарна послуга - послуга надання хмарних ресурсів за допомогою 

технології хмарних обчислень; 
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 хмарні ресурси - будь-які технічні та програмні засоби або інші 

компоненти інформаційної (автоматизованої) системи, які доступні  

за допомогою технології хмарних обчислень, такі як процесорний 

час (обчислювальна потужність), місце в сховищах даних, 

обчислювальні мережі, бази даних і комп’ютерні програми. 

Цікавим є те, що у ст. 3 Проєкту визначено, що до  хмарних послуг, які 

надаються належать: 

 інфраструктура як послуга – хмарна послуга, що полягає у 

наданні обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем 

електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних 

обчислень; 

 безпека як послуга – послуга кіберзахисту, яка надається з 

використанням хмарних ресурсів. 

Важливим є те, що при обґрунтуванні необхідності прийняття 

законопроєкту вказано на значне стримування розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в Україні, зокрема у сфері електронного 

урядування, освіти та науки на поточний момент, а також успішним 

впровадженням стратегії цифрової трансформації держави провідними 

країнами світу, такими як США, Великобританія, Німеччина, Сінгапур, 

Австралія, Канада тощо. 

Відтак, в обґрунтуванні прямо вказано на: 

 сферу електронного урядування — перше завдання Мінцифри: 

формування та реалізація державної політики у сфері цифровізації, 

цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування 

та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства; 

 розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти 

та науки — друге завдання відповідно до Положення про 

Мінцифри: формування та реалізація державної політики у сфері 

розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян. 
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Тож формалізм та упередженість, а можливо і недостатня фаховість, 

поверховість при підготовці експертних висновків також має стати предметом 

окремого розгляду. Частково і глибинно формування правових засада розвитку 

аналітичних спільнот докладно розглянуто в роботі О. А. Мандзюка[307].  

Адже через такі, на перший погляд дрібниці, важливі напрями 

формування національної системи безпеки стратегічної інфраструктури, 

зокрема у сфері безпеки цифрової інфраструктури, можуть опинитися під 

загрозою через бюрократичні перепони. Саме тому, чіткі правові визначення 

сприяють подальшій конкретизації дій суб’єктів ЗКІ, встановлюють їхню чітку 

адміністративно-правову компетенцію і безпосередньо відповідальність за 

виконання покладених на них завдань. 

Перелік секторів (підсекторів), основних послуг критичної 

інфраструктури держави 

Наступним документом для розгляду виступає Перелік секторів 

(підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави. 

Отже, проведений догматико-юридичний аналіз дозволив виділити 

сектори і відповідні ним підсектори: 

1) паливно-енергетичний сектор (відповідальний орган – Міненерго), 

який складається з таких підсекторів: 

 нафтова промисловість; 

 газова промисловість; 

2) інформаційний сектор (відповідальний орган Мінцифри): 

 інформаційні технології; 

 телекомунікації; 

3) системи життєзабезпечення (відповідальний орган Мінрегіон): 

 комунальні послуги; 

4) харчова промисловість та агропромисловий комплекс 

(Мінекономіки); 

5) охорона здоров’я (МОЗ); 

6) охорона здоров’я (НСЗУ); 
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7) фінансовий сектор (НКЦПРФ); 

8) транспорт і пошта (відповідальний орган Мінінфраструктури): 

 авіаційний транспорт; 

 автомобільний та міський транспорт; 

 залізничний транспорт; 

 морський та річковий транспорт; 

 поштовий зв’язок; 

9) промисловість (відповідальний орган Мінстратегпром): 

 хімічна промисловість; 

 металургійна промисловість; 

 оборонна промисловість; 

 космічна промисловість 

 авіаційна промисловість; 

 суднобудівна промисловість; 

10) цивільний захист населення і територій (відповідальний орган 

– МВС). 

Тож можна побачити, що в даному нормативному акті чітко виділено 10 

сфер адміністративно-правових відносин, в яких реалізується державна 

інфраструктурна політика. Так само можна говорити і про виділення 

відповідних 10 секторів функціонування  стратегічної інфраструктури. 

Утім, якщо звернутися до проєкту Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист”, то в ньому в п. 4 ст. 9 було виділено інші 10  

сфер: 

1) урядування та надання найважливіших державних послуг;  

2) енергозабезпечення;  

3) водозабезпечення; 

4) продовольче забезпечення;  

5) охорона здоров’я; 

6) зв’язок та комунікації; 

7) фінансові та банківські послуги; 
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8) транспортне забезпечення; 

9) оборона та правопорядок; 

10) цивільний захист. 

 Тож знову і вкотре констатуємо невідповідність та неузгодженість 

нормативної бази. І це відбувається наприкінці 2020 року. Відтак додатково 

аргументуємо потребу у формуванні базового глосарію або тезаурусу сфери 

державної інфраструктурної політики, а також здійснення уніфікації НПА, 

що регулюють суспільні відносини у даній сфері. 

Методика категоризації об’єктів критичної інфраструктури 

І на завершення – аналіз документа, який було схвалено в Постанові від 9 

жовтня 2020 року, – Методика категоризації об’єктів критичної 

інфраструктури, де визначено механізм та критерії віднесення об’єкта 

критичної інфраструктури до однієї з категорій критичності. 

Одразу ж відзначу, що вважаю недоцільним дублювати в Методиці 

визначення термінів, які вже надані в Порядку. Це суперечить нормам 

юридичної техніки і головне: не несе жодного змістовного навантаження. 

Також слід уникати й інших дублювань, які містяться в Методиці. 

У п. 2 Методики з незрозумілих причин майже цілком копіюється перелік 

ключових термінів, який наведено в Порядку віднесення об’єктів до об’єктів 

критичної інфраструктури. З якою метою це зроблено, якщо він вже міститься у 

іншому документі цієї ж Постанови, не зрозуміло. Це суперечить нормам 

юридичної техніки і головне: не несе жодного змістовного навантаження. 

Також слід уникати й інших непоодиноких дублювань, які містяться в 

Методиці. 

Відтак, додатковою групою дискусійних положень, на мою думку, 

виступають запропоновані в даній Постанові та її структурних документах 

підходи до категоризації ОКІ. 

Завдання щодо категоризації та паспортизації прямо визначено в 

Концепції створення ДСЗКІ як завдання загальнодержавного рівня. 
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Категорія критичності об’єкта критичної інфраструктури 

визначається на основі аналізу рівня негативного впливу, якого особа, 

суспільство, навколишнє природне середовище, економіка, національна безпека 

та обороноздатність країни можуть зазнати внаслідок порушення або 

припинення функціонування об’єкта інфраструктури відповідно до критеріїв, 

зазначених у додатках 1 і 2. 

Цікавим є звернення уваги до пп. 3  п. 4, в якому визначені критерії рівня 

критичності, на підстав яких формується оцінка об’єкта критичної 

інфраструктури: 

 рівень негативного впливу на надання основних послуг у разі 

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної 

інфраструктури; 

 соціальна значущість ОКІ; 

 суспільна значущість ОКІ; 

 економічна значущість ОКІ; 

 наявність взаємозв’язків між ОКІ; 

 значущість ОКІ для забезпечення національної безпеки і 

обороноздатності країни. 

Важливим є те, що у п. 4 Методики визначені секторальні та 

міжсекторальні критерії визначення рівня негативного впливу, які 

відбиваються на оцінці критичності об’єкта інфраструктури: 

1) рівень негативного впливу на надання основних послуг у разі 

знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта 

критичної інфраструктури; 

2) соціальну значущість об’єкта критичної інфраструктури; 

3) суспільну значущість об’єкта критичної інфраструктури; 

4) економічну значущість об’єкта критичної інфраструктури; 

5) наявність взаємозв’язків між об’єктами критичної інфраструктури; 

6) значущість об’єкта критичної інфраструктури для забезпечення 

національної безпеки та обороноздатності країни; 



295 

Не зрозумілим, як мінімум, виглядає саме наданий перелік в такій 

інтерпретації. Виникає низка серйозних і полемічних зауважень: 

 чим різниться соціальна від суспільної значущості; 

 в чому полягає відмінність змісту суспільної від громадської 

значущості; 

 чому виділено лише економічну значущість з повним ігноруванням 

фінансової; 

 чому не виділено інноваційно-інвестиційну значущість; 

 з урахуванням перекосів у сфері захисту об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, чому не виділено інформаційної та 

кібернетичної значущості тим більше, що автором цього проєкту 

виступало Держспецзв’язку; 

 а де політична, екологічна, науково-технологічна та багато інших 

важливих та вже уконституйованих видів значущості.  

Отже, виникає головне запитання: які науково обґрунтовані критерії було 

покладено в основу формування саме поданого в Методиці переліку критеріїв 

для оцінювання ОКІ?  

Можу сказати одне: даний перелік не відповідає критеріям об’єктивності, 

повноти та всебічності, не відображає системності, про яку я писав вище, а 

також цілісності формування та створення національної системи безпеки 

стратегічної інфраструктури. 

Також констатую: надані критерії не корелюють зі змістом поданих 

визначень ключової термінології, що міститься як у Методиці, так і у Порядку 

віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема термін 

„обороноздатність країни” в жодному з перелічених визначень як Порядку, 

так і Методики не міститься, а термін „національна безпека” трактується із 

суцільними порушеннями та ігноруванням вже усталеної та легітимованої як 

правової дефініції даного поняття, так і взагалі засад безпекознавчої парадигми, 

сформованої в рамках безпекознавстві [273].  
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Понятійна неточність і порушення норм юридичної техніки — відчутна 

риса даного документа, яка має бути виправлена. Адже невірні поняття, 

закріплюють хибні правові ознаки, а отже, і формують необ’єктивне уявлення 

про стан речей, а відтак – унеможливлюють ефективне правозастосування. 

Ще одна неузгодженість встановлена нами у пп. 8 п. 4 Методики, де 

вказується, що рішення щодо категорії критичності об’єкта критичної 

інфраструктури приймається на основі узагальненої нормованої оцінки рівня 

критичності об’єкта критичної інфраструктури відповідно до такого 

правила: 

1) I категорія критичності, якщо 0,8 < PKOKI ≤ 1; 

2) II категорія критичності, якщо 0,63 < PKOKI ≤ 0,8; 

3) III категорія критичності, якщо 0,37 < PKOKI ≤ 0,63; 

4) IV категорія критичності, якщо 0,2 < PKOKI ≤ 0,37; 

5) об’єкт не є критичним, якщо PKOKI ≤ 0,2. 

Хоча вище було продемонстровано,  що у Порядку віднесення об’єктів до 

об’єктів критичної інфраструктури визначено лише 4 рівні. 

Також виникає запитання до п. 5 Методики, в якому вказано, що 

методичні рекомендації щодо категоризації об’єкта критичної інфраструктури 

затверджує Адміністрація Держспецзв’язку. 

Логічним продовженням даного документа виступають Додатки, в яких 

визначається по балах рівень негативного впливу на надання основних послуг у 

разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта 

критичної інфраструктури (секторальні критерії Додаток 1 і міжсекторальні 

критерії – Додаток 2). 

У цілому ж слід визнати позитивними спроби формування системи 

нормативно-правового регулювання формування засад для побудови 

ефективної національної системи безпеки стратегічної інфраструктури. Адже 

даний процес є складними і багатошаровим. Ухвалення Концепції створення 

ДСЗКІ мало стати поштовхом до розроблення Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист”, а в подальшому і підзаконних нормативних актів. 
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Важливими серед них виступають Методики віднесення об’єктів до об’єктів 

критичної інфраструктури, методика категоризації та паспортизації об’єктів 

критичної інфраструктури. 

Вище мною було продемонстровано необхідність більш виваженого 

підходу у нормопроєктувальній діяльності, коректного та свідомого 

використання положень юридичної техніки. Важливим є залучення до даних 

питань фахівців-юристів, знання яких є необхідними для коректного процесу 

правотворення і в подальшому ефективної правореалізації. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року №943 

„Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури” 

Цього ж дня було опубліковано ще одну постанову, але вже стосовно 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Що виявляється 

додатковим аргументом на користь пріоритезації саме даної групи об’єктів 

критичної інфрастурктури порівняно з іншими. Це є додатковим аргументом на 

користь моєї позиції  стосовно наголосу на розгляді інформаційної 

інфраструктури. 

Даною Постановою було затверджено: 

1) Порядок формування переліку об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури; 

2) Порядок внесення об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури до державного реєстру об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, його формування та забезпечення 

функціонування. 

Порядок формування переліку об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури 

Проаналізуємо Порядок формування переліку об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, яким визначено механізм формування 

національного та секторальних переліків об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури. 
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Так само як і в Порядку, визначеному Постановою № 1109 від 9 жовтня 

2020 року, у п. 2 надається перелік ключових термінів, який цілком дублює 

визначення у Порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної 

інфраструктури, за винятком того, що було просто додано слово „інформаційна 

інфраструктура”.  

Зокрема надано визначення таким поняттям: 

1) безпека об’єкта критичної інфраструктури – стан захищеності 

об’єкта критичної інфраструктури, за якого забезпечується 

функціональність і безперервність його роботи та/або можливість 

надання ним основних послуг; 

2) власник та/або керівник об’єкта критичної інфраструктури (далі – 

оператор основних послуг) – державний орган, підприємство, 

установа, організація будь-якої форми власності, юридична та/або 

фізична особа, якому/якій на правах власності, оренди або на інших 

законних підставах належить об’єкт критичної інфраструктури або 

який/яка відповідає за його поточне функціонування; 

3) життєво важливі послуги та функції (далі – основні послуги) – 

послуги, які надаються, та функції, що виконуються, операторами 

основних послуг, збої та переривання у наданні (виконанні) яких 

призводять до негативних наслідків для населення, суспільства, 

соціально-економічного стану та національної безпеки і оборони 

України; 

4) захист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури – 

організаційні, нормативно-правові, інженерно-технічні та інші 

заходи, спрямовані на забезпечення безпеки об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури; 

5) ідентифікація об’єкта критичної інформаційної інфраструктури – 

процедура віднесення об’єкта інформаційної інфраструктури до 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; 
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6) критична інформаційна інфраструктура – сукупність об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури; 

7) сектор (підсектор) критичної інфраструктури – сукупність 

об’єктів критичної інфраструктури, які належать до одного сектору 

(підсектору) економіки та/або мають спільну функціональну 

спрямованість; 

8) уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор 

(підсектор) критичної інфраструктури (далі – уповноважений 

орган), – центральний орган виконавчої влади, інший державний 

орган, який забезпечує формування та/або реалізацію державної 

політики в одній чи кількох сферах. 

Відтак не зовсім зрозуміло, в чому сенс таких дублювань, постійних 

повторів і фактичного засмічення НПА непотрібною інформацією. Адже є таке 

поняття, як бланкетна норма, і можна було просто записати, що поняття в 

даному Порядку використовуються у значенні, які визначено в Порядку 

віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням 

специфіки інформаційної сфери відповідно до специфіки об’єктів критичної 

інформаційної інфрастурктури. 

Причому в аналізованому Порядку робиться спроба це зробити, адже 

вказано, що інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України 

“Про інформацію”, “Про телекомунікації”, “Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” та “Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України”. Натомість зовсім не зрозуміло, чому 

даний Порядок абсолютно не посилається і не формує легальних гіперзв’язків 

із Порядком віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури. 

У п. 5 Порядку визначено, що для оцінки критичності об’єкта 

інформаційної інфраструктури оператор основних послуг використовує такі 

три критерії: 
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1) необхідність об’єкта інформаційної інфраструктури як для стійкого 

та безперервного функціонування об’єкта критичної 

інфраструктури, так і для надання ним основних послуг; 

2) кібератака, кіберінцидент, інцидент з інформаційної безпеки на 

об’єкті інформаційної інфраструктури істотно впливає на 

безперервність та стійкість надання об’єктом критичної 

інфраструктури основних послуг; 

3) у разі порушення безперервності та стійкості надання основних 

послуг об’єктом інформаційної інфраструктури відсутній 

альтернативний об’єкт (спосіб) для їх надання. 

Знову ж таки у даному Порядку в контексті формування секторального 

переліку згадується лише 4 рівні категорій критичності об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, хоча у Методиці категоризації об’єктів 

критичної інфраструктури їх визначено 5. 

Зберігається тенденція щодо закріплення обов’язку вжиття 

першочергових заходів із захисту такого об’єкта від кібератак власником 

об’єкта критичної інформаційної інфраструктури, що внесений до 

національного переліку. Знову повторюється положення про те, що Відомості 

про об’єкти критичної інформаційної інфраструктури, що містяться у 

національному переліку та секторальних переліках об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, є інформацією з обмеженим доступом, захист 

якої забезпечується відповідно до вимог законодавства у сфері захисту 

інформації. 

Аналогічні повтори, незрозумілі переписування однієї і тієї самої 

Постанови спостерігаються і в Порядку внесення об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури до державного реєстру об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, його формування та забезпечення 

функціонування. 

На Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України було покладено: 
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1) сформувати перелік об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури та внести в установленому порядку Кабінетові 

Міністрів України; 

2) створити державний реєстр об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури та забезпечити його функціонування; 

3) встановити форму подання відомостей до державного реєстру 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

Окрім цього, визначені завдання Міністерствам та іншим органам 

виконавчої влади щодо: 

 формування секторальних переліків об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, що належать до сфери їх 

управління;  

 забезпечення їх ведення; 

 забезпечення надання Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації відомостей про об’єкти 

критичної інформаційної інфраструктури. 

Також даною Постановою було визнано такою, що втратила чинність, 

Постанову Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 563 „Про 

затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних 

систем об’єктів критичної інфраструктури держави” (Офіційний вісник 

України, 2016 р., № 69, ст. 2332). 

Цікавим є невідповідність згадування тих чи інших суб’єктів реалізації 

державної інфраструктурної політики залежно від функціональних сфер 

інфраструктури. Також некоректним є вживання терміна „органи виконавчої 

влади ”, адже здебільшого в законодавстві України останнім часом оперують 

термінами „органи державної влади” та „суб’єкти владних повноважень”. 

Більше того, система органів не обмежується лише ними, а включає також 

операторів критичної інфраструктури. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 

1176 „Про Про затвердження Порядку проведення огляду стану 
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кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних 

інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом” 

Даний документ було ухвалено 11 листопада 2020 року [409]. Цей 

Порядок  визначає організаційні засади проведення огляду стану кіберзахисту 

критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів 

та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом. Водночас він не 

поширюється на проведення огляду стану кіберзахисту стосовно інформаційної 

інфраструктури, призначеної для оброблення інформації, що становить 

державну таємницю. 

Важливим є те, що п.2 даного Порядку визначено поняття ключових 

термінів: 

1) життєво важливі послуги та функції (далі – основні послуги) – 

послуги та функції, які надаються та виконуються органами державної влади, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 

збої та переривання у наданні  та виконанні яких призводять до негативних 

наслідків для населення, суспільства, соціально-економічного стану та 

національної безпеки і оборони; 

2) кіберстійкість критичної інформаційної інфраструктури – стан 

критичної інформаційної інфраструктури, за якого забезпечується її 

спроможність надійно функціонувати та надавати основні послуги в умовах 

кіберзагроз; 

3) оцінювання стану кіберзахисту – процес вивчення результатів 

застосування засобів і заходів з кіберзахисту для визначення стану захищеності 

об’єктів огляду та ефективності вжитих заходів; 

4) суб’єкт критичної інформаційної інфраструктури – орган 

державної влади, підприємство, установа або організація, юридична та/або 

фізична особа, яким на правах власності, оренди або на інших законних 

підставах належить об’єкт критичної інформаційної інфраструктури, що 
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використовується для надання основних послуг за призначенням у відповідних 

секторах (підсекторах) економіки або сферах діяльності; 

5) уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор 

(підсектор) економіки або сферу діяльності (далі – уповноважений орган), – 

центральний орган виконавчої влади, інший державний орган, який забезпечує 

формування та/або реалізацію державної політики в одній чи кількох сферах. 

Цікавим є те, що далі відбувається відсилання щодо трактування інших 

термінів у значеннях, наведених у законах України „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України”, „Про національну безпеку України”, „Про 

Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”. Тобто 

чітко простежується ієрархія як самого законодавства, так і формування 

понятійно-категорійного апарату. 

Водночас, наприклад, у проєкті Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” у 2019, який я аналізував вище, перелік даних 

законів, термінологія яких використовується для опису теми, тобто базовий 

тезаурус складається з наступних нормативно-правових актів, які вживаються у 

значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Кримінальному 

кодексі України, законах України “Про національну безпеку України”, “Про 

боротьбу з тероризмом”, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, “Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України”, “Про інформацію”, “Про державну 

таємницю”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про контррозвідувальну 

діяльність”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про правовий режим 

воєнного стану”. 

Основними завданнями даного огляду є: 

1) проведення аналізу кіберстійкості критичної інформаційної 

інфраструктури, стану кіберзахисту державних інформаційних 

ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 

законом; 
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2) формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері 

кібербезпеки та кіберзахисту та визначення напрямів розвитку 

національної системи кібербезпеки в частині кіберзахисту; 

3) формування пропозицій щодо вдосконалення суб’єктами критичної 

інформаційної інфраструктури та уповноваженими органами 

заходів з кіберзахисту; 

4) планування заходів щодо забезпечення кіберстійкості критичної 

інформаційної інфраструктури. 

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні від 2 грудня 2020 року 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 року № 

1556-р було схвалено Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні [417]. 

Цією Концепцією визначаються мета, принципи та завдання розвитку 

технологій штучного інтелекту в Україні як одного з пріоритетних напрямів у 

сфері науково-технологічних досліджень. Метою Концепції є визначення 

пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій штучного 

інтелекту для задоволення прав та законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, побудови конкурентоспроможної національної економіки, вдосконалення 

системи публічного управління. 

Зокрема у сфері економіки згадується таке завдання, як: стимулювання 

розвитку підприємництва у галузі штучного інтелекту шляхом забезпечення 

доступу інноваційних підприємств до інвестицій, партнерства з венчурними 

фондами, організації бізнес-заходів за участю українських IT-підприємців за 

кордоном, поліпшення бізнес-клімату, забезпечення передбачуваної податкової 

політики, створення закритих інформаційних середовищ для ізольованого 

тестування технологій штучного інтелекту, розвиток обчислювальної 

інфраструктури для розроблення технологій штучного інтелекту в рамках 

пріоритетних напрямів тощо. 

Також про інфраструктуру є згадка при аналізові завдань у сфері 

кібербезпеки: основним завданням у сфері кібербезпеки під час реалізації 

державної політики розвитку галузі штучного інтелекту є захист 
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комунікаційних, інформаційних та технологічних систем, інформаційних 

технологій, передусім тих, що використовуються операторами 

(постачальниками) ключових послуг (включаючи об’єкти критичної 

інфраструктури) і є важливими для безперервності функціонування держави, 

суспільства та безпеки громадян. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

 

При порівняльному аналізі двох ключових законодавчих актів у сфері 

безпеки України [425; 430] абсолютно чітко виявляється: фрагментарність 

підходу й недооцінка ролі захисту критичної інформаційної інфраструктури в 

Законі України „Про національну безпеку України”; виділення різних суб’єктів 

такої діяльності, неповний їх перелік; відмінності у баченні загроз і ризиків 

об’єктам СІІ. Тож при подальшому удосконаленні законодавчої бази з 

адміністративно-правового регулювання захисту СІІ необхідно внести зміни й 

доповнення, які гармонізували б основоположні документи. 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що питання 

захисту критичної інформаційної інфраструктури для адміністративного 

законодавства України є відносно новими. Актуалізація розвитку напряму 

зумовлена, насамперед, екстраюридичними чинниками. Разом із тим, у зв’язку з 

консервативністю правової системи, недооцінкою важливості проблеми, 

зайвою бюрократизацією процедур узгодження, донині відсутні необхідні 

законодавчі й підзаконні акти, що чітко внормовують діяльність 

уповноважених суб’єктів та організацію взаємодії між ними. Лише 

впорядкування адміністративно-правових засад досліджуваної сфери та 

реалізація їх на практиці дозволить убезпечити державу від зростаючих загроз і 

ризиків щодо критичної інформаційної інфраструктури. 

Державна інфраструктурна політика в інформаційній сфері формується як 

складова частина державної інфраструктурної політики держави в цілому і має 

бути спрямованою на раціональне та прагматичне використання промислового 
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та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів 

для створення сучасної інформаційної інфраструктури з метою реалізації 

національних інтересів, в тому числі формування сталих умов для реалізації 

стратегічних завдань розвитку України в якості регіонального лідера, 

збереження конституційного ладу України як сильної, інформаційно 

розвиненої, інфраструктурно функціонуючої стабільно безпекової держави з 

інноваційно-інвестиційно розвиненою економікою. 

В умовах подальшої глобалізації, формування нового виду 

дискримінаційних цифрових відносин одним із важливих завдань Української 

держави є збереження цифрової ідентичності, конституційного ладу і також 

взагалі державності, підвищення ефективності функціонування цифрових 

галузей за рахунок оптимізації організаційно-функціональної структури 

національної системи інфраструктури. З цією метою розвиток національної 

інформаційної інфраструктури доцільно здійснювати на вже визначених в 

національному законодавстві, але досі не реалізованих принципах 

технологічної, організаційної, документаційної, програмної та інформаційної 

сумісності. 

Внаслідок відсутності системного підходу розвиток системи національної 

інфраструктури, в тому числі розроблення напрямів його адміністративно-

правого регулювання відбувається хаотично, безсистемно, нецілеспрямовано, 

що назагал призводить до невідповідності інфраструктури зростаючим 

потребам реалізації національних інтересів в епоху глобалізації загроз різного, 

в тому числі непрогнозованого характеру. 

Підкреслю, що наразі можна виділити ряд нормативних та 

інституційних засад, що утворюють системний комплекс щодо 

перешкоджання ефективному та стабільному функціонуванню та 

розвитку національної кібернетичної та інформаційної інфраструктури. 

До них можу віднести: 

1) з урахуванням масштабів та специфіки розвитку інфраструктурних 

відносин в інформаційній сфері, сумнівною є ефективність функціональної 
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моделі, у якій всі заходи в рамках державної інфраструктурної політики та 

проєкти не „замкнені” на єдину інстанцію і єдину загальнодержавну програму, 

а самі суспільні інфраструктурні відносини, в тому числі в інформаційній сфері, 

не регулюються окремим законом. Реалізація окремих завдань державної 

інфраструктурної політики залежно від специфіки та адміністративно-

правового статусу кожного окремого центрального органу виконавчої влади 

призводить до розбалансованості, відсутності єдиного задуму, системності, 

щільності та взагалі ефективності. Саме тому я переконаний у необхідності 

переформатування Міністерства інфраструктури в центральний орган 

виконавчої влади, який формує та реалізує державну інфраструктурні політику 

в найбільш важливих сферах життєдіяльності;  

2) відсутність визначення центрального органу загальнодержавної 

системи національної інфраструктури, відсутність постійно діючого 

адміністративного апарату і реальних повноважень на практиці призводить до 

непослідовності та безсистемності у реалізації державної інфраструктурної 

політики, в тому числі стосовно реалізації інфраструктурних функцій щодо 

національної інформаційної інфраструктури;  

3) неефективними і невідпрацьованими є механізми фінансування 

видатків на реалізацію державної інфраструктурної політики, в тому числі в 

інформаційній сфері, адже навіть і в проєкті Закону України „Про забезпечення 

безпеки і стійкості критичної інфраструктури”, а згодом в іншій редакції „Про 

критичну інфраструктуру та її захист”  фактично закріплюється фінансування 

ДІФСП за залишковим принципом, а механізми державно-приватного 

партнерства виписані дуже слабо, без формування реальних умов для залучення 

інвестиційно-інноваційних технологій, в тому числі ігнорується публічно-

приватне партнерство;  

4) чинні на сьогодні нормативно-інституційні механізми реалізації 

ДІФСП не забезпечують належної підтримки регіональних місцевих ініціатив 

[131], в тому числі безпосередніх операторів об’єктів інфраструктури на 

національному, регіональному, місцевому та локальному рівнях.  
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Ухвалення окремого Закону забезпечить формування державної системи 

безпеки інфраструктури, запровадить єдині підходи до організації управління 

об’єктами системи на державному та місцевому рівнях, визначить засади 

взаємодії залучених до безпеки життєво важливої інфраструктури державних 

органів та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян. 

У цілому ж, екстраполюючи власні висновки, а також напрацювання 

інших дослідників, зазначу, що даний закон потрібно формувати, виходячи з 

наступних постулатів: 

1)суб’єктна ознака — в законі має бути чітко визначено правові та 

організаційні засади організації та діяльності як всієї національної системи 

суб’єктів інфраструктурної політики, так і адміністративно-правовий статус 

центрального органу виконавчої влади у сфері інфраструктури — Міністерства 

інфраструктури. Причому дані суб’єкти мають бути визначені з урахуванням 

існуючих підходів до визначення як суб’єктів реалізації державної політики, 

так і підходів до визначення суб’єктів правовідносин у сфері інфраструктури;  

2)об’єктна ознака — у законі мають бути чітко визначені найбільш 

важливі сфери суспільних інфраструктурних відносин та їхні складові, які 

складають зміст державної інфраструктурної політики. Зокрема, наприклад, 

елементами національної інформаційної інфраструктури потрібно визнати з 

подальшою їх легітимацією наступні: обчислювальна та комунікаційна техніка; 

міжнародні та міжміські телекомунікаційні і комп’ютерні мережі; державна 

система урядового зв’язку; національна система конфіденційного зв’язку; 

система криптографічного та технічного захисту інформації; бази і банки даних 

та знань;  інформаційні технології; інформаційні ресурси; система 

інформаційно-аналітичних центрів різного рівня; виробництво та 

обслуговування технічних засобів інформатизації; мережа підприємств 

приладобудування та електронної цифрової промисловості; технопарки; 

системи спеціалізованих науково-дослідних установ та проєктно-

конструкторських бюро; система сервісних підприємств; підготовки 
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висококваліфікованих фахівців; державні інформаційні ресурси як складова 

стратегічного ресурсу країни. 

Внаслідок проведеного дослідження встановлено характер репрезентації 

питань безпеки стратегічної, в тому числі інформаційної інфраструктури в 

нормативно-правових актах, якими регулюються суспільні відносини у сфері 

БСІ в цілому крізь призму адміністративно-правового регулювання. Було 

виявлено динаміку змін у пріоритетах адміністративно-правового регулювання 

в досліджуваній сфері, а також сформовано конкретні пропозиції щодо 

модернізації наявних у чинній нормативно-правовій базі підходів до 

забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури. 

З урахуванням викладеного, пріоритетами реалізації державної 

інфраструктурної політики, які в цілому і мають формувати напрями 

адміністративно-правового її регулювання вважаю: 

 забезпечення наступальності заходів ДІП на основі асиметричних дій 

проти всіх форм і проявів інфраструктурної експансії, агресії, дискримінації або 

протиборства; 

 створення інтегрованої системи оцінки інфраструктурних загроз та 

формування системи оперативного реагування і стратегічного прогнозування 

їх; 

 створення найкращих у Центральній і Східній Європі умов для 

інвесторів, залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток життєво 

важливої інфраструктури як дієвого механізму забезпечення національної 

безпеки; 

 створення умов до формування інфраструктурної спроможності та 

готовності до відбиття та виграшу в інфраструктурному протиборстві; 

 розвиток ефективного інфраструктурного комплексу як потужного 

високотехнологічного сектора економіки, здатного відігравати ключову роль у 

її прискореній інноваційній модернізації; 

 формування ефективної системи правового захисту в міжнародних 

інституціях майнових інтересів фізичних і юридичних осіб України та 
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Української держави стосовно реалізації інфраструктурних інтересів, 

порушених будь-якою державою; 

 підвищення інфраструктурної ефективності; 

 створення системи забезпечення інфраструктурної безпеки, розвиток 

мережі реагування на надзвичайні події у сфері інфраструктури; 

 моніторинг інфраструктурного ландшафту з метою своєчасного 

прогнозування, виявлення, запобігання, нейтралізації, ліквідації, локалізації та 

мінімізації негативних наслідків; 

 збереження екосистем структурних елементів національної системи 

інфраструктури, підтримка їх цілісності та функцій життєзабезпечення; 

 модернізація і випереджувальний розвиток інфраструктурного 

комплексу всієї системи національної інфраструктури, нарощування її 

потужностей і спроможностей, вироблення конкурентоспроможних на 

світовому ринку озброєнь і військової техніки, імпортозаміщення та 

збільшення власного виробництва комплектуючих і матеріалів для життєво 

важливих об’єктів інфраструктури; 

 підсилення інституційної спроможності для здійснення нарощування 

інфраструктурного потенціалу; 

 синергії зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства 

для просування національних інтересів України у світі через ефективний 

розвиток національної системи інфраструктури; 

 збільшення та оптимізації присутності України в міжнародних 

інфраструктурних проєктах; 

 формування і просування бренд-меседжів про систему національної 

інфраструктури України: Україна — інноваційно-інвестиційний хаб; Україна — 

держава високих інфраструктурних технологій та інновацій; Україна — 

держава, приваблива для реалізації транснаціональних інфраструктурних 

проєктів; 
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 формування сталої системи стратегічних комунікацій, в тому числі з 

українською діаспорою для використання її потенціалу і реалізації 

транснаціональних інфраструктурних проєктів; 

 протидія інфраструктурним війнам проти України, маніпуляціям 

суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист 

національних цінностей та зміцнення на стале нарощування інфраструктурного 

потенціалу України; 

 розроблення і реалізація науково обґрунтованої скоординованої 

державної інфраструктурної політики України; 

 виявлення та ідентифікація суб’єктів інфраструктурного ландшафту, 

включаючи агентів впливу та лобістські угруповання, що створені та/або 

використовуються іноземними державами для ведення інфраструктурної війни 

проти України, унеможливлення, в тому числі за допомогою активних заходів, 

їхньої підривної та протиправної діяльності, а також діяльності, що шкодить 

або створює умови для унеможливлення або ускладнення реалізації 

національних інтересів; 

 створення і розвиток інститутів, що відповідають за якісну та 

сучасну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників 

сфери інфраструктури, з урахуванням кращих практики іноземних держав, в 

тому числі транснаціональних корпорацій; 

 удосконалення професійної підготовки у сфері 

безпекоінфраструктурної політики із реальним та широким залученням 

інститутів громадянського суспільства та бізнесу. 

Ми можемо і маємо стати частиною глобального інфраструктурного 

ландшафту, де кожен суб’єкт працює на спільну ідею та посилює один одного. 

Нам не потрібно мати довершений інфраструктурний комплекс та ідеальну 

систему його безпеки, головне мати достатні ресурси та ефективну систему 

управління для реалізації еталонної моделі державної інфраструктурної 

політики. Водночас для досягнення даної мети, нам потрібно мати партнерів із 

необхідними ресурсами. 
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Сутність сучасної ідеології України має полягати у становленні величі 

української державотворчої нації через послідовне, системне, концептуально та 

науково обґрунтоване здійснення довгострокового стратегічного проєкту 

„української колискової мрії”. У рамках даного проєкту нами передбачається : 

 побудова суспільства щастя через формування гідних умов для 

розвитку кожного громадянина, його творчих здібностей,  

 розвиток творчої ініціативи, 

 виховання переможного духу (нині замало просто робити свою 

справу добре, сьогодні світ вимагає робити свою справу краще за інших); 

 розширення ментального та життєвого простору за кордонами та 

межами національних території, в тому числі і за допомогою кіберпростору; 

 експоненційне зростання впливу на інфраструктурний ландшафт 

через інтегральну інфраструктурну могутність нашої держави; 

 послуговування та базування на історичній мудрості та величі й силі 

минулих поколінь українства з метою збереження власної самоідентифікації, 

ґрунтуючись на принципі: перебувати в гармонії із середовищем 

функціонуванням зі збереженням власної тотожності і розповсюдженням 

власних цінностей в світі; 

 створення умов, щоб кожен громадянин пишався власною країною, її 

величі, могутністю, здатністю захистити права кожного в будь-якій точці 

планети. 

З урахуванням викладеного вище, а також зважаючи на існуючі 

теоретико-правові напрацювання [558], сформую основні напрями 

адміністративно-правового регулювання державної політики безпеки 

стратегічної інфраструктури в Україні: 

1) закріплення та охорона нових суспільних відносин. В Україні 

увиразнюється формування нового виду правовідносин — інфраструктурних, 

тож постає практична потреба у розроблення адекватного механізму правового 

регулювання усього спектра даних відносин, включаючи правовідносини у 

сфері безпеки інформаційної інфраструктури; 
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2) заборона певних суспільних відносин і поведінки, наприклад, 

посягання на конституційний лад, створення непередбачених законом 

військових формувань, які можуть створити загрозу для реалізації державної 

політики у сфері інфраструктури, становити загрозу національній, в тому числі 

інфраструктурній безпеці; 

3) зміна характеру відносин у певній сфері, наприклад, поряд з 

обов’язками держави у сфері охорони та захисту прав і свобод людини та 

громадянина у Конституції України (ст. 55) визначено, що кожний має право 

будь-якими способами, не забороненими законом засобами, захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань. Одним із таких 

способів є приватна охоронна діяльність, яка може трактуватися в рамках 

розвитку державно-приватного партнерства і бути застосованою приватними 

операторами життєво важливої та інших видів інфраструктури; 

4) стимулювання розвитку певних суспільних відносин, наприклад, 

стимулювання державою участі в охороні громадського порядку і державного 

кордону громадян, у ст. 18 Закону України „Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону” передбачено заходи заохочення 

громадян за участь в охороні громадського порядку і державного кордону; 

5) сприяння (за допомогою нових норм права) виникненню та 

формуванню нових відносин і суспільних явищ. Наприклад, ст. 16 Закону 

України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми” впорядковано нове 

суспільне явище – створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму. 

Вона створюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менше 

ніж 200 осіб, що мають право на участь у референдумі. 
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РОЗДІЛ 4 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

4.1 КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Сучасний світ дедалі стає менш передбачуваним. Хоч би як держава 

намагалась піддати інституціоналізації виявлені та ідентифіковані види 

суспільних відносин, постійно формуються нові. У даному аспекті також можу 

говорити і про появу нових загроз, які не завжди охоплюються наявними 

видами державної політики національної безпеки, а отже, і держава не завжди 

здатна ефективно створювати умови для реалізації національних інтересів у 

нових видах суспільних відносин. Такий стан речей свідчить про необхідність 

застосування нових критеріїв до правового регулювання суспільних відносин у 

тих чи інших сферах життєдіяльності, зосереджуючи увагу на прогностичному 

підході, формуванні проактивної державної політики, яка ґрунтуватиметься на 

застосуванні прогнозних індикативних моделей та трендів розвитку суспільних 

відносин у тих чи інших сферах життєдіяльності.  

Однією з таких мало досліджених сфер виступає сфера інфраструктури і 

відповідна їй державна політика — державна інфраструктурна політика (далі — 

ДІФСП). 

Відзначу певне пожвавлення наукового інтересу до проблем захисту 

критичної інфраструктури. Зокрема, найбільшу активність виявляють 

дослідники Національного інституту стратегічних досліджень [213], найбільш 

систематизовані результати роботи яких викладено в роботі „Зелена книга з 

питань захисту критичної інфраструктури в Україні”[149]. Безпосередньо у 
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своїх статтях питання захисту критичної інфраструктури, а також окремі 

аспекти державної інфраструктурної політики розглядали в різні часи такі 

дослідники, як: В. В. Бєгун, Д. С. Бірюков, Д. Г. Бобро, А. Бочков, В. П. 

Горбулін, В. Ф. Гречанінов, О. В. Євдін, В. А. Заславський, С. І. Кондратов, А. 

О. Корченко, А. О. Мороз, Є. Степанова, О. М. Суходоля та інші. 

Утім, в даних публікаціях не робиться аргументований вихід на системні 

концепції формування державної політики у сфері інфраструктури, більше того, 

не подається структурно-факторна модель її будови, не презентується 

організаційно-функціональна модель структури системи суб’єктів забезпечення 

безпеки інфраструктури. Також поза фокусом наукової уваги лишаються 

сучасні тенденції розвитку соціальних систем, трансформації війн нового 

покоління і зміни суспільних відносин, які чинять вплив, а за деяких умов 

становлять загрозу об’єктам інфраструктури. Адже здебільшого дані сучасні 

тенденції презентовані лише крізь призму кібербезпеки з відповідною 

екстраполяцією на такий напрям наукових досліджень як захист інформаційної 

інфраструктури, що потребує окремого наукового аналізу.  

Зазначу обставину, що поза науковим обігом лишаються важливі 

теоретичні напрацювання щодо ведення війн нового покоління. Це, своєю 

чергою, спричинює залишення поза науковою увагою загроз нового рівня 

(нетрадиційні загрози: інфраструктурні війни, блок-чейн технології, уведення 

криптовалют, застосування штучного інтелекту, запуск квантового Інтернету, 

неконтрольований розвиток хмарних сервісів, біоінженерія, нелегальна міграція 

тощо), що можуть нанести шкоду життєво важливим об’єктам національної 

інфраструктури. 

Отже, саме на вирішення даного наукового завдання і спрямована цей 

підрозділ. 

Метою підрозділу є наукове обґрунтування необхідності виділення в 

якості окремих інфраструктурних правовідносин і формування системи 

адміністративно-правового регулювання розроблення та реалізації державної 

інфраструктурної політики в умовах ведення війн нового покоління. 
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У рамках ДІФСП доцільно розглядати різноманітний комплекс наукових 

проблем. Зосереджу увагу на виявленні структурних зв’язків між новими 

трансформативними тенденціями розвитку глобального суспільства та їх 

впливом на інфраструктурну політику України. Як справедливо зазначає 

О.М.Суходоля, важливим чинником сьогоднішньої безпекової реальності стає 

спроможність органів державної влади та суспільства забезпечити адекватне 

реагування на загрози стійкості функціонування критичної інфраструктури 

[533, с. 65]. 

Однією з таких нових тенденцій, яка чинить вплив на інфраструктурну 

політику і є замало дослідженою можна визнати тенденцію до гібридизації 

суспільних відносин і виділення так званих „гібридних війн”, „гібридних 

загроз”, „гібридного миру” як чинників, що формують проблемний комплекс 

унеможливлення стійкого функціонування об’єктів критичної інфраструктури 

тощо. 

Водночас зазначу, що так звані „гібридні війни”, насправді в тих чи 

інших формах існували і раніше, про них писало і говорило чимало вчених, 

обґрунтовуючи у власний для себе спосіб необхідність: 

— розроблення окремої системи знань про безпеку [273; 533; 90; 19; 18; 

607; 152; 91; 92; 272; 281; 333; 490]; 

— виділення окремих напрямів безпекової політики в рамках формування 

єдиної макросистеми [268; 245; 102; 502; 98; 94; 506; 572; 65; 235; 236; 

237; 238; 239; 240; 241; 576; 577; 243]; 

— реалізації в рамках міжнародних відносин чи то „м’якої сили” чи то 

„розумної сили” [634; 642; 640; 618; 654] чи то „холодної війни” [101], 

чи то „кольорових революцій [482] чи то інших військових доктрин 

[78; 264]; 

— реалізації доктрини Герасимова, заснованої на концепції „війни нового 

покоління”, а також інших філософських російських месіанських 

концепцій і доктрин [126; 483]; 
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— побудови та впровадження системи стратегічних комунікацій, 

складовою яких виступає гібридний інструментарій [370]; 

— застосування концепції підштовхування — Nudge  [535] тощо. 

Безпосередню доктрину війни нового покоління, ґрунтуючись на теорії 

рефлексивного управління як противаги концепції гібридної війни, опублікував 

керівник ГШ ЗС РФ В.Герасимов у відомій всім фахівцям статті „Ценность 

науки в предвидении”. 

Причому мою тезу про недоцільність новелізації терміна „гібридна війна” 

також розвиває і О. М. Суходоля, котрий прямо зазначає, що гібридна війна не 

є новим феноменом, а лише відображає застосування нових методів та 

інструментів (чи трансформованих до вимог нового часу старих методів) 

реалізації інтересів країни-агресора. У війні проти України Росія застосувала 

практику диверсійної діяльності, економічного та психологічного тиску, 

пропаганди та інформаційного маніпулювання, при широкому залученні 

кримінальної практики для досягнення цілей, що в комплексі стало 

несподіваним для не підготовленої до такого розвитку подій сусідньої держави 

[533, с. 63]. 

Будова нового світоустрою стала, насамперед, не наслідком гібридизації 

суспільних відносин і уведення в науковий і взагалі мовленнєвий обіг 

різноманітних треміносполук з атрибутивним компонентом „гібридний”: 

„гібридна війна”, „гібридний світоустрій”, „гібридний мир” тощо. Передусім 

йдеться про відхід від консервативної лінійної парадигми, за якої методології 

лінійного прогнозування надається домінуюча роль, а стихійні та випадкові 

процеси вважаються аномаліями та відхиленнями від норми відповідно до 

гаусівського розподілу ймовірності настання малоймовірних подій. Сьогодні 

людство стоїть перед новим викликом, більш коректно та аргументовано 

сформульованим Насимом Талебом: це виклик до людства щодо можливостей 

розвитку в умовах невизначеності та постійного впливу чинників різної 

природи; на думку Талеба, ми побоюємося не того, чого насправді слід 

побоюватися [535, с. 144]. 
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Якщо детально проаналізувати безпекову політику України, то вона 

здебільшого будувалася на реактивних моделях, відтак і настання воєнного 

конфлікту з Росією навіть не розглядалося в постановочному плані. Більшість 

наукових доробків страждало на футурологічну сліпоту, що було зумовлено 

бідністю методологічного інструментарію, який застосувався дослідниками для 

аналізу подій невідомого та випадкового майбутнього. Причому нині в 

більшості безпекових документів так само йдеться не стільки про національну 

безпеку України, скільки про її один аспект — протидії агресії з боку РФ, що 

знову ж таки вкладається в парадигму „реактивного підходу”. Адже безпеці 

загрожує не конкретно Росія (це відбувається тут і зараз), а ті суб’єкти, які 

своїми діями чи бездіяльністю створюють стійкі або випадкові умови для 

нереалізації національних інтересів. 

Ще один аспект, на який я хочу звернути увагу: здебільшого у своїй 

роботах, молоді науковці, а також представники старшого покоління воліють 

аналізувати вже те, що є, тобто ті суспільні відносини, які вже склалися і які 

чітко вкладаються в сформовану ще за радянських часів парадигму розуміння. 

Саме цим воднораз катастрофічно зменшується евристичний потенціал 

дослідження майбутніх можливих станів системи, натомість дослідники 

зосереджуються не стільки на безпосередньо дослідженні, скільки на 

констатації фактів, тим самим перетворюючись з творців та статистів. Також це 

відбивається і в формуванні напрямів державної політики у різних сферах, в 

тому числі у сфері інфраструктури. 

Проведене мною вивчення дисертацій та наукових розробок з безпекової 

тематики, включаючи діяльність різних суб’єктів ДІФСП, надає можливість 

сформувати чіткий висновок: автори в переважній більшості досліджень 

послуговуються реактивним підходом [511], тобто описують реакцію держави 

або інших суб’єктів забезпечення безпеки на події, які вже відбулися; на 

загрози, які вже з розряду потенційних трансформувалися на реальні, тобто 

становлять небезпеку національним інтересам. 
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Зокрема, показовим у цьому методологічно не досить вивіреному підході 

виступає колективна монографія щодо питань гібридної війни, в якій 

зазначається: „Ми мусимо адекватно відреагувати (виділено мною. — Авт.) на 

цей виклик, описати його не заперечуючи, але приймаючи реальність такою, 

яка вона є [484, с. 7]. 

Якщо зберігати устої такої парадигми, то нам і надалі слід чекати, допоки 

будуть зруйновані усі правоохоронні органи, в тому числі спеціального 

призначення, зруйновано або взято під повний контроль найбільш значущі 

критичні об’єкти інфраструктури, а вже потім вибудовувати механізми 

реагування на те, що вже відбулося „приймаючи реальність такою, яка вона є” 

[28], таким чином формуючи нову джерельну базу до чергового видання Чорної 

книги України [593]. 

Також у даному розрізі зазначу і на ганебну, почасти, принизливу 

практику „повчання” іноземних фахівців: як нам робити ту чи іншу 

правоохоронну реформу, особливо реформу ключових суб’єктів державної 

інфраструктурної політики. 

У даному контексті резонує моїй позиції і думка О. В. Литвиненка, який 

зазначає, що протягом 20 років незалежності в Україні для збереження 

державного суверенітету й територіальної цілісності застосовувалися 

„безпекові стратегії слабкої держави”, що „не мають потенціалу для 

кардинального поліпшення ситуації в країні” [271, с. 125]. На жаль, такий же 

підхід зберігається і зараз. Передусім це віддзеркалено в майже аксіоматичному 

серед українських дослідників підході — захист критичної інфраструктури. 

Тобто наперед діяльність уповноважених органів державної влади звужена 

лише до реагування на події, які відбулися або от-от відбудуться. Питання 

теоретичного розмежування понять „захист”, „охорона”, „безпека” доволі 

детально досліджені у численних фахових статтях з цього приводу. Тому в 

рамках своєї роботи я залишу частину цієї дискусії поза межами. 

Стосовно необхідності вжиття проактивних заходів йшлося і на 

конференції, присвяченій побудові та налагодженню ефективного 
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функціонування інфраструктурно-транспортної системи енергозбереження 

Чорноморсько-Каспійського регіону [574]. Методологічною у цьому розрізі, 

лишаючи осторонь сьогочасні політичні погляди даної особи, свого часу була і 

наукова робота В.В.Медведчука стосовно формування та розвитку національної 

мети, національної ідеї та національних інтересів на підставі національного 

ідеалу української нації [310]. 

Яскравим підтвердженням необхідності розроблення та вжиття активних 

заходів є зміна вектору безпекової політики Японії. Так, у жовтні 2018 року 

вперше з часів Другої світової війни японські збройні сили відпрацьовували 

взаємодію та брали участь у практичних навчаннях за межами Японії. Більше 

того, прем’єр Японії С. Абе узяв за мету внести зміни до Конституції країни 

щодо правового статусу Збройних сил Японії, що стане адекватною відповіддю 

на зростаюче домінування Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, яке 

несе надзвичайно небезпечні наслідки для Японії [666]. 

Відсутність системних напрацювань щодо визначення засад 

функціонування державної системи безпеки інфраструктури, визначення 

правового статусу суб’єктів забезпечення безпеки інфраструктури, зумовлені 

низкою чинників більш високого рівня, і відповідно системних проблем, які 

потребують свого першочергового вирішення. На ці проблеми безпосередньо 

зазначено в Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури. До них належать: 

1) відсутність єдиної загальнодержавної системи захисту критичної 

інфраструктури; 

2) недостатність і неузгодженість нормативно-правового регулювання 

з питань захисту систем і об’єктів критичної інфраструктури, зокрема 

відсутність спеціального закону про критичну інфраструктуру та її захист; 

3) відсутність державного органу, відповідального за координацію дій 

у сфері захисту критичної інфраструктури; 

4) невизначеність повноважень, завдань і відповідальності 

центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері 
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захисту критичної інфраструктури, а також прав, обов’язків та відповідальності 

власників (розпорядників) об’єктів критичної інфраструктури; 

5) відсутність єдиних критеріїв та методології віднесення об’єктів 

інфраструктури до критичної інфраструктури, порядку їх паспортизації та 

категоризації; 

6) відсутність єдиної методології проведення оцінки загроз критичній 

інфраструктурі, а також відсутність спеціального правоохоронного органу, 

відповідального за проведення аналізу та оцінки загроз критичній 

інфраструктурі, проведення іноземними державами економічної експансії та 

дискримінаційної політики, недопущення заподіяння шкоди економічному і 

науково-технічному потенціалу держави, а також організацію та вжиття 

відповідних заходів протидії; 

7) нерозвиненість державно-приватного партнерства у сфері захисту 

критичної інфраструктури та невизначеність джерел фінансування заходів із 

захисту критичної інфраструктури; 

8) недостатній рівень міжнародного співробітництва у сфері захисту 

критичної інфраструктури [455]. 

Отже, застосування методів війни нового покоління спричинює зміну 

векторів безпекової політики держав, формує розуміння того, що при такому 

типі війни порушення спроможності інфраструктури життєдіяльності країни 

виконувати свої функції стає одним з її інструментів, дія якого спрямовується 

на підрив спроможності країни протистояти агресору. На думку О. М. Суходолі, 

даний аспект ведення війни, зокрема пошкодження критичної інфраструктури 

як інструмент гібридної війни, є новим напрямом наукових досліджень [533, с. 

64]. 

У даному ракурсі слід чітко констатувати про появу в рамках війн нового 

покоління нового підвиду війни: інфраструктурної. На дану обставину також 

звертає увагу і В. П. Горбулін, який вказує, що майбутнє слід будувати з огляду 

на те, що „інфраструктурна війна” стає реальним робочим інструментом 

агресії [484, с. 359]. 
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Не лише вживання терміна, а й спробу визначення поняття 

інфраструктурної війни знаходимо і в роботі О.М. Суходолі, який під цим 

терміном розуміє комплекс дій, спрямованих на погіршення умов 

життєдіяльності населення та функціонування економіки окремої країни, має за 

мету формування умов для введення на державні посади в країні, стосовно якої 

здійснюється агресія, людей, готових враховувати інтереси агресора [533, с. 

65]. 

Для мене важливим є те, що О.М.Суходоля прямо вказує на те, що 

„інфраструктурна війна” стає реальним робочим інструментом. Тому на 

перший план виходить завдання щодо забезпечення спроможності критичної 

інфраструктури виконувати свої функції (надавати послуги) навіть у випадку 

пошкодження окремих об’єктів критичної інфраструктури. Цей напрям відомий 

у світовій практиці як „планування на випадок кризових ситуацій” (contingency 

planning) та застосовується як у державному управлінні, так і в діяльності 

суб’єктів господарювання різних форм власності [533, с. 68].  

Таким чином війни нового покоління породили нові види загроз, яким 

досі не створено адекватних державних систем протидії, а у більш 

абстрактному плані не сформовано алгоритми прогнозування формування 

нових видів загроз з упередженим формуванням напрямів державної політики, 

які заздалегідь унеможливлюватимуть прояви тих чи інших загроз або 

мінімізуватимуть негативні наслідки від їх реалізації для об’єктів стратегічної 

інфраструктури в найбільш важливих сферах життєдіяльності або ж секторах 

стратегічної інфраструктури. На мій погляд одним із таких інструментів мають 

виступати інфраструктурні стратегії. 

Організаційно-правовий механізм управління державою стає насправді 

дієвим, ефективним за умови науково обґрунтованого стратегічного 

планування, прогнозування й вироблення відповідних стратегій. З одного боку, 

останні допомагають чітко визначити курс держави, вектори подальшого 

розвитку окремих галузей. З іншого, – стратегії слугують підґрунтям для 

поетапної деталізації дій органів державної влади, суб’єктів владних 
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повноважень щодо реалізації наміченого. По суті, стратегії артикулюють 

бажане задля перетворення бажаного на реальне завдяки дії інституційного 

впливу, зокрема й адміністративно-правового регулювання. Отже стратегії, 

зокрема інфраструктурні, стають невід’ємним атрибутом існування будь-якої 

цивілізованої та інфраструктурно розвиненої держави. Парадоксальність 

ситуації, однак, полягає в одночасному визнанні важливості та актуальності 

питання та недостатністю його наукового розроблення.  Відтак, потребується 

певною мірою ліквідувати цю прогалину в теоретичній площині. 

Багатоплановість наукової проблематики питань інфраструктурної 

політики, в тому числі концептуалізації й нормування процесів регламентації 

втілення інфраструктурних стратегій зумовлюють звернення до неї вчених 

різних галузей. Здебільшого у цій царині – економічні дослідження. Серед 

значної кількості подібних публікацій особливо виділяються наукові розвідки 

О. Біттера щодо стратегії розвитку інфраструктури аграрного ринку [42 ]; В. 

Дубницького, В. Комірної, І. Ганжели щодо стратегії розвитку соціальної 

інфраструктури регіону [122], Т. А. Коляди щодо формування бюджетної 

стратегії України [193];  С. Онишка, І. Чуницької щодо стратегічної траєкторії 

розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його 

інфраструктурного потенціалу [339], І. Познанської щодо стратегії розвитку 

морської транспортної галузі України в умовах євроінтеграції [362],  В. 

Шемаєва щодо стратегічних пріоритетів розвитку морських портів України 

[600], І. Жиляєва щодо стратегічного управління розвитком кіберзахисту 

критичної інформаційної інфраструктури України [512], М. Суходолі щодо 

використання енергетичної зброї в енергетичній стратегії [531], М. Бурик щодо 

стратегічного планування розвитку транспортної інфраструктури [53], О. 

Клочковського щодо стратегії розвитку туристичної інфраструктури [185], 

Загурської-Антонюк щодо використання полістратегій [141]  та ін. 

Не обходять увагою зазначену тематику й фахівці в галузі державного 

управління. Зокрема, слід відзначити публікації Д. Антонюка, К. Антонюка 

щодо формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної 
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інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської 

інтеграції [13]; П. Клімушина щодо стратегії та механізмів електронного 

урядування в інформаційному суспільстві [184], Б. Козира і А. Заприводи  щодо 

профілювання стратегії розвитку в управлінні інфраструктурними об’єктами 

[189], Д. Котенка щодо інституціональної інфраструктури муніципального 

стратегічного планування розвитку [246], Т. Сивак щодо розвитку системи 

стратегічних комунікацій [489] тощо. 

Окрема категорія публікацій складається з безпекознавчих досліджень у 

сфері стратегічної інфраструктури. Зокрема, йдеться про наукові праці В. 

Баранніка і Т. Брежнєвої щодо енергетичної безпеки як стратегічного 

пріоритету НАТО [21];  О. Лисенка, І. Чеканової, О. Кутового, В. Нікітіна щодо 

стратегій управління ризиками на об’єктах критичної інфраструктури в умовах 

невизначеності [267]; Т. Чернявської щодо стратегічних напрямів розвитку 

транспортно-комунікативної системи України в контексті забезпечення 

національної безпеки і самодостатності [592]; О. Шаховала, І. Лозової, С. 

Гнатюка щодо розробки стратегії забезпечення кібербезпеки України [598]; В. 

Ліпкана щодо застосування стратегічних комунікацій у державній 

інфраструктурній політиці [370]. 

Попри значний інтерес вчених до проблематики стратегій у різних 

галузях інфраструктури, високу частотність вживання ключової термінології, 

сутність поняття залишається недостатньо розкритою. Більше того, 

термінологічне сполучення „інфраструктурні стратегії” загалом не фіксується 

у текстах наукових праць. Констатується, що здебільшого дослідження у цій 

галузі знаходяться в площині економіки, управління, частково – 

безпекознавства. Фактично, з позицій правової науки, дане питання майже не 

висвітлено.  

Зазначене детермінує фокус моєї наукової уваги на визначення поняття та 

змісту інфраструктурних стратегій в парадигмі права.  

Поняття „стратегія”, яке відоме людству не одне тисячоліття і яке стало 

інтернаціоналізмом, веде походження від грецького stratȇgia. Попервах його 
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вживання обмежувалося військовою сферою, через це абсолютна більшість 

лексикографічних джерел в якості першого значення наводить тлумачення: 

„Мистецтво підготовки і ведення війни та великих воєнних операцій // Наука 

проведення війни – вища воєнна наука” [67, с. 1202; 334, с. 731]; 

„Найважливіша частина воєнного мистецтва; включає теорію та практику 

ведення війни, воєнних кампаній і великих бойових операцій” [332, с. 647]. 

Поступове розростання семантичного поля поняття перетворює термін на 

багатозначне слово, оскільки з’являється ще й переносне значення, яке 

інтерпретується словниками української мови так: „Мистецтво економічного, 

суспільного і політичного керівництва масами, яке має визначити головний 

напрям їхніх дій, вчинків” [67, с. 1202; 334, с. 731–732]; „Мистецтво управління 

політичною боротьбою” [332, с. 647 ]. Симптоматично, що, характеризуючи 

переносне значення, укладачі лексикографічних джерел вказують на 

невід’ємний зв’язок поняття з управлінням, керівництвом. Проте важко не 

помітити певну архаїзацію елементів тлумачення, за якої застосовуються 

застарілі натепер штампи „керівництво масами”, „політична боротьба” тощо. 

До недоліків можна віднести й те, що загальномовні словники не враховують 

появи додаткових нових значень, які з’явилися протягом останніх десятиліть, 

зокрема стратегії як нормативно-правового акта. 

Найбільш повно ключове поняття представлено у „Словнику 

стратегічних комунікацій” за авторством Т. В. Попової та В. А. Ліпкана. Воно 

трактується через чотири основні семи: „1. Мистецтво підготовки і ведення 

військових дій. 2. Мистецтво спрямування дій і вчинків інших людей за 

визначеним напрямом. 3. Документ зі сформульованим переліком цілей і 

засобів їх досягнення. 4. Планування і втілення в життя певної лінії за 

допомогою використання й комбінування усіх доступних засобів і методів 

тактики” [370, с. 360 ]  Безумовними перевагами наведеного тлумачення є 

відображення усіх актуальних натепер значень ключового поняття, сучасність і 

стислість визначень, вказівка на зв’язок стратегії і тактики, відсутність 

політичної заангажованості.  
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У контексті інфраструктурних стратегій найбільш актуальними є останні 

з двох наведених значень. Тобто стратегія може виступати в якості назви 

самостійного нормативно-правового акта, а також відображати певні 

управлінські процеси з реалізації намічених довгострокових цілей. 

Формулюючи основні характеристики стратегії, О. Попов виділяє такі, як: 

наявність місії, цілей і завдань, довгостроковість і перспективність, 

ресурсоємність, агресивність, володіння мобілізаційною силою, опертя на 

відповідні стратагеми, інститути, структури [369, с. 91].  Звертає на себе увагу, 

що, окрім цілком прийнятних і зрозумілих якостей, до переліку включаються 

доволі дискусійні елементи.  

По-перше, це місія. На думку О. Попова, саме місії належить 

найголовніша роль у формуванні стратегії. За його словами: „…місія означає 

усвідомлення політичним актором власного виключного покликання на 

національній або навіть на світовій сцені, його історичного призначення” [369, 

с. 94]. При цьому абсолютно не береться до уваги, що слово „місія” має 

піднесено книжне, патетичне маркування. Будучи за своєю природою 

філософсько-суб’єктивним, воно важко вписується в категорії державного 

управління і права. Крім того, при визначенні місії різко зростає роль 

національного лідера, його власного та особистого бачення вектора розвитку 

держави. У такий спосіб, стратегія начебто індивідуалізується, відкидаючи роль 

державних інститутів, які мають концептуалізувати політичні вектори 

розвитку, визначення пріоритетів. До того ж сам автор статті наводить 

приклади так званих „цивілізаційних дір”, що утворилися через спотворене 

розуміння лідером своєї місії. Достатньо згадки про російські революції та 

епоху сталінізму, які призвели до громадянської війни, геноциду, голодомору, 

масових „зачисток”, депортації ряду народів й окремих соціальних верств тощо. 

Тож виділення у стратегії місії є доволі неоднозначним. По суті достатньо 

стратегічних цілей. 

Так само негативна конотація слова „агресивність”, можливо, й пасує 

російським стратегіям, проте аж ніяк не прийнятна для України. Скоріше слід 
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говорити про „наступальний характер”, „наполегливість”, 

„конкурентоздатність”, „випереджувальний характер” тощо.   

Отже, характеризуючи поняття стратегій, на мою думку, слід спиратися 

на такі критерії, як:  

- наукова обґрунтованість; 

- відображення стратегічних національних інтересів з чітким 

прогнозуванням перспектив;  

- орієнтація на випереджувальний розвиток, що забезпечується 

стратегічним управлінням, зокрема стратегічним плануванням та 

прогнозуванням, а ще системою стратегічних комунікацій, а також 

інструментами стратегічної (випереджувальної правотворчості);  

- ефективна безпекова спроможність на рівні життєдіяльності 

людини, суспільства, держави; 

- баланс амбіційності й реальної оцінки можливостей та 

спроможностей, в тому числі потенційних;  

- ясність та однозначність;  

- логічність, послідовність та ієрархічність;  

- здатність деталізуватися в подальших завданнях і заходах;  

- співвідношення із часовими та математичними параметрами;  

- спроможність мобілізації суб’єктів правовідносин;  

- наявність / можливість створення механізмів забезпечення 

діяльності;  

- визначеність параметрів моніторингу реалізації та коригування дій 

на кожному етапі. 

Виходячи з цього, під інфраструктурними стратегіями пропоную 

розуміти науково обґрунтований комплексний концепт, який 

матеріалізується у вигляді відповідних нормативно-правових актів, 

ухвалених у встановленому порядку, із зазначенням довгострокових 

перспектив, цілей і завдань, котрими регулюються суспільні відносини у 

сфері розвитку і функціонування усіх видів інфраструктури, а також 
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системи широкомасштабних заходів, реалізація яких забезпечує досягнення 

стратегічних цілей і завдань. 

Прокоментую авторську дефініцію.  

По-перше. Наведене визначення спирається на твердження, що стратегія у 

своєму становленні й реалізації проходить шлях від ідеї до наукової гіпотези, а 

потім – до науково обґрунтованого концепту, який далі від сфери науки 

переходить до сфери адміністративного-правового регулювання як 

стратегічного управління, так і державного управління в цілому. У такий спосіб 

закладається динамічний аспект з опертям на етапи розробки й формулювання 

стратегії.  

По-друге, в авторському тлумаченні представлені два основні значення 

терміна, згідно з якими він відображає і назву відповідного нормативно-

правового акта, і комплекс заходів з його реалізації.  

По-третє, обумовлено, що подібними актами, ухваленими у 

встановленому порядку, регулюються ті суспільні відносини, що виникають у 

процесі розвитку й функціонування усіх видів стратегічної інфраструктури в 

усіх сферах життєдіяльності (секторах) за будь-яких умов і режимів та 

локалізації функціонування і походження безпекоґенних чинників різної 

природи. У такий спосіб охоплюється не тільки транспортна (за 

розповсюдженим вузьким розумінням), а й стратегічна інфраструктура в 

цілому, соціальна, фінансово-економічна, інформаційна, кібернетична, 

туристична, морська, енергетична, розвідувальна та інші види інфраструктури.  

По-четверте. Вказується, що реалізація стратегій потребує вжиття 

узгоджених за цілями та завданнями, принципами та методами комплексу 

систематичних широкомасштабних заходів. На цьому шляху актуалізується 

використання інструментарію стратегічних комунікацій, під якими у 

публічному управлінні  розуміють складову державно-управлінського процесу, 

зорієнтовану на встановлення довіри до держави й довготривалих взаємозв’язків 

із внутрішніми і зовнішніми аудиторіями з метою створення умов для реалізації 

публічної політики; технологія публічного адміністрування, тобто певна 
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сукупність дій, що мають бути послідовно, із використанням конкретних засобів і 

прийомів належним чином реалізовані суб’єктом публічного управління в 

інформаційному просторі[488, с. 26].  

У рамках даної концепції стратегічних комунікацій також обґрунтовується, 

що синхронізація комунікацій забезпечується шляхом координації та узгодження 

дій у процесі реалізації комунікаційних стратегій у просторі й часі на підтримку 

стратегічних завдань через вироблення єдиних підходів до їх розробки і реалізації 

в державі. Така синхронізація комунікацій має забезпечуватися з використанням 

проєктного підходу, зокрема, на загальнодержавному рівні доцільним є 

формування портфеля комунікаційних проєктів та створення відповідної 

організаційної структури – підрозділу з питань управління портфелем 

комунікаційних проєктів в Офісі стратегічних комунікацій КМУ. Запропоновано 

технологію проєктування стратегічних комунікацій, визначення наративів, 

ресурсів і планів для досягнення мети та побудови ефективних взаємовідносин 

влади з цільовими аудиторіями. Невід’ємними складовими цього процесу є 

розроблення й запровадження інноваційних комунікаційних технологій і 

технологій маркетингу та соціальної реклами[488, с. 27]. 

Отже, це означає, що на управлінських принципах взаємної узгодженості, 

координації,  взаємодії, в окремих випадках – публічно-приватного партнерства 

до діяльності залучається значне коло суб’єктів, не обмежуючись лише 

суб’єктами владних повноважень. 

Безумовно, сформульоване визначення не може претендувати на 

бездоганність і вичерпність, воно пропонується на розсуд наукового 

громадськості  для подальших творчих і конструктивних дискусій на шляху 

становлення та розроблення ефективної державної інфраструктурної політики 

України, а також в аспекті необхідності розвитку стратегічної правотворчості. 

Також зазначу, що це є перша спроба у вітчизняній науці адміністративного 

права розкрити зміст нового поняття. 

Розглянувши характеристики стратегії в якості цілеспрямованої 

діяльності, відповідно до логіки подальшого дослідження маю здійснити 
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проведення наукового аналізу „стратегій” як стратегічних нормативно-

правових актів України. 

Одразу слід зазначити, що традиція прийняття таких документів, якими є 

різного роду „стратегії” притаманна багатьом країнам. Проведений мною 

контент-аналіз масиву законодавства щодо регулювання суспільних відносин у 

сфері інфраструктури, уможливив констатувати, що доволі яскраво ця 

тенденція виявляється у сфері кібербезпеки (а інфраструктурні стратегії 

перетинаються з даною сферою дуже щільно, особливо, якщо йдеться про 

інформаційну інфраструктуру).  Зокрема натепер подібні стратегії ухвалені й 

тривалий час діють в Австрії [612], Бельгії [622], Естонії [624], Латвії [638], 

Німеччині [623], Польщі [625], Угорщині [645], Франції [626], Чорногорії [658], 

Японії [660] та ін.  

Не стояла осторонь розроблення стратегічного законодавства й Україна. 

Аналіз вітчизняних „стратегій” в діахронічному аспекті дозволив 

встановити, що ще у 1999-ому був прийнятий Указ Президента України „Про 

впровадження системи стратегічного планування і прогнозування”, який у 2008 

році втратив чинність [385]. Проте його історична роль полягала в тому, що вже 

на той час порушувалися організаційні аспекти, які в подальшому слугували 

запровадженню в Україні алгоритмів розробки, ухвалення відповідних 

стратегій.   

За нормами юридичної техніки, що склалися за два десятиріччя, відколи 

ухвалюються стратегії, закріпилася традиція, за якою документ містить певні 

складові елементи, а саме:  

 загальна частина: обґрунтування нагальності прийняття стратегії, 

сфери її дії; характеристика проблеми, що потребує розв’язання; специфіка 

правового механізму реалізації, узгодженість з іншими актами, в тому числі 

міжнародними);  

 мета і строки реалізації; 

 напрями реалізації; 

 очікувані результати реалізації стратегії; 
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 фінансове забезпечення реалізації.  

В окремих випадках до структури акта може включатися розділ „Загрози 

реалізації Стратегії”, в якому міститься аналіз негативних чинників, що 

перешкоджають досягненню поставлених цілей.  

Як правило, стратегії схвалюються відповідним розпорядженням 

Кабінету Міністрів України. Зазвичай до них додається план заходів, який 

затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України.  

При особливій значущості проблеми стратегії можуть затверджуватися і 

на рівні закону. Прикладом цього можуть слугувати „Основні засади (стратегія) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року", затверджені 

Законом України від 28 лютого 2019 року [345].  

Якщо питання знаходиться в безпосередній компетенції Президента 

України, то відповідно до ст. 107 Конституції України, а також ч. 2 ст. 2 Закону 

України „Про основи національної безпеки України” окремі особливо важливі 

стратегії можуть затверджуватися Указом Президента. Саме так відбулося зі 

„Стратегією сталого розвитку „Україна – 2020” [525], а згодом 30 вересня 2019 

року було видано Указ Президента України №722/2019 „Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року” [465], „Стратегією кібербезпеки 

України” [515].  

Принагідно слід зазначити, що свого часу укладачі „Стратегії сталого 

розвитку „Україна-2020” відмовилися від традиційної побудови „дерева цілей”, 

а внесли певні інновації, виокремлюючи такі вектори, як: розвиток, безпека, 

відповідальність, гордість. При всій інноваційності подібних підходів поняття 

відповідальності та гордості доволі дискусійні, оскільки скоріше належать до 

площини виховних процесів, а не соціально-економічних. Однак подібний 

підхід має право на існування, оскільки він спирається на те, що прийнято 

називати „людський фактор”.  

Переважна більшість стратегій, які можна кваліфікувати як 

інфраструктурні, розраховані на середньострокову перспективу, тобто на 5–10 

років. Підтвердженням даної тези є: „Державна стратегія регіонального 
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розвитку на період до 2020 року” [107], „Стратегія розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року” [524], „Національна стратегія управління 

відходами на період до 2030 року” [327], „Національна транспортна стратегія 

України на період до 2030 року” [328], „Стратегія розвитку інноваційної 

діяльності на період до 2030 року” [521], „Стратегія інтегрованого управління 

кордонами на період до 2025 року” [514] тощо. 

 Іноді перспективи можуть значно скорочуватися, зокрема це яскраво 

видно по ухвалених у 2017-ому „Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених 

осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 

на період до 2020 року” [513], „Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2020 року” [518]. 

Менш характерні випадки ухвалення довгострокових стратегій, 

розрахованих на період 15–25 років, хоча є поодинокі випадки й таких. 

Зокрема: „Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року” 

[423], „Енергетична стратегія України на період до 2035 року „Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність” [130].  

Аналіз текстів перелічених документів дозволив встановити, що всі вони 

відповідають вимогам наукової обґрунтованості, логічності, послідовності, 

ієрархії, здатності деталізуватися у подальших заходах, визначеності 

параметрів моніторингу реалізації. Проте є і ряд особливостей, які не завжди 

можна віднести до позитивних, а саме: 

1. У масштабах держави не простежується системності у прийнятті 

„Стратегій”. Фактично відсутня консолідація фінансових, політичних, 

економічних, дипломатичних засобів реалізації стратегічних комунікацій. 

Документи з питань, які є інтеграційними для ряду сфер, слабо координуються 

між собою. Все це лежить в площині більш абстрактного порядку: необхідності 

розроблення засад стратегічної правотворчості. 

2. Поставлені в ухвалених „Стратегіях” цілі скоріше орієнтовані на 

консервацію певних процесів (за принципом „аби не гірше”), незначне 

поліпшення існуючої ситуації без передбачення чітких та зрозумілих для 
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правозастосування параметрів якісного та кількісного оновлення 

інфраструктурного ландшафту. Зазвичай стратегії такого типу відносять до 

категорії нейтралізуючих або депресивних, оскільки їм бракує амбіційності, 

наступальності, проактивності, випереджуючого характеру, фокусуванні на 

стрімкому прориві в умовах жорсткої світової конкуренції.  

3. Констатується ігнорування укладачами „Стратегій” 

геопросторових, геополітичних, геостратегічних, геоекономічних та 

геоінформаційних кваліфікаційно-кадрових та інших, в тому числі 

інфраструктурних конкурентних переваг України, що відкривають широкі 

можливості для її повноцінної інтеграції у світові трансформаційні та 

інфраструктурні процеси з урахуванням стратегічних національних інтересів 

(розвиток космічної та супутникової інфрастурктури, розвиток енергетичної 

інфраструктури, розвиток екосистем тощо). Комплекс меншовартості, на жаль, 

дається до взнаки і тут. 

4. Вбачається брак гласності і взагалі транспарентності щодо ступеню 

виконання тих актів, термін дії яких закінчився. А також відсутні механізми 

контролю за їх реалізацією, відсутні механізми настання відповідальності за 

невиконання тих чи інших положень стратегії. 

Що ж власне до інфраструктурних стратегій, то можна відзначити, що 

за відсутності виваженої державної інфраструктурної політики вказані стратегії 

не є консолідованими, вони фрагментарно розпорошені по сотнях нормативних 

актів. Відтак доволі важко реконструювати цілісне та холістичне бачення цього 

різновекторного та багатопланового процесу.  Більше того, розмитість подібних 

стратегій призводить до того, що інфраструктурні проєкти в Україні слабо 

корелюються із дослідженим типом нормативно-правових актів, а відтак 

втрачається початковий зміст стратегічної правотворчості, визначальний вплив 

стратегічного бачення на формування ефективних інституційних 

спроможностей щодо стратегічного управління у сфері інфрастурктури з метою 

створення умов для реалізації стратегічних національних інтересів.       
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Звернення до офіційного сайту Кабінету Міністрів України засвідчує, що 

в розділі „Діяльність” загалом відсутні будь-які згадки про „Стратегії”, не 

кажучи про інфраструктурні: ані як про ті документи, які схвалюються 

розпорядженням Кабінету Міністрів України і реалізуються на даному етапі, 

ані як проєкти майбутнього [118].  

Доводиться також констатувати, що в діяльності окремих центральних 

органів виконавчої влади, зокрема міністерств, причетних до реалізації 

інфраструктурних стратегій, загалом не висвітлюється реалізація ухвалених 

Кабінетом Міністрів України відповідних нормативних актів. Хоча для 

проформи на сайті Міністерства інфраструктури України є згадка про 

„Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року” з 

визначенням чотирьох пріоритетів:  

1) конкурентоспроможна та ефективна транспортна система;  

2) інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні 

проєкти;  

3) безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний 

транспорт;  

4) безперешкодна мобільність та міжрегіональна інтеграція [526].  

При цьому фактично ігнорується те, що на дане Міністерство покладені 

функції забезпечення діяльності поштового зв’язку, а не тільки транспорту. До 

того ж зазначеним Міністерством спрямовується діяльність Державного 

агентства інфраструктурних проєктів. Про те, яким чином воно працює задля 

реалізації існуючих стратегій, на сайтах та в офіційних джерелах також бракує 

достатньої інформації. Більше того, відзначено, що Державне агентство 

інфраструктурних проєктів України (Укрінфрапроєкт) діє на підставі 

положення про Укрінфрапроєкт, що затверджене Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.09.2016 р. № 714[108]. 

Положення „Про Державне агентство інфраструктурних проєктів” 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 

714. Згідно з даним положенням Державне агентство інфраструктурних 
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проєктів України (Укрінфрапроєкт) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України 

через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері 

розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури 

авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового 

забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до 

державних програм. Відповідно основними завданнями Укрінфрапроєкту є: 

1) реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури: авіаційного; морського; 

річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із 

забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм; 

2) внесення на розгляд міністра інфраструктури пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та 

річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із 

забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм; 

3) здійснення управління об’єктами державної власності. 

Отже, як можна побачити, даний орган було створено, так би мовити 

секторальним, і хоча назва в нього має широкий зміст, його діяльність і 

предметна компетенція обмежені лише окремим видами транспортної 

інфраструктури. Цей підхід є не досить коректним і вдалим. 

 Таким чином, за відсутності в науковому обігу чітко визначеного 

розуміння інфраструктурних стратегій, а також через несформованість 

державної інфраструктурної політики даний напрям діяльності не набув 

відповідного рівня концептуального осмислення, а також свого належного 

рівня практичної реалізації, що суттєво відбивається на стратегії розвитку 

України як ефективної та процвітаючої держави із могутнім інфраструктурним 

потенціалом та значними інституційними спроможностями щодо його 

реалізації відповідно до стратегічних національних інтересів. 
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Підвищення ефективності державної інфраструктурної політики є 

важливою методологічною проблемою, адже юридична наука має досліджувати 

не лише наявні суспільні відносини, а й формувати дороговкази формування 

нових відносин, в тому числі правових інфраструктурних відносин. Адже свого 

часу ще Гегель відзначав, що ідею складає лише те, що має своїм предметом 

свободу [81]. У зв’язку з цим, одним із аргументів становлення нового виду 

суспільних відносин і відповідно формування нового напряму державної 

політики — державної інфраструктурної політики, є дослідження видів 

технологічних укладів, зокрема шостого технологічного укладу з подальшою 

екстраполяцією на розроблення напрямів адміністративно-правового її 

регулювання. 

Саме на вирішення даних питань і спрямовано наш подальше 

дослідження 

 

4.2 ДЕТЕРМІНАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО КРАЇН ШОСТОГО 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ І НАПРЯМІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Успішність і процвітання країни залежать від сукупності чинників, багато 

з яких перебувають в предметному полі права або ж опосередковуються ним. 

Відтак, у сучасному глобалізованому світі з метою збереження власної 

ідентичності, в тому числі інфраструктурної ідентичності, як 

інфраструктурної спроможності забезпечити втілення національних інтересів 

завдяки ефективній реалізації норм права, що регулюють суспільні відносини у 

сфері функціонування життєво важливих об’єктів інфраструктури, Україна 

повинна володіти могутнім та системним інфраструктурним комплексом і 

ефективно функціонуючою державною системою інфраструктури, в тому числі 

володіти ефективною системою правового забезпечення відповідної державної 

політики. 
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Сьогодні відбуваються драматичні зміни не лише в геополітичній площині, 

а у й сфері розподілу центрів впливу на найбільш важливі об’єкти 

інфраструктури безвідносно до їх територіальної або інституціональної 

належності з одночасним формуванням стратегічних центрів управління ними в 

інтересах суб’єктів управління, в тому числі транснаціональних корпорацій. 

На жаль, в Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури [455], акцентованість, як і раніше майже в усіх безпекових 

документах [460; 439; 425; 440], зберігається на оперативно-тактичному рівні: 

агресія РФ, посилення терористичних загроз, аналіз існуючих та 

ідентифікованих загроз, дублювання застарілих кліше щодо „необхідності 

удосконалення взаємодії”, врахування техногенних загроз тощо. Даний 

контекст покладено і в основу різноманітних проєктів тексту Закону України 

„Про критичну інфраструктуру та її захист”. За такого підходу будь-які 

силкування правників щодо регулювання інфраструктурних відносин завжди 

матимуть ретроспективний аспект, а право перетворюється на служницю 

існуючій правовій реальності, а не на вагомий регулятор управління 

суспільними відносинами, в тому числі в напрямі формування нових відносин.  

Утім постає актуальна потреба виходу на стратегічний рівень мислення з 

урахуванням аналізу сучасних трендів, сучасних тенденцій розвитку суспільних 

відносин, зокрема роботизації, цифровізації, розвитку нано- та біотехнологій, 

впровадження штучного інтелекту. Причому наше завдання завдання полягає 

не стільки у вербалізації  формулювання певної моделі для заповнення 

прогалин у правовому регулювання ДІФСП, скільки у тому, щоб віднайти 

єдину основу для високотехнологічної розробки конкретних пропозицій 

удосконалення адміністративно-правового регулювання з урахуванням 

закономірностей глобалізації і трансформації не лише суб’єктивних, а й 

об’єктивних чинників і критеріїв, спільної мети реалізації національних 

інтересів і збереження інфраструктурної ідентичності нашої держави в рамках 

утворення шостого технологічного укладу. 
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Вплив та наслідки Brexit для інфраструктурної політики України потрібно 

також враховувати не лише у короткочасній, а й у довгостроковій перспективі, 

чого також не зроблено в жодному документі, що регулює правові 

інфраструктурні відносини [374]. 

За таких умов, роль права знову не зводитиметься до служниці панівного 

класу, а відновить свій статус справжнього регулятора суспільних відносин, 

незалежно від того, чи визнає факт існування цих відносин правляча верхівка, 

чи ні. Тому, я спробую сформувати альтернативний погляд існуючій позиції 

щодо адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що 

складаються у сфері інфраструктури на базі системного синергетичного та 

проактивного методологічних підходів. 

В Україні не стоять осторонь досліджень шостого технологічного укладу. 

Так, за ініціативи МОН України у 2018 році було оголошено конкурс наукових 

робіт на тему: „Економічна глобалізація та шостий технологічний устрій” [129]. 

Але ці дослідження носять здебільшого відірваний від контексту будови 

сучасної державної політики характер і, на жаль, не знаходять фактичного 

відображення у різноманітних державних планах, програмах, нормативних 

актах. 

Так само в роботах, присвячених безпосередньо дослідженню окремих 

аспектів  інфраструктурної політики, наприклад: В. В. Бєгуна, Д. С. Бірюкова, 

Д. Г. Бобра, А. Бочкова, В. П. Горбуліна, О. В. Євдіна, В. А. Заславського, С. І. 

Кондратова, А. О. Корченка, А. О. Мороза, Є. Степанова, О. М. Суходолі, 

С. С. Теленика та ін. [213; 149; 342; 546], навіть побіжно не вказується на 

зв’язок шостого технологічного укладу та розвиток інфраструктури. 

На жаль, не було згадано про це ані на засіданні МЕРГ з питань створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури, яке проходило 21 

жовтня 2019 року [59], ані на круглому столі з питань законодавчого 

забезпечення реформування СБУ, що проходив 22 жовтня 2019 року в НІСД 

[58]. 
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Водночас автори, що вивчають проблематику шостого технологічного 

укладу, відзначають на його вплив на різні компоненти інфраструктури. 

Зокрема І. Макаров зауважує, що шостий технологічний уклад передбачає 

розвиток нано- і біотехнологій, що є принципово новим кроком порівняно із 

попередніми технологічними укладами. Саме це утворює додаткові можливості 

для розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури цивілізації [301]. 

Саме тому мною вперше в науковій літературі порушується питання 

кореляції завдання входження до переліку країн шостого технологічного укладу 

і формування напрямів адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики. 

Для розуміння важливості і логіки викладення матеріалу потрібно зважено 

і без емоцій підходити до аналізу об’єктивної реальності, сприймаючи її як 

категорію об’єктивну, поза намагань умістити в профановану систему 

формально-логічного опису інфраструктурні відносини на базі чинної в Україні 

нормативної бази. З урахуванням викладеного, доцільно диференціювати групи 

країн за критерієм їх інфраструктурної спроможності в контексті належності до 

країн того чи іншого технологічного укладу. Це сформує загальне уявлення про 

інфраструктурну світобудову і роль України в ній, з подальшим розумінням 

підходів до вирішення завдань, що стоять в даному дослідженні з урахуванням 

глобального контексту. 

Зокрема, з позицій формування та включеності тих чи інших держав до 

технологічних укладів, виділяють наступні групи держав [99]:  

1) технологічне ядро : США, Китай, Японія, Німеччина, Англія, 

Франція; 

2) країни першого технологічного кола : Італія, Канада, Швеція, 

Фінляндія, Нідерланди, Австралія, Південна Корея, Сінгапур; 

3) країни другого технологічного кола : найбільш розвинені країни : 

Індія, Бразилія; 

4) постсоціалістичні країни Східної Європи; 

5) країни СНД; 
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6) найменш розвинені країни. 

Таким чином, включеність до шостого технологічного укладу на пряму 

віддзеркалює рівень розвитку об’єктів стратегічної інфраструктури (далі — 

ОСІ). І навпаки: рівень розвитку інфраструктури створює умови до включеності 

держави до шостого технологічного укладу.  

Відзначу, що зараз активно з’являються нові галузі, збільшується 

ефективність виробництва у поєднанні з кардинальним збільшенням потреб в 

енергії, поєднаним зі зменшенням робочих місцях та збільшенням споживання 

енергоресурсів. Відбувається роботизація і цифровізація, широке впровадження 

штучного інтелекту у сферу суспільного життя, в тому числі в безпекову сферу, 

сферу оборонно-промислового комплексу. Зокрема, В. М. Бегма та О. О. 

Свергунов справедливо відзначають, що наразі у центрі уваги – розроблення 

лазерного, гіперзвукового, роботизованого та іншого озброєння з 

використанням штучног оінтелекту, яке суттєво змінює характер сучасних війн 

[25, с. 6]. 

Причому, на думку фахівців, процес роботизації є незворотним, і ставить 

нові системні проблеми як перед системою державного управління, так і в 

цілому перед громадянським суспільством [477]. 

Стосовно впровадження штучного інтелекту, то відзначу, що один із 

лідерів уведення даних технологій — Велика Британія — за даними організації 

(Tech Nation), за перші шість місяців 2019 року за допомогою власних стартапів 

та компаній отримала рекордну суму інвестицій в розмірі понад 1 мільярд 

доларів США [80]. Відтак, розвиток високих технологій та відповідних їм 

об’єктів стратегічної інфраструктури сприятиме залученню необхідних 

інвестицій, тобто в цілому закладатиме конструктивний вектор розвитку 

держави. Так, наприклад, розмір залучених приватних інвестицій до 

інфраструктурних проєктів Москви майже в два рази перевищує бюджет всієї 

України і складає майже 80 млрд доларів США [497]. Однак – це предмет 

іншого дослідження, яке має здійснюватись у рамках окремих 

міждисциплінарних наукових розвідок. 
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Отже, очевидним є той факт, що удосконалення функціонування ОСІ 

формує умови і таку тенденцію, як формування нового економічного 

ландшафту [606], який чинить прямий вплив і на функціонування об’єктів 

стратегічної інфраструктури, що має бути враховано при побудові державної 

інфраструктурної політики. Україна має встигнути вбудуватися в нову картину 

світу, зберігаючи власні національні інтереси, контроль над власним 

інфраструктурним комплексом та національною ідентичністю, в тому числі 

монополію на розвиток та впровадження штучного інтелекту, водночас 

враховуючи глобалізаційні зміни, в тому числі щодо ролі та впливу 

інфраструктури на формування нової картини світу. 

У цьому аспекті важливим є розуміння змісту поняття „технологічний 

уклад”, з його подальшою екстраполяцією на сферу правових 

інфраструктурних відносин і формування напрямів адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики. 

Технологічний уклад — комплекс новітніх технологій, винаходів та 

інновацій, які лежать в основі кількісного та якісного стрибка в розвитку 

виробничих сил суспільства [561; 296; 304; 325]. 

На думку С. Ю. Глазьєва, технологічний уклад — цілісне та стійке 

утворення, в рамках якого здійснюється замкнений цикл, який починається з 

видобутку і отримання первісних ресурсів і який закінчується випуском набору 

кінцевих продуктів, які відповідають типу суспільного споживання. Комплекс 

базових сукупностей технологічно сполучених виробництв утворює ядро 

технологічного укладу. Технологічні нововведення, які визначають формування 

ядра технологічного укладу, називають ключовим чинником. Галузі, які 

інтенсивно використовують ключовий чинник і відіграють вагому роль у 

розповсюдженні нового технологічного укладу, становлять собою несучу 

галузь [323, с. 11]. Також С.Ю.Глазьев у більш широкому розумінні визначає 

технологічний уклад як нерівномірний процес послідовного заміщення цілісних 

комплексів технологічно сполучних виробництв [99]. 
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Ю.В.Яковець визначає технологічний уклад як декілька взаємопов’язаних і 

таких, що послідовно замінюють одне одне покоління техніки, які еволюційно 

реалізують спільний технологічний принцип [562]. 

Дослідження інфраструктурного аспекту шостого технологічного укладу є 

доцільним і вчасним ще й тому, що для формування власної та сучасної 

інноваційної системи інфраструктури потрібно чітко усвідомлювати етапність і 

тенденції як самого шостого укладу, так і п’ятого та сьомого укладів, які, 

відповідно, обумовлюють і спрямовують розвиток технологічних підприємств і 

ОСІ в цілому. 

Причому формування нової інфраструктури, що базується на шостому 

технологічному укладі, поступово витіснятиме інфраструктуру, що базується на 

попередньому (п’ятому) технологічному укладі [300; 302], що потрібно 

враховувати при розробленні адміністративно-правового регулювання ДІФСП. 

Адже я чітко сповідую позицію, яка була сформульована ще наприкінці ХХ 

століття В. М. Кудрявцевим, В. С. Нерсесянцем про широке розуміння права 

поза рамками самих правовідносин [255, с. 9]. 

У дещо іншій інтерпретації на дану обставину вказує і Г.Г.Малинецький, 

котрий зауважує, що причина нинішньої світової фінансової кризи полягає у 

тому, що галузі п’ятого технологічного укладу вже не дають колишньої віддачі, 

а їхній потенціал розвитку значною мірою вичерпано [304, с. 18-19]. Водночас 

„нові” законопроєкти продовжують розробляти, ґрунтуючись на застарілих 

методологічних підходах, зберігаючи юридичну техніку і логіку мислення, 

характерну навіть на для п’ятого, а для четвертого технологічного укладу, що є 

неконструктивним. 

Важливим для науково обґрунтованого розуміння необхідності 

кардинальної зміни правового світогляду і юридичної техніки в рамках 

розроблення ДІФСП є дослідження ключових чинників шостого 

технологічного укладу. На думку С.Ю. Глазьєва і В.В.Харитонова, основними 

чинниками, ключовими факторами виступають: 
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 біотехнології, що ґрунтуються на досягненнях молекулярної біології 

та генної інженерії; 

 нанотехнології; 

 системи штучного інтелекту; 

 глобальні інформаційні мережі; 

 інтегровані високошвидкісні транспортні системи [323, с. 17]. 

Як видно з даного переліку, кожен із наведених вище факторів тісно 

переплетений зі складовими елементами інфраструктури, де функціональність, 

безперервність, цілісність і стійкість забезпечують надання життєво важливих 

послуг та реалізацію життєво важливих функцій. Своєю чергою, реалізація 

життєво важливих функцій та надання життєво важливих послуг складають 

зміст реалізації життєво важливих національних інтересів. 

Відтак, ключові фактори шостого технологічного укладу повністю 

детерміновані ефективним розвитком ОСІ, а отже, їх врахування є іманентним 

при розробленні ДІФСП, а сама ДІФСП не може функціонувати поза 

контекстом шостого технологічного укладу. 

Для шостого технологічного укладу характерними є компактна та 

надефективна енергетика та відхід від вуглецю, розвиток на впровадження 

нанотехнологій, нанотроніки, штучного інтелекту, наноенергетики, 

нанобіотехнологій, блокчейн технологій, ширше застосування квантової 

механіки. Створюється нова медицина, побутова техніка, види транспорту та 

комунікацій, використання стовбурових клітин, інженерія нових тканин та 

органів, відновлювальна хірургія і медицина, відбувається суттєві збільшення 

життя людини [580, с. 149]. 

Г.Г.Малинецький зазначає, що галузями шостого технологічного укладу в 

найближчому майбутньому стануть: 

 біотехнології; 

 нанотехнології; 

 нова медицина; 

 роботика; 
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 високі гуманітарні технології; 

 повномасштабні системи віртуальної реальності; 

 нове природокористування [304, с. 19]. 

Важливим аспектом, на якому наголошує Г. Г. Малинецький, є нова 

медицина, адже радикальні зсуви в медицині і підвищення якості і тривалості 

життя, які можуть бути досягнуті в одній із країн, також можуть суттєво 

змінити конфігурацію світових еліт і стати каталізатором соціальних змін, в 

тому числі вплинути на вектори реалізації ДІФСП [304, с. 19]. 

Водночас Є. Каблов відзначає такі характерні особливості шостого укладу, 

як: створення квантового комп’ютера; створення штучного інтелекту; 

забезпечення принципово нового рівня управління державою, суспільством, 

економікою [172].  

Застосування проактивного підходу у поєднанні із інтегративним 

підходом до вивчення права та його зв’язку з іншими нормативно-

регулятивними системами, а також діалектичним методом пізнання сутності 

суперечностей між явищами та тенденціями, що піддаються науковому аналізу, 

а також методами порівняльного правознавства— уможливлюють також 

висунути ще й ряд додаткових наукових гіпотез. 

Очевидним є те, що наступні види технологічного укладу будуть вже 

зосереджені скоріш за все на вдосконаленні людини, причому як актуалізації її 

власних можливостей до вдосконалення, так і з залученням штучного 

інтелекту, формування інтегрованих людей, здатних бути як біологічними 

істотами, так і кіборгами. Розуміння зазначених тенденцій є важливим з огляду 

на формування відкритих правових інфраструктурних відносин, до яких за 

умови реалізації визначених мною тенденцій кіборги будуть вже входити до 

системи інфраструктури в якості не лише суб’єктів управління, а й об’єктів 

життєво важливої інфраструктури. Але ці питання на сьогодні більше 

прогностичного характеру і мають виступати також окремим предметом 

досліджень [263; 24; 468; 62; 348; 318]. 
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Воднораз в рамках будови моделей правового регулювання ДІФСП 

доцільно враховувати напрацювання авторів, які широко інтерпретують 

поняття правомірності як духовні, наукові і практичні категорії „права” і 

„міри” в їх органічному взаємозв’язку, що врешті-решт формує передумови для 

усвідомлення правомірності законів, що ухвалюються, і взагалі 

правозастосовної практики, інститутів та їх функцій, поведінки суб’єктів права 

і їх спільної відповідальності [344, с. 23]. 

Стосовно ж впливу шостого технологічного укладу на державну 

інфраструктурну політику відзначу, що більшість країн світу акумулює свій 

безпековий потенціал на забезпечення стійкості та живучості власної 

інфраструктури (життєво важливої, критичної, стратегічної тощо) та захисту 

від дій супротивника, включаючи ведення наступальних дій у кіберпросторі.  

Чимало дослідників у той чи інший спосіб прагнуть пов’язати тему захисту 

ОСІ з кібербезпекою. Водночас, теоретично та методологічно помилкові 

припущення стосовно категорійно-понятійного апарату унеможливлюють 

навіть вихід у напрям досягнення поставленої дослідницької мети. Одним із 

таких прикладів є стаття родини Бакалінських, в якій самовільно та 

безпідставно, без наведення жодної наукової аргументації змішуються поняття: 

кібербезпеки та кіберзахисту, кіберпростору і сфери кібербезпеки, глобалізації 

в інформаційному просторі і цифровізації, нормативно-правового регулювання 

у сфері кібербезпеки і правової основи кіберзахисту тощо. Також дивною є 

пропозиція авторів щодо впровадження систем інформаційного комплаєнсу  

[20, с. 106] без наведення за текстом статті належних аргументів як щодо змісту 

даного терміна та необхідності його операціоналізації та легітимації, так і 

значення в контексті розв’язання наукових завдань із правового регулювання 

державної інфраструктурної політики.  

Автори даної статті, відзначаючи необхідність „вдосконалення правової 

основи кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури”, формально згадуючи 

про цифровізацію, також не відзначають глобальних тенденцій та перехід до 

шостого технологічного укладу. Одним із факторів, який сприяв викладенню 
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статті саме в такій інтерпретації, на мій погляд, є відсутній аналіз здобутків 

сучасних науковців у сфері кібербезпекової та інформаційної політики, що, з-

поміж багатьох інших чинників, підтверджується тим фактом, що з 23 джерел у 

списку використаної літератури лише 4 джерела — наукові дослідження 

авторів (датовані до 2014 року), а решта — нормативні та інші регуляторні акти 

[20]. 

Натомість я переконаний, що національна інфраструктура стає дедалі 

уразливішою для реалізації кіберзагроз, через що сфера інфраструктури має 

розглядатися як ключова сфера забезпечення національної безпеки, а 

інфраструктурні війни — загрозою національній безпеці[160]. 

Результати моїх наукових досліджень підтверджуються словами 

заступниці керівника Офісу Президента України А. Коваленко, яка на засіданні 

міжвідомчої робочої експертної групи з питань створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури відзначила важливість забезпечення 

кіберзахисту і кібербезпеки, у тому числі й для захисту критичної 

інфраструктури[59]. 

Також вагомі аргументи на користь висловленої мною вище позиції надані 

керівником ГШ ЗС РФ В. Герасимовим, який відзначає, що інформаційна сфера 

не має яскраво виражених кордонів, через що забезпечує можливість 

дистанційного, таємного впливу не лише на критично важливі інформаційні 

інфраструктури, а й на населення країни, чинячи безпосередній вплив на 

національну безпеку держави [83]. 

З огляду на викладене, дана обставина та тенденція також має бути 

відображена як в Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, так і в профільному законі. 

Україна доволі повільно впроваджує нанотехнології, передусім відсутній 

гарантований державою створений та функціонуючий сприятливий 

інвестиційний ландшафт. Адже кожна інвестиція потребує розуміння того, як 

бізнес-модель тієї чи іншої компанії вписуються до конкретного нормативного 

середовища [633]. 
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Саме тому при формуванні державної інфраструктурної політики потрібно 

охоплювати широке коло проблем і не обмежуватись лише дослідженням 

діяльності системи безпеки інфраструктури (більшість авторів, без належної 

наукової аргументації, сліпо тиражує і вживає обмежений і некоректний термін 

„державна система захисту критичної інфраструктури”), а, наприклад, 

аналізувати економічну складову, зокрема рівень інвестицій, механізм їх 

перевірки та доцільність використання для реалізації національних  інтересів. 

Так само як і створення умов для розвитку нових технологій, поєднане зі 

створенням правових гарантій повернення іноземних інвестицій, автоматично 

сприятиме залученню інвестицій. Адже якщо держава не приділятиме уваги 

розвиткові нових технологій, залученню прямих іноземних інвестицій, 

продовжуватиме інвестувати в застарілі галузі — галузі п’ятого і нижче 

технологічного укладів — наша держава ризикує опинитись в ролі об’єкта 

інфраструктурного впливу, аж до втрати контролю над управлінням власним 

інфраструктурним комплексом і подальшою втратою національної 

незалежності. 

У даному аспекті в контексті імплементації інвестиційно-інноваційних 

стратегій розвитку ДІФСП можна підтримати В. М. Бегму та О. О. Свергунова, 

які також відзначають, що сьогодні спостерігається неузгодженість механізмів 

залучення іноземних інвестицій у розвиток вітчизняного ОПК. Водночас 

іноземний досвід свідчить, що розвиток ОПК, оновлення його технологічної 

бази неможливі без значних інвестиційних ресурсів, що можуть залучатися як 

через прямі іноземні інвестиції у різноманітні оборонні проєкти, створення СП 

з іноземними компаніями, так і через фондовий ринок, на якому будуть 

представлені акції наукомістких оборонних підприємств та довгострокове ДОЗ 

напродукцію ОПК. Тому в майбутньому політику України у цій сфері 

необхідно адаптувати за такими напрямами:  

 зменшення інвестиційно-інноваційних ризиків;  

 поліпшення економічних, правових та організаційних умов 

діяльності іноземних інвесторів; 
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 активізація механізмів концесії, угод про розподіл продукції, 

лізингу; 

 використання потенціалу інститутів спільного інвестування 

(інвестиційних, пенсійних, страхових фондів) тощо[25, с. 59]. 

Більше того, з 2014 року стало цілком очевидним, що в довгостроковій 

перспективі у США в протиборстві з Китаєм та РФ використовується, по суті, 

технологічна перевага, ґрунтована на динамічній приватній інноваційній 

економіці (виділено мною. – Авт.) [25, с. 19]. Саме тому, скринінг інвестицій, з 

одного боку, дозволятиме обирати потрібні для розвитку України проєкти, 

водночас за певних умов, в тому числі політичної корупції, впливу агентів 

впливу та прямого лобіювання з боку іноземних держав, непрофесійності 

української влади тощо, даний механізм може бути застосований для 

унеможливлення входження прямих іноземних інвестицій для розбудови 

високотехнологічних галузей промисловості України та призупинення її 

розвитку та потрапляння до країн шостого технологічного укладу. 

Запроваджуючи новітні технології та залучаючи прямі іноземні інвестиції 

(з урахуванням засад їх скринінгу відповідно до національних інтересів) [541] в 

їх розроблення та провадження, створюючи відповідну правову базу для цього, 

Україна залишає за собою можливість бути активним суб’єктом геополітики, в 

тому числі суб’єктом управління власними ОСІ.  

У цьому аспекті доцільно спиратися на теорії життєвих циклів 

М. Д. Кондратьєва [196], а також розроблену модель на її основі щодо 

інфратраекторій[561], яка наочно демонструє необхідність чіткого відстеження 

передумов формування тих чи інших технологічних укладів з метою 

формування ефективної ДІФСП. 

Воднораз важливим є не абсолютизувати необхідність приросту 

технологій та фінансів, а також зосередитися на виробництві матеріальних 

цінностей, удосконаленні технологічного рівня виробництва, зокрема 

розроблених в Україні принципово нових, революційних технологій, продукції 

і послуг. Це дозволить прогнозовано ефективно розвиватися в рамках шостого 
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технологічного укладу і створити усі сприятливі передумови для переходу на 

наступний уклад, про який я зазначав вище (метакогнітивний рівень). 

Більше того, для України розвиток нанотехнологій, запровадження 

ефективної енергетичної політики, зокрема, через розповсюдження сонячних та 

твердопаливних батарей,  електро- та водневого транспорту, водневих та 

квантових двигунів тощо надасть могутній додатковий поштовх для 

унезалежнення від енергоносіїв природного походження (нафта, газ). Одним із 

напрямів реалізації ДІФСП є формування умов для ефективного розвитку 

нанофабрик. У даному аспекті в рамках економічної політики доцільно 

передбачати та унормувати формування кількох напрямів шостого 

технологічного укладу, які здатні створити нові економічні умови для розвитку 

нашої держави і вдосконалення ОДВІ, формування нових об’єктів на базі 

шостого технологічного укладу. 

Причому актуальним у цьому процесі є обов’язкове формування 

механізму адміністративно-правового регулювання ДІФСП з урахуванням 

наведених вище фактів та тенденцій розвитку інфраструктурних відносин. Для 

ефективного формування даного механізму, на мій погляд, доцільно виходити з 

таких граничних показників, на які має бути спрямовано регулюючий вплив 

норм права і які мають бути чітко і нормативно закріплені у відповідних 

нормативно-правових актах:  

 мета державної інфраструктурної політики з урахуванням 

входження України в якості суб’єкта шостого технологічного укладу; 

 шляхи досягнення визначеної вище мети: засоби досягнення: ідеї, 

смисли (фабрики смислів), наративи (гуманітарний, технократичний, 

цифровий), збереження національної ідентичності (проєкт успішної майбутньої 

ефективної України через нормативне закріплення реперних точок росту), 

технології (шостого технологічного укладу), інвестиції (у технології, продукцію 

та послуги шостого технологічного укладу), інституції (державні, недержавні, в 

тому числі цифрові), державно-приватне партнерство (в т.ч. створення 

аналітичних спільнот) тощо; 
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 реперні точки досягнення конкретних завдань у визначений 

проміжок часу, які в сукупності уможливлюють реалізацію визначеної мети; 

 суб’єкти формування, реалізації та корекції державної 

інфраструктурної політики із зазначенням не лише їх обов’язків та прав, а й 

передусім форм і методів взаємодії інституціональних структур та інститутів 

громадянського суспільства (епістемологічні та аналітичні спільноти, наукові 

школи, корпорації, інвестори), форм і методів державно-приватного 

партнерства тощо; 

 очікувані результати від реалізації державної інфраструктурної 

політики по кожній сфері функціонування ОСІ; 

 прогнозування та моделювання нових ризиків внаслідок реалізації 

ДІФСП на основі врахування тенденцій розвитку та ключових чинників 

шостого технологічного укладу. 

Потрібно зважати на прогностичну роль адміністративно-правового 

регулювання, а не лише фокусувати увагу на регулюванні вже сталих відносин. 

Норми права мають виступати своєрідним проєктором майбутнього, саме на 

право я покладаю роль не лише регулятора суспільних відносин, а й фундатора 

нових суспільних відносин. У нормах права мають віднайти своє відображення 

цілі і пріоритети розвитку української нації як конкретного, духовно і 

політично розвиненого народу, просякнутого спільною соціальною свідомістю 

та ідеєю ефективного розвитку в рамках шостого та наступних технологічних 

укладів, а головне — формування на підставі викладеного виваженої ДІФСП, 

яка відповідає національним інтересам української нації. 

Характерною рисою формування нового укладу є розрив між вимогами 

нового укладу і традиційними системами інфраструктури, які успадковуються в 

рамках минулого укладу [608]. Саме тому в процесі розроблення нової 

інфраструктурної політики потрібно виходити не з міркувань доцільності, 

політичної кон’юнктури, економічної можливості (в тому числі власників / 

розпорядників ОСІ ) модернізації тощо.  

Питання потрібно ставити зовсім по-іншому:  
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 чи здатна Україна сьогодні з наявними ОСІ претендувати на 

входження до шостого укладу?  

 чи здатна українська нація до адекватної відповіді на нові глобальні 

виклики сучасності?  

 чи готова наша держава до нових випробувань з урахуванням нових 

ключових факторів та трендів цивілізаційного розвитку? 

 чи є в державі достатньо інфраструктурного потенціалу для 

реалізації національних інтересів і створенню умов для входження 

до шостого укладу? 

 чи готова правнича еліта країни до застосування нових 

методологічних підходів до адміністративно-правового 

регулювання ДІФСП з урахуванням об’єктивної реальності і 

настання нової епохи і подолання суперечностей розвитку правової 

науки і суспільних відносин? 

Актуальним для підвищення ефективності реалізації ДІФСП є 

запровадження технологій CALS (Continuous Acquisition and Life-Cycle 

Support). Ця технологія передбачає використання єдиного інформаційного 

простору (інтегрованого інформаційного простору) на основі міжнародних 

стандартів для спільної інформаційної взаємодії усіх учасників життєвого 

циклу продукції: розробників, замовників, в тому числі державних, і 

постачальників продукції, експлуатаційного та ремонтного персоналу [323, с. 

19]. 

Важливим також виступає і формування нової інфраструктурної 

культури, інфраструктурної свідомості та інфраструктурної освіти. На 

необхідність зміни підходів до науки та освіти в цілому звертає увагу і 

В. М. Авербух, відзначаючи, що без переорієнтації усієї системи освіти на новий 

рівень технологічного життя у буденності, поза всезагального підйому 

культурного рівня усіх прошарків суспільства технологічний прогрес не дасть 

очікуваного ефекту [3, с. 165]. 
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На необхідність розвитку науки і формування нових смислів та цінностей 

для усвідомлення трансформації світу наголошував і В.Василенко, який 

визначав, що всезагальна соціально-гуманітарна цінність сьогодні може і має 

стати метою та визначальним чинником, який здатен возз’єднати народ 

України відповідно до Конституції України, причому важливим для такого 

якісного стрибка є наука, в рамках якої можливо розробити особливі технології 

цілеспрямованого формування структур майбутнього людського пізнання і 

створити новий сьомий уклад на основі випередження [63].  

На необхідність формування стратегічного мислення звертає увагу і 

сучасний український вчений В.А.Ліпкан, вказуючи на необхідність 

розроблення чіткої кібербезпекової та інформаційної політики, яка має бути 

спрямована на утвердження України як високотехнологічної розвиненої 

держави[288]. 

Солідаризуючись із думкою даного дослідника, від себе підкреслю, що 

для цього в України є відповідний  як ресурсний, так і інтелектуальний 

потенціал. Більше того, наука має володіти статусом самостійної галузі 

економіки, що сформує активну систему залучення інновацій і впровадження 

наукових результатів на основі ефективно функціонуючої національної 

інноваційної системи і, як наслідок, динамічного інноваційного розвитку 

одразу ж в практичну площину. Відтак могутнім пластом державної 

інфраструктурної політики має стати реалізація інноваційної стратегії, 

ключовим чинником успішності якої є розвиток інноваційної науки з опорою на 

епістемологічні аналітичні спільноти, передусім у державному секторі. 

Водночас ефективність державного сектора науки на пряму залежить від 

функціонування системи нормативно-правового регулювання, на що, зокрема, 

також зазначає і Є.Каблов [172]. 

При формуванні системи адміністративно-правового регулювання 

ДІФСП України доцільно враховувати досвід Південної Кореї [304, с. 24-25] 

щодо формування нею передумов, дорожньої карти щодо входження до країн 

шостого технологічного укладу: 
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1)  чіткий, науково обґрунтований план розвитку національної 

економіки, конкретна дорожня карта, підготовлена провідними світовими 

спеціалістами; 

2) імперативний курс на розвиток не нинішнього або минулого, а 

наступного технологічного укладу; 

3) жорстка економічна політика, яка спонукає підприємців не 

виводити капітали за кордон, інвестувати їх у розвиток національної економіки 

у своїй країні; 

4) випереджувальні вкладення в освіту, фундаментальні та прикладні 

дослідження і наукові розробки; 

5) формування адекватних традиційно патріархальному суспільству 

соціально-технологічних структур, орієнтованих на інноваційний прорив. 

Конкретні новітні технології у сфері інфраструктури потребуватимуть 

новітніх інвестиційних, освітніх, гуманітарних, соціальних, інформаційних та 

управлінських алгоритмів, зміни життєвого укладу. 

Мета для України — входження в шостий технологічний уклад. Для 

реалізації даної мети постає серйозне завдання щодо точного цілепокладання, 

докорінної зміни державної інфраструктурної політики, залучення прямих 

іноземних інвестицій, формування засад державно-приватного партнерства за 

умови збереження національної ідентичності та передових позицій України 

щодо ключових факторів, ядра та несучих галузей шостого укладу, створення 

умов для динамічного інноваційного розвитку науки. 

Можу сказати інакше. Входження України в шостий технологічний уклад 

в принципі не є самоціллю, а є питанням виживання Української держави. 

Причому питання ефективного розвитку, забезпечення національної безпеки і 

творення позитивного іміджу країни, досягнення високого рівня безпеки 

об’єктів життєво важливої інфраструктури, ефективності адміністративно-

правового регулювання ДІФСП задля процвітання громадян нашої країни і 

держави в цілому напряму залежать від того, чи потрапить Україна до групи 

країн шостого технологічного укладу. Більше того, реалізація даного завдання 
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унеможливить або зменшить ворожий (недружній) вплив на інфраструктуру, 

паралельно зі створенням в Україні політики централізованого авторитетного 

лідерства [179]. У даному аспекті одним із завдань ДІФСП є збереження 

контролю у сфері інфраструктури, в якій межі впливу держави за останні роки 

суттєво та штучно були зменшені, в тому числі у сфері цифровізації ОКІ [127]. 

Успішна реалізація інфраструктурної стратегії сприятиме збереженню не 

лише контролю над власним інфраструктурним потенціалом, а й творенню 

національної ідентичності, яка в епоху конкуренції та суперництва смислів та 

цінностей слугуватиме дороговказом майбутнього розвитку. Більше того, вона 

закладе підвалини для формування централізованої цифрової системи, яка може 

стати наступною формою організації громадянського суспільства. Адже такі 

тренди, як цифровізація і роботизація на пряму визначають, яким саме буде 

наше майбутнє [477]. Ці тренди здатні радикальним чином вплинути на 

формування нових, в тому числі інфраструктурних відносин. 

Тотальне структурування суспільства на керуючий та обслуговуючий 

класи кількісно та якісно детерміновані логікою раціональної корисності, в 

рамках якої збереження важелів державного управління власною системою 

інфраструктури є імперативним. 

Впровадження шостого технологічного укладу, поєднане із формуванням 

централізованої цифрової системи  дозволить відмовитися від жорстких 

механізмів саморегуляції та конкуренції, прагнення до максимізації прибутку, 

економічного примусу, замінивши їх ефективними цифровими технологіями 

управління суспільством на гуманістичних засадах. 

Врешті-решт, продумана державна інфраструктурна політика може стати 

локомотивом для: 

 нової індустріалізації країни; 

 формування нового цифрового ринку, зокрема активне 

впровадження CBDC — криптовалюти Національного банку 

України — нової форми грошей, що випускаються в цифровому 

вигляді НБУ, які виступають в якості законного платіжного засобу і 
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забезпечені резервами цінних активів, що депонуються 

комерційними установами в Національному банку України [178];  

 форсованого розвитку високих і, передусім, нанотехнологій і 

штучного інтелекту [560]; 

 докорінного оновлення усієї техносфери, в тому числі системи 

об’єктів життєво важливої інфраструктури на новій інформаційно-

комунікаційній, інноваційно-технічній та організаційно-правовій 

основі. 

Своєю чергою, за умови постановки означених мною вище цілей 

формування ефективного адміністративно-правового регулювання ДІФСП має 

будуватись винятково з урахуванням означених мною чинників. Тупцювання на 

місці, інтелектуальне та креативне байдикування, поєднане із ортодоксальним 

фокусуванням уваги лише на захисті критичної інфраструктури і відповідно до 

даного підходу будова відповідних цьому баченню напрямів державної 

політики — це шлях радикального та згубного заперечення змін та існуючих і 

таких, що неминуче реалізуються трендів, який призведе до не лише втрати 

незалежності держави, а й знищенню українського суспільства. 

З урахуванням специфіки моєї роботи, пов’язаної із управлінням 

авіаційною інфраструктурою, нижче розгляну адміністративно-правові основи 

безпеки авіакосмічної інфраструктури.  

 

4.3 УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

БЕЗПЕКИ АВІАКОСМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Північноатлантичний Альянс (НАТО) вперше за свою історію ухвалив 

космічну стратегію. Про це в четвер, 27 червня 2019 року, заявив генеральний 

секретар Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі. 

"Космос має важливе значення для захисту Альянсу та стримування", – 

переконаний Столтенберг, цитує агенція новин dpa [324]. 
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На тлі цього акцентую увагу, що в майбутньому вирішальними під час 

конфліктів будь-якої інтенсивності, в тому числі гібридних війн можуть 

виявитися саме можливості для встановлення контролю над космічною 

інфраструктурою супротивника. Зокрема це може мати місце через атаки 

стратегічно важливих супутників або застосування озброєнь у космічному 

просторі. 

Зважаючи на глобалізаційні процеси, зникнення монополярного світу, 

переходу до поліполярного світу актуалізується питання захисту об’єктів 

критичної інфраструктури відповідно до сучасних тенденцій, зокрема об’єктів 

космічної інфраструктури. 

Науковими проблемами захисту критичної інфраструктури здебільшого 

займаються дослідники Національного інституту стратегічних досліджень, 

найбільш систематизовані результати яких викладено в роботі „Зелена книга з 

питань захисту критичної інфраструктури в Україні” [455]. Окремі аспекти 

державної інфраструктурної політики в обраному контексті і у власний для себе 

спосіб розглядали в різні часи такі дослідники, як: В. В. Бєгун, Д. С. Бірюков, Д. 

Г. Бобро, А. Бочков, В. П. Горбулін, В. Ф. Гречанінов, О. В. Євдін, В. А. 

Заславський, С. І. Кондратов, А. О. Корченко, А. О. Мороз, Є. Степанова, 

О. М. Суходоля, С. С. Теленик та інші. 

Утім, в даних публікаціях не згадується про космічну інфраструктуру, 

іноді однобічно аналізуються і подаються перекладені з іноземних мов 

матеріали, які не часто можуть бути інтерпретовані, а тим більше 

імплементовані до української правової дійсності. Відповідно космос не 

визнається в Україні сферою, в якій функціонують об’єкти критичної 

інфраструктури, а отже, відсутні напрацювання навіть гіпотетичного характеру 

щодо напрямів державної інфраструктурної політики щодо забезпечення 

безпеки космічної інфраструктури. Більше того, на жаль у схваленій Концепції 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури жодним 

словом не згадано про космос і космічну інфраструктуру [455].  
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Також поза фокусом наукової уваги здебільшого цивільних дослідників 

даної проблематики залишається важлива тенденція: мілітаризація космічного 

простору і відповідно мілітаризація космічної інфраструктури. А в цілому я 

констатую про наявну мілітаризацію інфраструктурних відносин. 

Також акцентую і на тій обставині, що поза увагою лишаються такі види 

війн, як інфраструктурні війни, котрі є проявом гібридних війн. Це, своєю 

чергою, спричинює помилкове та однобоке дослідження загроз критичній 

інфраструктурі лише крізь призму загроз внутрішніх.  Зокрема, в Стратегії 

національної безпеки України визначено наступні 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 (п 3.8.). 

Водночас лишаються поза науковою увагою загрози нового рівня 

(інфраструктурні війни, блок-чейн технології, уведення криптовалют, 

застосування штучного інтелекту, запуск квантового Інтернету, 

неконтрольований розвиток хмарних сервісів, біоінженерія, космічний туризм, 

випробування космічної зброї, хакінг супутників тощо), що можуть нанести 

шкоду життєво важливим об’єктам національної інфраструктури, які не 

перебувають в космосі. 

Метою підрозділу є наукове обґрунтування необхідності виділення 

космічної інфраструктури в якості окремого та самостійного елемента 

інфраструктури і формування відповідної системи адміністративно-правового 

регулювання розроблення та реалізації державної інфраструктурної політики в 

таких просторах, як земля, повітря, вода, кіберпростір, космос. 

Показове нехтування розвитком космічної галузі, залучення інвестицій та 

запровадження механізмів участі недержавних суб’єктів у розвиток космічної 

галузі стало відхилення ВРУ у травні 2019 року законопроєкту, в якому 

пропонувалося внести до статті 4 закону "Про підприємництво" зміни, які 



358 

даватимуть можливість ведення підприємницької діяльності з розроблення, 

випробування, виробництва та експлуатацією ракет-носіїв недержавним 

суб’єктам підприємницької діяльності [470]. І це, незважаючи на те, що поки 

низка державних космічних підприємств в даний момент переживає не 

найкращі часи, бізнес в Україні готовий вкладати кошти в розвиток проєктів з 

області космосу, і це теж грає на руку появі інтересу в цій сфері. Приблизно рік 

тому в Дніпрі запустився „космічний” бізнес-інкубатор Space Hub. 

Міжнародна компанія Noosphere активно інвестує в космічні проєкти в 

Україні та за її межами. У компанії є кілька спільних проєктів з КБ „Південне” 

в області розробки космічних модулів і ракетних двигунів, дослідження 

космосу і великих даних. Серед проєктів, в які інвестує Noosphere, – розробка 

нової супутникової платформи на основі CubeSat, такі супутники можуть 

створюватися під різні завдання в найкоротший час. 

EOS Data Analytics – це хмарний сервіс, який в автоматичному режимі 

займається аналізом даних для геоінформаційних систем на підставі 

супутникових знімків, поведінкових факторів, геопросторових даних та 

інформації про робочі процеси клієнта. Компанія SETS займається створенням 

високопродуктивних електричних двигунів для космічних кораблів. Персонал 

для міжнародних проєктів, якими займається Noosphere, частково наймається в 

Україні. Переважно, це RnD (дослідження і розробка)[567]. 

Тож неприйняття даного закону порушує ч.2 ст. 4 Закону України „Про 

космічну діяльність”, в якій чітко зазначено, що основною засадою космічної 

діяльності виступає державна підтримка комерціалізації космічної  діяльності  

та залучення  інвестицій  в  космічну  галузь  України[420]. Тож неприйняття 

законопроєкту ВРУ у червні 2019 року має доволі глибинні причини, в яких 

мають розбиратися відповідні правоохоронні органи та сили безпеки, адже 

навмисне перешкоджання формування інвестиційного клімату та залучення 

приватних інвестицій у космічну діяльність може трактуватися як загроза 

національній безпеці, яка знаходить свій вияв у наступному: 
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 навмисне уповільнення соціально-економічного та наукового 

прогресу держави, перешкоджання зростанню добробуту громадян; 

 припинення державно-приватного партнерства в космічній сфері; 

 унеможливлення участі України у розв’язанні цивілізаційних 

проблем людства; 

    перешкоджання розвитку космічної  науки  і  техніки,  космічних  

послуг  та  цифрових технологій; 

 унеможливлення створення потужного експортного потенціалу 

космічної галузі, зокрема потужного виробництва та використання космічної 

інфраструктури, споживання космічних послуг; 

      закриття доступу в космос, здійснення наукових досліджень Землі 

та космічного простору; 

 унеможливлення створення та підтримки космічної інфраструктурою 

обороноздатності держави, державного суверенітету космічними засобами, 

сучасного інформаційно-комунікаційного простору держави; 

      перешкоджання створення стійких умов для реалізації 

стратегічних національних інтересів у космічній сфері, в тому числі у сфері 

національної безпеки; 

      стримування вдосконалення сучасної освіти, в тому числі із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

 перешкоджання участі України у контролі за виконанням угод,  

учасницею яких є Україна, що стосуються космічної діяльності і міжнародної 

безпеки і можуть впливати на рівень стійкості національної інфраструктури та 

національної безпеки в цілому. 

Ось, на перший погляд, не зовсім „актуальне питання” щодо необхідності 

розроблення космічної інфраструктури, насправді має істотне значення для 

подальшого розвитку України, адже космічна інфраструктура чинить вплив на 

усі інфраструктурні об’єкти в усіх інших чотирьох просторах. 

Визначення космосу одним із секторів (сфер) критичної інфраструктури 

ще й досі не розглядається навіть найбільш розвиненими країнами як 



360 

аксіоматичне правило. У сучасній монографії колективу авторів щодо аналізу 

актуальних проблем захисту критичної інфраструктури така сфера, як космос 

виділена лише у Великій Британії [342]. 

Водночас, зважаючи на статус України, її геополітичну роль та місце у 

світовій архітектурі безпеки та інфраструктурному ландшафті Європи, космічна 

інфраструктура має інтерпретуватися як складовий елемент критичної 

інфраструктури, що має знайти відповідне відображення як у наявних, так і в 

розроблюваних нормативно-правових актах. 

Більше того, з урахуванням просування України до НАТО, такий підхід 

сприятиме більшому зближенню України та НАТО, а також створить поживний 

ґрунт для залучення інвестицій і забезпечення безпеки космічної 

інфраструктури, та і взагалі участі України в інфраструктурних проєктах 

НАТО. 

Переконаний, що вектор адміністративно-правового забезпечення 

реалізації державної інфраструктурної політики також треба змінювати. 

Передусім відходити від застарілих методів, коли всі небезпеки розглядаються 

винятково через внутрішні загрози. Даний висновок є наслідком проведеного 

мною формально-юридичного аналізу як чинної Концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури, так і проєкту Закону 

України „Про критичну інфраструктуру та її захист”, а також Стратегії 

національної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України. 

Така помилка вже була зроблена, внаслідок чого Україна отримала 

гібридну, а потім і справжню війну від того, від кого ніхто не очікував. Більше 

того, незважаючи на кіберглобалізацію, більшість загроз інфраструктурі 

визначені в схваленій КМУ концепції без урахування кіберзагроз і вже 

ухваленої Стратегії кібербезпеки України. Даний факт потребує також наукової 

і законодавчої уваги у вигляді узгодження та уніфікації підходів до визначення 

засад державної інфраструктурної політики. 

Також слід визнати і той факт, що нині відбувається мілітаризація як 

інфраструктурних відносин, так і мілітаризація космосу: найбільш розвинені 
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держави  прагнуть встановити контроль над космосом, розміщуючи там 

військові супутники, здійснюючи випробування протисупутникових ракет, 

прагнучи встановити контроль над супутниками орбіті, в тому числі із 

використанням хакерського обладнання, тим самим створюючи загрозу 

мирному використанню космосу. 

Україна не має права лишатися осторонь даних процесів, нехтуючи 

визнанням навіть на доктринальному та нормативному рівнях існування у неї 

об’єктів критичної інфраструктури у космосі, тобто існування і подальшого 

розвитку та нарощування національної космічної інфраструктури. 

Наступальна стратегія держави  ґрунтується на передбаченні та моделюванні 

тих правовідносин, які мають сформуватися внаслідок невідворотного розвитку 

світових процесів і тенденцій. І нехай технологічно наша держава ще має 

достатній потенціал для вдосконалення, ми вже зараз маємо твердо і рішуче 

заявити пор існування в України національних інтересів в космосі, і відповідно, 

існування у неї космічної інфраструктури  ̧яка потребуватиме функціонування 

ефективної як державної, так і міждержавної, в тому числі системи безпеки 

НАТО. 

Допомога НАТО і партнерство з даною організацію може відбуватись в 

рамках використання переваг супутникового зв'язку та навігаційних систем з 

метою допомоги військам або ж відстеження руху військ, а також 

розпізнавання й виявлення пусків ракет. Глобалізація світу збільшує залежність 

ефективного існування держав від супутників, в тому числі супутникового 

зв’язку. Приміром, допомогою комунікаційних супутників активно 

користуються під час воєнних операцій. Дані супутників також не менш 

активно використовуються з розвідувальною метою. А ще вони можуть 

допомогти під час раннього виявлення пусків ракет з ворожої території [324]. 

Водночас атака на українські супутники може істотно послабити 

обороноздатність нашої держави. Більше того, знищення космічної 

інфраструктури може істотно послабити або зменшити ефективність існування 

об’єктів інфраструктури в інших просторах. 
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Сучасний інфраструктурний ландшафт у космосі також характеризується 

мілітаризацією. Нині США, Китай, Індія та Росія постійно збільшують власні 

можливості для ведення війни у космічному просторі. 

Ось проста хронологія подій 2019 року щодо будови 

безпекоінфраструктурної політики у космосі. 

У лютому 2019 року Президент США Дональд Трамп з метою захисту 

американських супутників, стримування і переваги у новому поколінні загроз, а 

також  забезпечення домінування США у космосі оголосив про створення 

космічних військ.  

У березні 2019 року Індія вперше випробувала протисупутникову зброю. 

„Протисупутникова зброя – ASAT – успішно націлена на супутник на низькій 

навколоземній орбіті. Операція Місія Шакті була важкою метою для 

досягнення, але була успішно завершена протягом трьох хвилин після запуску”, 

– підкреслив глава уряду Індії. Протисупутникова ракета, або ASAT – це 

космічна зброя, призначена для відключення або знищення супутників зі 

стратегічною військовою метою. Її створила Індійська організація космічних 

досліджень і розробок [57].  

Підкреслю, що Індія стала четвертою країною у світі, яка змогла 

продемонструвати свою військову міць у космосі  

Після цих випробувань настала негайна і вкрай різка і негативна реакція з 

боку глави Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного 

простору (NASA) Джима Брайденстайна, котрий заявив, що протисупутникові 

випробування Індії несумісні з пілотованими польотами в космос і загрожують 

безпеці Міжнародної космічної станції (МКС) [573]. 

У квітні 2019 року Ізраїль також прагнув встановити власну 

інфраструктуру, використовуючи при цьому Місяць. Зокрема, після невдалого 

запуску космічного апарату до Місяця у квітні 2019 року Біньямін Нетаньяху, 

який спостерігав за останніми хвилинами польоту, після аварії пообіцяв усім 

присутнім, що Ізраїль протягом наступних трьох років доб’ється, щоб його 

апарат сів на Місяць[352]. 
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У червні 2019 було оголошено про розроблення космічної стратегії НАТО 

у відповідь на ескалацію та мілітаризацію космічного простору з боку Китаю та 

Росії [651]. 

13 липня 2019 року Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, 

що створення національного командування космічними військами є питанням 

національної безпеки. Згідно з планом військових витрат на 2019–2025 роки, 

Франція надасть на оборону в космосі і формування стратегічної автономії —  

3,6 мільярда євро [578]. Більше того, 30 липня 2019 року Міністр оборони 

Франції Флоренс Парлі заявила: „Якщо нашим супутникам загрожують, ми 

маємо намір дати відсіч. Ми залишаємо за собою право реагування, і це може 

мати на увазі використання потужної зброї. Активний захист не є наступальною 

стратегією; це самооборона. Ми будемо розробляти енергетичні лазери — 

область, в якій країна поки відстає” [154]. 

Слідом за Францією про формування космічних військ у серпні 2019 року 

також заявила і Японія, Уряд якої завершив процедуру з формування космічних 

підрозділів у Силах Самооборони в 2020 році [61]. 

У серпні 2019 року в США було утворено космічні сили з метою захисту 

американських національних інтересів в космосі і передусім протистоянні Росії 

та Китаю [60], а вже в грудні 2019 року Президент США Д. Трамп вже 

інспектував новий — шостий — рід військ, заявивши, що космос — новітня 

сфера військових дій у світі. На фоні серйозних загроз національній безпеці 

США американська перевага в космосі є абсолютно життєво необхідною [569]. 

Водночас Росія, яка станом на 9 серпня 20919 року досі офіційно не має 

космічних сил, вельми негативно поставилася до створення таких військ 

Францією, зокрема МЗС  Росії заявило, що Франція стала другою (після США) 

державою, яка офіційно визнала можливість виникнення збройного конфлікту в 

космічному просторі. у відомстві зауважили, що в документі у відповідь на 

„недружні” або „ворожі” дії щодо французьких космічних об’єктів 

допускаються заходи протидії, „зокрема, як ми розуміємо, і силового 

характеру” [314]. 



364 

Тому як політичній, так і правничій еліті не потрібно перебувати в 

ілюзіях щодо того, що України розвиток космічної інфраструктури не 

стосується. Якщо зберігатиметься такий підхід, то ми назавжди втратимо не 

лише право бути космічною державою, а й ефективно розвивати об’єкти 

інфраструктури, що розташовані і на морі, і на суші, і в повітрі, і в 

кіберпросторі. 

Інакше кажучи, на мій погляд, ефективне функціонування космічної 

інфраструктури виступатиме запорукою ефективності системи інфраструктури 

в цілому в усіх вимірах: земля, повітря, вода, кіберпростір і безпосередньо 

космос. Що потребує адекватного віддзеркалення при розробленні нормативно-

правових актів, які регулюють суспільні інфраструктурні відносини. 

Хоч-як не тривіально лунає, але сам термін „космічна інфраструктура” 

вживається у ст. 1 Закону України „Про космічну діяльність”, який було 

прийнято 23 роки тому — 1996-го [420], а останні правки вносилися аж у 

далекому 2015 році…Отже, про „важливість” розвитку космічної сфери в 

цілому і космічної інфраструктури зокрема цифри говорять самі за себе. 

Інфраструктурне середовище має бути таким, яким є загрози. Отже, і 

державна інфраструктурна політика має враховувати не бажання, або 

небажання бачити оточуючу дійсність, а реальну дійсність та тенденції, 

реалізація яких може створити незворотний та перманентний стан дестабілізації 

критичної інфраструктури і національної безпеки в цілому. 

Україна — одна з небагатьох країн світу, яка має замкнений цикл 

ракетобудування, починаючи з ракетного палива, закінчуючи готовими 

корпусами, ракетами-носіями і космічними апаратами. Левова частка створення 

космічного устаткування припадає на державні підприємства, які 

підпорядковуються спеціальному уповноваженому органу – Державному 

космічному агентству України. У нашій країні виробляється таке космічне 

обладнання:  

- двигуни, вузли і агрегати ракетоносіїв, 

- космічні апарати, 
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- окремі системи космічних апаратів, 

- ракетно-космічні комплекси, 

- ракети-носії. 

У портфоліо української космічної галузі входить три сімейства ракет-

носіїв, які запускаються на чотирьох космодромах світу. Одна з головних ролей 

в космічній галузі країни – у конструкторського бюро „Південне”– це державне 

підприємство, прибуток якого від міжнародних замовлень кожен рік 

перевершує розмір державного фінансування. За час незалежності 

українськими ракетами було здійснено 148 пусків. Ракети стартували з 

космодромів Плесецьк, Байконур, Воллопс, платформи „Морський старт”. На 

орбіту було виведено близько 300 космічних апаратів на замовлення різних 

країн світу [567]. 

. 

4.4 МУЛЬТИПЛІКАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

  

Етап формування, інституціалізації, легітимації державної 

інфраструктурної політики як вагомого рушія суспільного розвитку України 

потребує методологічного осмислення сутності цього політико-правового 

феномена у максимально можливих інваріантах феноменології. Від цього 

залежатиме не тільки розуміння сутності ДІФСП, а й розроблення та 

удосконалення механізмів її адміністративно-правового регулювання.    

Правове регулювання, що являє собою „один із основних засобів 

державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в 

інтересах людини, суспільства і держави” [602, с. 40], є одним з найголовніших 

та найбільш розроблених понять як у загальній теорії держави і права, так і в 

галузевих правових науках. Не зважаючи на уявну усталеність поглядів на це 

поняття, тим не менш реалії життя породжують дедалі нові аспекти щодо 

розробки його концептуальних і прагматичних засад.  
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Останніми роками увага вчених була зосереджена на вивченні таких, 

дотичних до інфраструктурної політики, аспектів, як: 

 міжнародно-правове регулювання сфери природоресурсних 

відносин [504]; 

 міжнародно-правове регулювання використання та охорони 

транскордонних прісних вод [254]; 

 адміністративно-правове регулювання економіки України в 

кризових ситуаціях [249]; 

 адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України [114]; 

 правове регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері 

використання та охорони земель: проблеми теорії та практики [55]; 

 адміністративно-правове регулювання у сфері використання і 

охорони надр [529]; 

 правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері 

морського транспорту [49]; 

 адміністративно-правове регулювання діяльності субʼєктів 

природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг [471]; 

 критична інфраструктура як обʼєкт адміністративно-правового 

регулювання [548]; 

 адміністративно-правове регулювання у сфері містобудування 

[186]; 

 господарсько-правове забезпечення діяльності субʼєктів 

інноваційної інфраструктури [305]; 

 правове регулювання та управління процесом поводження з 

твердими побутовими відходами в Україні [347]; 

 політико-правове регулювання публічного управління 

прибережними захисними смугами в Україні [480] та ін. 

Окрему категорію складають наукові дослідження, присвячені питанням 

розвитку й функціонування інфраструктури. Останнім часом були також 
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висвітлені наукові проблеми, пов’язані з теоретико-методологічними засадами 

та пріоритетами розвитку: 

 транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки 

України [601]; 

 інноваційної інфраструктури національної економіки [51]; 

 інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного 

співробітництва [242]; 

 інформаційної інфраструктури економічного співробітництва 

регіонів [485]; 

 глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку [74 ]; 

 державного регулювання розвитку інвестиційної інфраструктури 

АПК України [258]; 

 сільської соціальної інфраструктури [486 ]; 

 створення тематичних інтерактивних карт на прикладі критичної 

інфраструктури м. Києва [360].  

Варто згадати про ще одну категорію публікацій, яка представлена 

аналітичними матеріалами й доповідями з питань критичної інфраструктури за 

авторством співробітників Національного інституту стратегічних досліджень 

[194; 342; 533; 532]. Модальність таких праць зумовлена їхньою 

прагматизацією, відтак вони мають більш прикладне, аніж науково-теоретичне 

значення, хоча було б невірним мінімізувати останнє.  

При аналізі публікацій з питань, дотичних досліджуваній проблемі, які 

побачили світ останніми роками, я простежив та чітко виділив окремі тенденції. 

По-перше, це широта діапазону, що охоплюється сферою державної 

інфраструктурної політики. По-друге, пріоритетне використання ключового 

терміна „інфраструктура” економістами, управлінцями. 

Також слід відверто констатувати, що у наукових працях правників цей 

термін застосовується здебільшого в контексті так званої „критичної 

інфраструктури” або ж у роботах інтеграційних з економікою галузей, 

наприклад, з господарського права. При огляді публікацій фахівців із 
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адміністративного права не вдалося виявити жодної, яка б була присвячена 

правовому регулюванню ДІФСП, тим більше такому методологічному аспекту, 

яким є мультиплікативність вказаної системи. Подібне становище зумовлює 

необхідність подолання зазначеної прогалини.  

Відтак, метою підрозділу є наукове обґрунтування мультиплікативності 

системи правового регулювання державної інфраструктурної політики.  

Досягнення поставленої мети уможливлюється за умови реалізації 

наступних завдань: 

1) визначення сутності поняття „мультиплікативність” і аргументація 

щодо його застосування в праві; 

2) висунення й доведення авторської формули мультиплікативності 

системи адміністративно- правового регулювання ДІФСП;  

3) діагностика стану адміністративно-правового регулювання 

інтеграційних сфер ДІФСП шляхом застосування обраних принципів 

математичної логіки; 

4) формулювання пропозицій щодо оптимального шляху розв’язання 

теоретичних і прикладних проблем адміністративно-правового регулювання 

ДІФСП. 

Еволюційний шлях розвитку науки пройшов через етапи первинного 

загальнонаукового пізнання,   диференціації наук та їх галузей до міжгалузевої 

інтеграції, що спостерігається нині. Завдяки останній не тільки з’являються 

принципово нові емерджентні сфери знань на кшталт біохімії, геофізики, 

нейробіології, юридичної психології, а й відбувається збагачення 

методологічного апарату й методичного інструментарію окремих традиційних 

наук. 

Прикладом цьому може слугувати поняття мультиплікативності.  За 

своєю словотворчою моделлю даний термін є абстрактним іменником, 

утвореним від прикметника „мультиплікативний”, який являє собою 

адаптоване до української мови запозичення з латини. У мові-джерелі 

„multiplicatio” означає „множення” [321, с. 404]. 
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Виходячи з цього, в математиці мультиплікативними величинами 

вважають ті, що отримують шляхом множення декількох величин [320 ]. 

Універсальність терміна дозволила йому вийти за межі математики й охопити 

спочатку інші точні науки (фізика, хімія), а згодом економіку і навіть 

педагогіку [169; 343] та мовознавство [591]. 

Зафіксовані поодинокі випадки застосування поняття 

„мультиплікативність” і в окремих правових дослідженнях [114; 197], проте це 

скоріше виняток, аніж усталена практика.  

Вважаю, що причина подібного криється не тільки і не стільки в 

консервативності правової думки й домінуванні конкретно наукової 

методології над загальнонауковою, що презентується в рамках домінуючих 

наукових шкіл, котрі почасти унеможливлюють реалізацію принципу 

наукового плюралізму. 

Вченим-правникам, особливо молодим, бракує масштабності та 

системності мислення, вміння відходити від лінійності бачення проблеми. З 

урахуванням традиційних поглядів на право як на гуманітарну науку, 

інструментальний арсенал дослідника, як правило,  зосереджений  на 

квалітативно-інтерпретаційних, а не на квантитативних (вимірювальних, 

кількісних) методах. Певною мірою це впливає на результати дослідження, 

загрожує погіршенням валідності репрезентативних матеріалів, а згодом — 

суттєвими похибками у висновках, що у подальшому може мати наслідками як 

негаразди в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин, так і 

взагалі не мати жодного регулюючого впливу через абсурдність і абстрактність, 

відірваність від практичних потреб.  

Вбачаю, що перспективи розвитку правової науки перебувають і мають 

бути топологічно розташовані у площині її об’єктивізації на підставі 

пристосування математичного апарату під запити юриспруденції [338; 350; 479; 

79; 311]. Свого часу один з визначних теоретиків права С.С. Алексєєв відзначав 

на необхідності математично точної констатації та наукової інтерпретації 

характеристик права як багатогранного явища [6, с. 239]. 
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Зокрема, уведення до наукового обігу поняття мультиплікативності 

значною мірою дозволяє точно визначити структурну й функціональну сторони 

дослідження. Продемонструю це на прикладі обраної теми.  

В якості базової тези беру за основу твердження, що державна 

інфраструктурна політика, яка на даному етапі знаходиться в процесі 

формування, є складним системним утворенням з множиною інтеграційних 

компонентів, які, своєю чергою, складаються з ієрархічних підсистем. Саме 

множинність зумовлює вибір на користь мультиплікативності на відміну від 

адитивності, яка, за законами математики, являє собою звичайне додавання, за 

якого загальна сума дорівнюється складеним додаткам [67,с. 8].   

Трансформуючи це на галузь права, можна зазначити, що складність і 

нелінійність закономірностей у сфері державно-правових явищ у їх 

невід’ємному взаємозв’язку із суспільними відносинами, що потребують 

відповідного регулювання, стрімка динаміка змін у технологічній і 

гуманітарній сферах роблять недоцільним використання в абсолютній 

більшості правничих досліджень адитивності. Рельєфно це проявляється на 

прикладі, що сума інтересів окремих осіб не дорівнюється сумарності 

суспільних і державних інтересів. Проте можливо й доцільно виділяти спільний 

знаменник, що потребує інших методів, аніж звичайне додавання.  

Причому на противагу адитивним системам пропонується інший вид 

систем – емерджентні — такі системи, в рамках яких властивості системи 

принципово не зводяться до суми властивостей її складових елементів. 

Функціонування неадитивної системи є підсумковим результатом активності та 

взаємодії не тільки всіх підсистем, елементів різних рівнів, а й наслідків 

минулого цієї системи, тенденцій розвитку, впливу інших систем. В рамках 

даних систем виділяють такі ознаки: 1) суперадитивності, які втілюються у 

формулюванні „ціле більше суми частин” 2) субадитивності („ціле менше 

суми частин”) [187]. 

У рамках права я вважаю більш коректним застосовувати термін 

„мультиплікативність”.  
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Тож мультиплікативність націлює вченого на визначення усіх 

принципово важливих множників задля прогнозування масштабності й 

цілісності системи координат на макрорівні, моделювання ймовірності дії 

загроз і небезпек, обґрунтування стратегій формування та реалізації певного 

напряму політики. У цьому зв’язку важко не погодитися з думкою, що 

„математичні методи й математична логіка дозволяють виявити не тільки 

кількісні показники, а й структурованість, параметризацію досліджуваного за 

їхньою допомогою явища, а також використовувати фундаментальні 

властивості математики при аналізі закономірностей, залежностей, в тому числі 

шляхом побудови функцій, врахуванні динаміки розвитку” [155 , с. 257]. 

 Із врахуванням того, що право являє собою багатомірне явище, 

застосування мультиплікативності значною мірою актуалізується, особливо в 

епоху ускладнення структури суспільних відносин в епоху глобалізації. 

Щонайменше подібний підхід певною мірою дозволить надати правовому 

регулюванню випереджувального характеру, адже на сучасному етапі воно 

здебільшого відстає від викликів сьогодення і перетворюється на констататора і 

статиста існуючих суспільних відносин які вже склалися. 

Більше того, сучасна юриспруденція в Україні через дедалі більшу 

нефаховість і низьку професійну компетентність як депутатського складу, так і 

помічників народних депутатів, а також взагалі суб’єктів законодавчої 

ініціативи поступово перетворюється на дисципліну, яка побудована на 

міркуваннях на основі окремих фрагментів елементів логіки; що в цілому 

становить суб’єктивну та авторитарну, прогнозовану в дуже скромних часових 

параметрах фрагментах поглядів, чітко детермінованих існуючою владою та її 

баченням проблеми та інструментарію їх вирішення.  

Водночас аналітична юриспруденція виступає і розглядається як 

дисципліна, яка заснована на векторному аналізові текстів законів, аналізові 

алгоритмів  юридично значущих дій, на точних операціях із математично 

обґрунтованою кореляцією множини прав та обов’язків, а також урахуванням 

зворотного зв’язку.  
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При дослідженні мультиплікативності системи адміністративно-

правового регулювання ДІФСП з огляду на відсутність чіткої артикуляції 

усталеної легітимної позиції держави щодо даного напряму політики в якості 

окремої наукової проблеми постає виділення зі значної кількості показників 

найбільш суттєвих множників. Авторська робоча гіпотеза полягає в тому, що на 

результативність системи в цілому  впливають три групи таких множників:  

1) функції ДІФСП; 

2) інтегративні галузі (з урахуванням ступеню забезпечення їхнього 

правового регулювання); 

3) ітеративність (повторюваність) юридичних фактів у сфері ДІФСП, 

що потребують свого адміністративно-правового регулювання.  

Охарактеризую кожну з груп множників окремо.  

Множник функцій представлений кластерами загальних і спеціальних 

функцій. До найбільш вагомих загальних функцій відносяться: ресурсна, 

забезпечувальна, безпекова, управлінська (включаючи, аналітичну, 

планувальну, організаційну, реалізаційну, координаційну, прогнозну, 

моніторингову, облікову, контрольну), регуляторна, репрезентативна,  

інформаційно-комунікаційна тощо.          

 Кластер спеціальних (характерних саме для інфраструктурної політики 

функцій) включає в себе: логістичну, системоутворювальну, формувальну, 

стабілізаційну, розвивальну, екологічну, мобілізаційну, посередницьку, а також 

функції енергозбереження, раціонального природокористування тощо.  

Одразу слід оговорити, що, по-перше, даний перелік не є вичерпним, а 

лише відображає найбільш характерні для ДІФСП функції. По-друге, розподіл 

за функціями є умовним і ґрунтується на загальнонаукових підходах. По-

третє,  кожна з функцій діє не ізольовано, а у тісному взаємному звʼязку із 

іншими функціями, створюючи ефект емерджентності, тобто появи 

властивостей, не притаманних кожному елементу окремо. І, врешті решт, аби 

не потрапити до мовної пастки і не повʼязувати правове регулювання лише з 

регулювальною функцією права, слід розуміти, що упорядкування суспільних 
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відносин шляхом правового впливу, апріорі, є багатофункціональним 

процесом, а право виступає не єдино можливим регулятором суспільних 

відносин. Якщо, наприклад, йдеться про забезпечувальну функцію в контексті 

забезпечення безпеки як окремої людини, так і національної безпеки в цілому, 

то неможливо розділити межі забезпечувальної та безпекової функцій. Сюди ж 

приєднується ресурсна, управлінська, інформаційно-комунікаційна та ряд 

інших функцій, без реалізації яких досягнення кінцевої цілі неможливо. 

Множник інтегративних галузей. Державна інфраструктурна політика 

може бути охарактеризована як надінституціональне утворення з широкими 

площинами перетинання з іншими напрямами державної політики, зокрема із 

безпековою, економічною, інформаційною, правовою, фінансовою, 

інноваційною, соціальною, екологічною, геопросторовою, регіональною, 

транспортною та ін. видами.   Відтак, при кореляції з правовим регулюванням 

ДІФСП не обмежується лише якоюсь окремою галуззю права, а залежно від 

кожного конкретного сегмента підпорядковується нормам галузей і підгалузей 

права як усталених (конституційного, адміністративного, цивільного, частково 

– кримінального,  земельного, аграрного, господарчого, екологічного), так і тих, 

що знаходяться на етапі свого становлення (інформаційного, безпекового, 

фінансового, транспортного, медичного, освітнього, права інтелектуальної 

власності тощо). Наразі потребується конкретизація, як нині на рівні 

законодавства забезпечено правове регулювання сфери ДІФСП. З урахуванням 

звернення до значного масиву документів з констатацією найменувань без 

детального аналізу текстів самих актів вважаю за можливе обмежитися назвами 

без посилання на джерело.  Отже, найбільш доцільно представити узагальнені 

дані у систематизованому вигляді в формі таблиці (Додаток Ж). 

Представлені в таблиці матеріали наочно демонструють, наскільки 

широким є діапазон розповсюдження державної інфраструктурної політики, її 

інтегративних площин з різними, іноді не сумісними між собою в інших 

парадигмах, галузями та підгалузями права. Безумовно, перелік наведених в 

таблиці законодавчих актів не є вичерпним, проте навіть в такому вигляді він 
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яскраво свідчить, що за хронологією вказані документи охоплюють період з 

1991 по 2020 рік, за тематичною спрямованістю сегментів представляють 

практично всі сфери життєзабезпечення людини, суспільства, держави. Таким 

чином, множник інтегративних галузей (з урахуванням ступеню правового 

регулювання) є однією з найвагоміших складових мультиплікативності сфери 

ДІФСП. 

Ще один множник – ітеративність – вказує на повторюваність 

юридично значущих ситуацій (юридичних обставин і фактів) у сфері 

інфраструктурної політики, що потребують свого правового регулювання. 

Необхідність виділення цього множника зумовлена встановленням основних 

тенденцій, простеженням динаміки змін, виявленням прогалин у чинному 

законодавстві. Якщо, до прикладу, постійно виникають певні юридичні факти, 

за алгоритмом дій суб’єкта  повноважень у певній галузі вимагається, по-

перше, діагностика, чи потребують такі факти свого правового регулювання 

або ступінь їх юридичної значущості є невеликою, отже, може діяти узус; по-

друге, якщо відповідь на перший пункт була позитивною, наскільки вони 

типові; по-третє, якими саме актами має врегульовуватися ситуація. Врешті-

решт, якщо подібних актів не існує, виникає потреба у їхньому створенні та 

ухваленні в установленому порядку. Інша річ – впровадження принципів 

випереджувального права. Тоді основним критерієм має виступати не 

повторюваність, а прогнозування значущості загроз і небезпек, що їх несе 

відсутність правового регулювання, що має розглядатися в контексті правової 

безпеки, теоретико-правове обґрунтування засад якої було зроблено в роботах 

А. М. Лободи [291; 292; 293; 294; 295].  

Так, наприклад, натепер відповідно до даних, представлених вище у 

таблиці, сфера життєво важливої (критичної) інфраструктури співвідноситься з 

шістьма галузями права і регулюється щонайменше сімнадцятьма законами. 

Звісно, подібна розпорошеність призводить до суттєвого зниження 

ефективності правового регулювання зазначеної сфери, на кшталт 

інформаційного права, суспільні відносини в якому, за твердженням фахівців, 



375 

регулюються понад 4 500 нормативних актів [117; 568; 597; 584; 585; 586]. 

Відтак, виникає необхідність створення консолідованого акта, яким можна було 

б охопити всі аспекту забезпечення безпеки в даному сегменті інфраструктури. 

Тут упригоді можуть стати роботи наукової школи В. А. Ліпкана, в яких 

детально та науково обґрунтовані все етапи систематизації інформаційного 

законодавства [283; 282; 287; 286]. 

Оскільки поняття системи передбачає її багатомірність із взаємною 

залежністю компонентів, доречно звести розглянуті групи та представити їхні 

зв’язки у вигляді своєрідної (нехай і дещо спрощеної) тригонометричної моделі 

просторових вимірювань, побудувавши систему координат, яка наочно 

представлятиме авторське бачення суті мультиплікативності системи 

адміністративно-правового регулювання ДІФСП (Додаток З).  

Прокоментую.  Динамічність моделі проявляється у постійному русі по 

досягненню цілей і завдань державної інфраструктурної політики. 

Осмисленість цьому руху надає те, що він відбувається через повторюваність 

певних типових юридично значущих ситуацій (на схемі позначено 

кружечками), які співвідносяться, з одного боку, з функціями з реалізації 

політики, з іншого – з чинною нормативно-правовою базою. Розуміння 

суб’єктом ДІФСП локалізації проблеми у системі координат стає запорукою 

успішного розв’язання такої проблеми й оптимального виходу з ситуації за 

допомогою правових методів. Оперування запропонованими множниками у 

ході дослідницької чи практичної діяльності, говорячи мовою математики, 

раціоналізує винахід спільного знаменника.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

 

У розділі формується наукова аргументація щодо виділення окремого 

виду правовідносин — інфраструктурних. Подано аргументацію щодо 

необхідності розроблення нового виду державної політики — державної 

інфраструктурної політики. Наведено аргументи щодо необхідності більшого 
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застосування проактивного підходу в державному управлінні з урахуванням 

сучасних трендів розвитку соціальних систем, зокрема війн нового покоління. 

Продемонстровано необхідність формування інфраструктурного законодавства. 

Обґрунтовано необхідність застосування структурно-факторного моделювання 

для подальшої операціоналізації та формування еталонної організаційно-

функціональної моделі структури системи суб’єктів інфраструктурної політики 

з подальшим визначенням правового статусу кожного з них. 

Сформовано комплекс завдань, які нині постають перед сучасними 

науковцями та практиками: 

1) розроблення відповідного інфраструктурного законодавства, яке 

регулювало б відповідні суспільні відносини, ґрунтуючись на нових тенденціях 

їх формування та розвитку; 

2) розроблення і провадження в безпекову реальність державної 

інфраструктурної політики, як виду державної політики національної безпеки; 

3) практичне застосування проактивного підходу до розроблення і 

реалізації державної інфраструктурної політики. 

Причому на самостійність інфраструктурного комплексу вказував ще 

В. В. Толстошеєв, відзначаючи, що незважаючи на економічну неоднорідність 

інфраструктурних ланок, вони мають спільне функціональне призначення і 

необхідну єдність, що зумовлюють можливість їхнього об’єднання до 

самостійного комплексу, що є важливим з огляду на необхідність правового 

регулювання даного комплексу [566, с. 22].Відтак можу стверджувати про 

існування підстав для висунення наукової гіпотези про необхідність виділення 

окремого виду правовідносин — інфраструктурних правовідносин. 

При формуванні ДІФСП доцільно виходити з декількох компонентів для 

аналізу, які і зумовлюють різні підходи до побудови самої системи органів, що 

виступають суб’єктами забезпечення безпеки об’єктів інфраструктури. 

По-перше, доцільно визначити національні інтереси у сфері 

інфраструктури, відповідно до яких і будувати державну інфраструктурну 

політику.  
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По-друге, необхідно визначити реальні та спрогнозувати потенційні 

загрози об’єктам критичної інфраструктури, а також всій системі 

інфраструктурних відносин. На підставі чого власне і будувати систему безпеки 

і відповідну ДІФСП. 

По-третє, потрібно визначити порогові значення показників найбільш 

оптимального функціонування як конкретних об’єктів критичної 

інфраструктури, так і збереження гомеостазису усієї системи при впливі, в тому 

числі як одночасному, так і інспірованому на підставі теорії рефлексивного 

управління чинників різної природи. 

По-четверте, доцільно визначити рівень захищеності кожного об’єкта 

критичної інфраструктури. 

По-п’яте, доцільно здійснити аналіз законодавчих актів з метою 

формування ефективної системи нормативно-правового регулювання 

інфраструктурних відносин та подальшого вироблення еталонної моделі 

організаційно-функціональної структури системи суб’єктів ДІФСП. 

Відзначено, що кожен із підходів має свої як сильні, так і слабкі сторони. 

Основним завданням було продемонструвати необхідність ширшого 

застосування проактивного підходу, вжиття активних заходів щодо 

забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури, необхідності 

побудови державної інфраструктурної політики на нових принципах. 

Важливим аспектом виступає розроблення наукових засад даної політики, 

адже останнім часом формування тих чи інших видів державної політики 

здебільшого  відбувається через політичну доцільність, а не через необхідність 

реалізації національних інтересів та створення засад для сталого розвитку 

Української держави. У даному аспекті застосування наукових знань дозволить 

правильно та ефективно вирішувати наступні класи завдань: 

 аналітична та прогностична складова виявлення та ідентифікація 

потенційних та реальних загроз; 

 розроблення паспортів об’єктів критичної інфраструктури, а також 

системи категоризації об’єктів критичної інфраструктури з визначенням чітких 
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критеріїв віднесення тих чи інших об’єктів до кожної категорії, а також 

визначення для кожної групи власних порогових показників (індексів та 

індикаторів) стійкого функціонування. 

Проведене дослідження дозволило визначити, що ключове поняття 

„стратегії” суттєво відрізняється від його тлумачення у мовознавчих 

лексикографічних джерелах і реальним семантичним полем. Описані 

критеріальні характеристики ключового поняття, на підставі чого 

сформульована його авторська дефініція. Встановлений механізм ухвалення й 

реалізації „Стратегій” як стратегічного нормативно-правового акта держави. 

Виявлені шляхи удосконалення діяльності органів виконавчої влади у 

досліджуваному напрямі, що у разі врахування висловлених пропозицій 

дозволить суттєво поліпшити практику стратегічного управління у сфері 

державної інфраструктурної політики України на міжнародному, державному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

Інфраструктурні стратегії виступають невід’ємною частиною 

державної інфраструктурної політики. Разом із тим, в науці дана проблема 

розроблена недостатньо, особливо в рамках правових наук. У зв’язку з цим 

автором було поставлено за мету визначити поняття та зміст інфраструктурних 

стратегій в парадигмі права. З’ясована етимологія та семантика ключового 

поняття, його критеріальні характеристики, запропонована його авторська 

дефініція. Методологія авторського бачення ґрунтується на розробленій 

новаторській авторській концептуальній моделі: стратегічні цінності – 

стратегічні пріоритети - стратегічні інтереси – стратегічна інфраструктура – 

стратегічне мислення (стратегічне передбачення, прогнозування та планування) 

– стратегічне управління (в тому числі стратегічні комунікації, стратегічні 

архітектори, геостратегія) – стратегічна правотворчість. 

Подано наукову аргументацію щодо детермінації входження України 

до країн шостого технологічного укладу і напрямів адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики. Подано 

аргументацію щодо необхідності концептуального усвідомлення необхідності 
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кардинальної зміни державної інфраструктурної політики з огляду на 

необхідність включення України до країн шостого технологічного укладу. 

Сформульовано поняття даного укладу, виявлено його правові сутнісні ознаки 

та екстрапольовано їх на напрями державної інфраструктурної політики.  

Проаналізовано чинники, що впливають на формування даного укладу, 

виявлено їх вплив на відповідну державну політику в аналізованій сфері 

правових відносин. Доведено органічний зв'язок між ефективним 

запровадженням принципів шостого технологічного укладу й адміністративно-

правовим регулюванням державної інфраструктурної політики. Аргументовано 

мілітаризацію глобального інфраструктурного простору із подальшим 

виявленням чинників, які сприятимуть оновленню державної безпекової 

політики, зокрема у сфері інфраструктури. На основі проактивного підходу 

здійснено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює 

правові інфраструктурні відносини. Продемонстровано необхідність 

формування інфраструктурного законодавства. Обґрунтовано необхідність 

закріплення на рівні законодавства мету входження України до країн шостого 

технологічного укладу. 

Наголошено, що у даному розділі мною здебільшого були порушені 

наукові проблеми, над якими потрібно ретельно та плідно працювати. Адже 

поза визначеним мною контекстом я не вбачаю можливість побудови 

ефективної державної інфраструктурної політики, в тому числі механізму її 

адміністративно-правового регулювання. Шостий технологічний уклад не є 

річчю самою в собі (за Фіхте), він директивно та імперативно зумовлює зміну 

держави та суспільства, можливо в бік деінституціоналізації взагалі і 

формування прямої демократії поза делегування повноважень управління 

обраним органам. За таких умов зміна політичної та економічної системи — 

неминучі. У згаданому аспекті роль адміністративного права полягає у тому, 

щоб створити правові умови ефективної реалізації державної інфраструктурної 

політики у нових умовах, з урахуванням сучасних трендів, на основі сучасної 
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юридичної техніки і нового праворозуміння. За Г. Вейлем, теоретична інтуїція 

ґрунтується на вірі в реальність власного і чужого „я” [66, с. 32].  

Звичайно, що розуміння необхідності переходу України на шостий 

технологічний уклад є необхідним, життєво важливим для розвитку як 

української нації в цілому, так і її об’єктів життєво важливої інфраструктури. 

Водночас сам по собі факт розвитку нанотехнологій не гарантує ефективного 

розвитку України. Саме для цього потрібно сформувати механізми ефективного 

державно-приватного партнерства, в тому числі підтримки інноваційної та 

інвестиційної ділової активності у відповідних напрямах, сформувати 

відповідний інфраструктурний ландшафт, в тому числі з-поміж технологічно 

сполучених виробництв, які синтезують цілісну систему відтворення нового 

технологічного укладу. І саме в даному процесі роль норм права важко 

переоцінити, адже вони задають цей контур та горизонти розвитку суспільних 

відносин, утворюють нові юридичні факти формування та розвитку нових 

правових відносин. 

Внаслідок проведеного дослідження сформовано наукову аргументацію 

щодо виділення окремого виду інфраструктури — авіакосмічної 

інфраструктури. Подано аргументацію щодо необхідності розроблення 

відповідних напрямів державної інфраструктурної політики. Проаналізовано 

зарубіжний досвід формування державної політики щодо захисту об’єктів 

авіакосмічної інфраструктури. Доведено органічний зв'язок між ефективним 

забезпеченням безпеки авіакосмічної інфраструктури і функціонуванням 

системи безпеки стратегічної інфраструктури в інших чотирьох просторах. 

Аргументовано мілітаризацію авіакосмічної інфраструктури. Здійснено 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює відносини 

у сфері інфраструктури. Продемонстровано необхідність формування 

інфраструктурного законодавства, а також обґрунтовано необхідність 

закріплення на рівні законодавства такого виду інфраструктури, як космічна 

інфраструктура. 
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1. Космічна інфраструктура — потужний елемент національної 

інфраструктури України.  

2. Мілітаризація космосу впливає на мілітаризацію космічної 

інфраструктури і відповідно на мілітаризацію інфраструктурних відносин, що 

має знайти адекватне відображення у нормативно-правових актах, що 

регулюють суспільні відносини у сферах  національної безпеки та 

інфраструктури. 

3. Космічна інфраструктура впливає на всі об’єкти інфраструктури в 

усіх просторах: на Землі, у повітрі, на воді та в кіберпросторі. 

4. Україна має розвивати космічну інфраструктуру, має запускати на 

орбіту власні супутники, створити потужну космічну інфраструктуру.  

5. Для реалізації поставлених завдань постає актуальна і нагальна 

потреба у розробленні відповідних напрямів державної політики у цій сфері і 

адекватних напрямів їх адміністративно-правового забезпечення. 

Завершити хочу словами німецького заступника керівника Ради 

міжнародних відносин Хрістіана Мьолінга: „There is no way to fight a war 

without the use of space infrastructure” (Cьогодні не існує шляхів вести війну без 

використання космічної інфраструктури)[651]. 

Багатомірність такого складного надінституціонального феномена, як 

державна інфраструктурна політика, зумовлює необхідність використання 

інноваційних підходів дослідження. У даному розділі відображено результати 

застосування методів математичної логіки в юриспруденції на прикладі 

висвітлення адміністративно-правового регулювання даного напряму 

політики за принципом мультиплікативності, чим відкриваються нові 

оригінальні шляхи розв’язання теоретичних і прикладних проблем. 

Підкреслено, що збагачення методологічного й методичного 

інструментарію правничої науки є нагальною потребою сучасності. Наразі 

одним із продуктивних шляхів стає вихід за межі соціальних і 

загальногуманітарних дисциплін у царину математичної логіки. Відтак, 

проведене дослідження підтвердило робочу гіпотезу щодо доцільності й 
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перспективності застосування поняття „мультиплікативність” при аналізі 

системи правового регулювання державної інфраструктурної політики. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Дисертація є результатом теоретичного узагальнення й творчого розвитку 

наукової проблеми вироблення адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України. Застосування у комплексі низки 

методологічних підходів і методів наукового дослідження при аналізі чинного 

законодавства України та міжнародно-правових актів, ґенези доктринальних 

поглядів на проблему, стану та перспектив розвитку державної 

інфраструктурної політики України надало можливість досягти поставленої 

мети й сформулювати наступні висновки. 

1. Визначено поняття та ознаки державної інфраструктурної 

політики. Встановлено, що державна інфраструктурна політика має 

інтерпретуватися в концептуальному та діяльнісному аспектах; їй як процесу 

притаманна етапність: від плану, курсу дій до чіткого і нормативного 

закріпленого алгоритму реалізації; вона політика концентрує в собі суспільно 

значущі цінності, інтереси і потреби і є багатосуб’єктною. Встановлено, що у 

законодавстві за період 2015-2020 років термінологічне сполучення „державна 

інфраструктурна політика” не застосовується жодного разу. Виходячи з цього, 

науково обґрунтовано формування неологізму і надання йому правової 

дефініції із врахуванням низки чинників, які впливають на даний процес, 

багатозначності самого поняття, адже водночас державна інфраструктурна 

політика виступає як певна система, управлінська категорія, невід’ємна частина 

політико-правового процесу, інструмент реалізації національних інтересів 

тощо. 

2. Сформовано категорійно-понятійну систему дослідження. На 

підставі методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, 

формально-юридичного та логіко-догматичного підходів розроблено авторські 

дефініції понять: „державна інфраструктурна політика”, „життєво важлива 

інфраструктура”, „життєво важливий”, „життєво важливі національні інтереси”, 
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„стратегічна інфраструктура”, „національна система стратегічної 

інфраструктури”, „стратегічні об’єкти інфраструктури”, „об’єкти стратегічної 

інфраструктури”, „стратегічно важливий об’єкт”, об’єкти, що мають 

стратегічне значення”, „авіакосмічна інфраструктура”, „національна система 

безпеки інфраструктури”, „безпекоінфраструктурна політика”, „безпека 

стратегічної інфраструктури”, „адміністративно-правове регулювання 

державної інфраструктурної політики”, „інфраструктурні відносини”, „життєво 

важливі функції”, „життєво важливі послуги”, „стійкість об’єктів 

інфраструктури”, „інфраструктурний ландшафт”, „ноосфера”,  „антропогенний 

ландшафт”, „критична інфраструктура”, „захист критичної інфраструктури”, 

„охорона об’єктів критичної інфраструктури”, „державно-приватне 

партнерство”, „Концепція державної інфраструктурної політики України” 

тощо. 

3. Здійснено інтерпретацію теорії ігор Аумана до формування 

державної інфраструктурної політики України через визначення та 

встановлення засадничих положень теорії Аумана; їх інтерпретацію до 

формування адміністративно-правових засад державної інфраструктурної 

політики в Україні; моделювання науково обґрунтованих шляхів ефективного 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики. 

Закладено основи для формування теорії державної інфраструктурної політики. 

4. З’ясовано правові передумови здійснення державної 

інфраструктурної політики. Доведено, що вони зумовлюють необхідність 

чіткої артикуляції позицій держави щодо комплексного бачення усіх суттєвих 

аспектів діяльності у тій чи іншій сфері (політична складова) із подальшим 

закріпленням відповідних правових норм (правова складова). Подано 

концепцію механізму політико-правової взаємодії із подальшою пропозицією 

щодо корекції сучасної парадигми юридичної техніки. За допомогою 

правничого цілепокладання акцентовано увагу на техніці та необхідності 

уніфікації підходів до розроблення таких документів, як: доктрина, концепція, 

стратегія, директива, програма, що передують ухваленню законів, проте мають 
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велике значення для кристалізації ключових засад правової політики в 

контексті формування державної інфраструктурної політики. Закладено засади 

для розвитку стратегічної (випереджуючої правотворчості). Акцентовано увагу 

на необхідності застосування нових критеріїв до адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики, зосереджуючи увагу на 

прогностичному підході, формуванні проактивної державної політики, яка 

ґрунтуватиметься на застосуванні прогнозних індикативних моделей та трендів 

розвитку суспільних відносин в аналізованій сфері. Здійснено аналіз 

нормативно-правових актів України на предмет закріплення принципів 

формування окремих кластерів державної інфраструктурної політики в 

динамічному аспекті.  

5. Розкрито механізм державної інфраструктурної політики України 

через послідовний аналіз її мети, завдань та принципів. Визначено мету 

державної інфраструктурної політики, яка полягає у забезпеченні такого рівня 

інфраструктурної безпеки, який гарантував би: 1) поступальний розвиток 

інфраструктури України, її конкурентоспроможність як всередині держави, так 

і в глобальному інфраструктурному просторі; 2) сталий розвиток 

інфраструктурного потенціалу держави; 3) безперебійне, стійке та ефективне 

функціонування об’єктів стратегічної інфраструктури в усіх визначених 

законодавством режимах з метою реалізації національних інтересів; 4) 

формування системної інституційної спроможності  На підставі мети, 

сформовано завдання, визначено ключові принципи. 

6. Визначено адміністративно-правові основи формування переліку 

об’єктів стратегічної інфраструктури України. Встановлено, що аналіз 

комплексу проблем у сфері державної інфраструктурної політики здійснюється 

не на достатньому рівні; поза науковим обігом лишаються важливі теоретико-

правові напрацювання, зокрема у векторі розвитку адміністративних послуг та 

їх цифровізації, які можуть слугувати ефективним інструментарієм для 

вирішення наступного комплексу питань: порядок віднесення об’єктів до 

переліку об’єктів стратегічної інфраструктури; методика категоризації об’єктів 
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інфраструктури; перелік секторів та основних послуг критичної інфраструктури 

держави; засади забезпечення створення цілісної державної системи обліку 

об’єктів стратегічної інфраструктури; засади посилення заходів безпеки даних 

об’єктів; етапність та алгоритм побудови національної системи безпеки 

стратегічної інфраструктури. Науково обґрунтовано підходи до вироблення 

адміністративно-правові основ формування переліку об’єктів стратегічної 

інфраструктури через аналіз: правових основ безпеки стратегічної 

інфраструктури; юридичної техніки нормотворення; методики  

7. Досліджено підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності крізь призму 

інтеграції компонентів розуміння та правової інтерпретації поняття „суб’єкт”: 

загальноправове розуміння поняття „суб’єкт”; спеціалізовані поняття „суб’єкт 

адміністративного права”, „суб’єкт адміністративно-процесуального права”. 

Запропоновано доповнити ст. 116 Конституції України таким видом державної 

політики, як інфраструктурна. Встановлено, що на рівні законодавства, за 

окремим винятком, система субʼєктів реалізації державної інфраструктурної 

політики представлена непослідовно й фрагментарно. Подано авторську 

концепцію, яка передбачає наочну репрезентацію субʼєктів реалізації державної 

інфраструктурної політики з визначенням сфер компетенції кожного за 

певними напрямами інфраструктури. 

8. З’ясовано адміністративно-правові основи державної 

інфраструктурної політики України, визначено відповідність нормативно-

правових актів України, зокрема в адміністративно-правовій галузі, сучасним 

потребам держави у створенні сприятливих правових передумов для 

забезпечення безпеки стратегічної інфрастурктури та висуненні пропозицій 

щодо удосконалення даного напряму діяльності. Зауважено, що 

адміністративно-правове регулювання державної політики безпеки стратегічної 

ґрунтується на нормах, що регламентують організацію проактивного 

державного управління, спрямованого на попередження виникнення джерел 

загроз стратегічній інфраструктурі. Визначено поняття адміністративно-
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правового забезпечення державної інфраструктурної політики України, 

проаналізовано його функції. 

9. Сформульовано структуру адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики України, яка представлена 

через послідовний аналіз у хронологічному порядку таких актів, як: 1) акти 

Верховної Ради України; 2) акти Президента України; 3) акти Кабінеті 

Міністрів України. Зважаючи на актуальність та сучасний розвиток 

кіберглобалізаційних тенденцій в світі, акцентовано увагу на безпеці 

інформаційної інфраструктури. Сформовано нормативні та інституційні засади, 

що утворюють системний комплекс щодо перешкоджання ефективному та 

стабільному функціонуванню та розвитку національної кібернетичної та 

інформаційної інфраструктури, охарактеризовано кожну з них. Додатково 

обґрунтовано необхідність ухвалення профільного закону, який має 

забезпечити формування державної системи безпеки стратегічної 

інфраструктури, запровадить єдині підходи до організації управління об’єктами 

системи на державному, регіональному та місцевому рівнях, визначить засади 

взаємодії залучених до безпеки стратегічної інфраструктури державних органів 

та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян. 

10. Запропоновано концепцію формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України, науково обґрунтовано необхідність 

виділення інфраструктурних правовідносин  в якості окремого виду 

правовідносин, і формування системи правового регулювання розроблення та 

реалізації державної інфраструктурної політики в умовах ведення війн нового 

покоління. Аргументовано появу в рамках війн нового покоління такого 

підвиду як інфраструктурні війни, наголошується на необхідності 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у даній сфері. 

Наголошено на необхідності розроблення наукових засад державної 

інфраструктурної політики, ґрунтуючись на необхідності реалізації 

національних інтересів та створенні засад для сталого розвитку Української 

держави. 
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11. Виявлено детермінацію входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України. Відзначено  на обов’язковість 

формування механізму адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики України з урахуванням визначених в роботі 

чинників та тенденцій розвитку інфраструктурних відносин. Для ефективного 

формування даного механізму визначено граничні показники, на які має бути 

спрямовано регулюючий вплив норм права і які мають бути чітко і нормативно 

закріплені у відповідних нормативно-правових актах. 

12. Обґрунтовано необхідність виділення безпеки авіакосмічної 

інфраструктури як пріоритетного напряму державної інфраструктурної 

політики. Сформовано підстави для виділення космічної інфраструктури в 

якості окремого та самостійного елемента інфраструктури і формування 

відповідної системи адміністративно-правового регулювання розроблення та 

реалізації державної інфраструктурної політики в таких просторах, як земля, 

повітря, вода, кіберпростір, космос. 

13. Розкрито зміст мультиплікативності системи адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики України. 

Визначено сутність поняття „мультиплікативність” і наведено аргументацію 

щодо його застосування в праві. Сформульовано авторську формулу 

мультиплікативності системи адміністративно-правового регулювання ДІФСП. 

Здійснено діагностика стану адміністративно-правового регулювання 

інтеграційних сфер ДІФСП шляхом застосування обраних принципів 

математичної логіки, відповідно до яких подано пропозиції щодо оптимального 

шляху розв’язання теоретичних і прикладних проблем адміністративно-

правового регулювання ДІФСП. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Етапи політико-правової взаємодії  

 

  

Право

• Наявність правових передумов, в тому числі у вигляді 
юридичних фактів та юридичних обставин, що не 
передбачені правовим регулюванням, проте в силу своєї 
значущості або частотної повторюваності потребують 
цього

Політика

Право

• формування засад певного виду державної політики на
підставі аналізу й оцінки існуючих правових передумов

• легітимація даного виду політики шляхом узагальнення й
закріплення положень, які потребують правового
регулювання, на рівні нормативно-правових актів

Політика

Право

• реалізація певного виду діяльності з опертям на відповідні 
правові норми

• виникнення нових правових передумов, що потребують 
корекції чинної державної політики за певним напрямом
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Додаток Б.1 

 

 

РІК КІЛЬКІСТЬ „КОНЦЕПЦІЙ” З ПИТАНЬ СФЕРИ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ / СХВАЛЕНИХ 

 Постановою 

Верховної Ради 

України 

Указом 

Президента 

України 

Постановою/ 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України 

199

1 

2 - - 

199

2 

- - - 

199

3 

2 - - 

199

4 

1 - - 

199

5 

4 - 2 

199

6 

2 - - 

199

7 

1 - 4 

199

8 

- - 2 

199

9 

1 1 1 

200

0 

1  1 

200

1 

 2 2 

200

2 

  2 

200

3 

1 1 7 

200

4 

  2 

200

5 

  1 

200

6 

  7 

200

7 

 1 5 

200   3 



460 

8 

200

9 

  4 

201

0 

  1 

201

1 

  7 

201

2 

  2 

201

3 

  2 

201

4 

  3 

201

5 

  1 

201

6 

  5 

201

7 

  4 

201

8 

  5 

201

9 

 1 4 

Заг

алом 

15 6 77 
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Додаток Б.2 

 

Класифікація концептуальних принципів ДІФСП, закріплених 

унормативно-правових актах України 

 

КРИТЕРІЙ 

КЛАСИФІКАЦІЇ 

ГРУПИ ПРИНЦИПІВ 

За рівнем затвердження 

/схвалення 

Затверджені постановою Верховної Ради України, 

затверджені Указом Президента України, затверджені 

/схвалені постановою / розпорядженням Кабінету 

Міністрів України, затверджені відповідними 

наказами окремих профільних центральних органів 

виконавчої влади  

За часом дії Постійної дії; обмежені в часі на термін, означений в 

„Концепції” 

За цільовим 

призначенням 

Створення, реформування, розвитку, вдосконалення, 

запобігання, забезпечення, підтримання, захисту, 

модернізації, переоснащення 

За диспозицією Бланкетно висловлені (з посиланням на принципи, 

що містяться у директивних документах міжнародних 

організацій або ЕС); прямі 

За мовною моделлю Однослівні, сполучникові, фразові (принципи-

правила і принципи-закономірності) 

За сферою належності Методологічні (загальнонаукові), правничі, 

безпекові, економічні, політичні, управлінські, 

структурно-організаційні, інформаційно-

комунікаційні, програмно-технічні, етичні, 

екологічні, комплексні (об’єднують в собі кілька 

сфер)  

 

  



462 

Додаток В 

Порівняльний аналіз понять „стратегічний об’єкт інфраструктури” і 

„об’єкти, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави” 

КРИТЕРІЙ ПОНЯТТЯ  

„СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ” 

ПОНЯТТЯ „ОБ’ЄКТИ, ЩО МАЮТЬ 

СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ” 

Частотність 

вживання у 

текстах 

нормативно-

правових актів 

відповідної сфери 

Невисока Висока 

Пріоритет 

функціональності 

Сфера безпеки і оборони, 

підтримання 

обороноздатності держави 

Сфера економіки і безпеки з 

охопленням енергетики, 

транспорту, хімічної 

промисловості, банків, 

інформаційних технологій, 

електронних комунікацій, 

охорони здоров’я, 

комунального господарства, 

продовольства тощо 

Форма власності 

об’єктів  

Державна. Не підлягають 

приватизації 

Державна, державно-приватна 

Пріоритетне 

адміністрування 

об’єктів 

Кабінет Міністрів 

України, Міністерство 

оборони, Міністерство 

внутрішніх справ, Служба 

безпеки України, 

Державна авіаційна 

служба 

Кабінет Міністрів України, 

Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України; Міністерство 

інфраструктури України; 

Міністерство фінансів 

України; Міністерство 

енергетики та захисту 

довкілля України; 

Міністерство охорони 

здоров’я України; 

Міністерство розвитку громад 

та територій України; 

Міністерство цифрової 

трансформації, Міністерство 

юстиції України та відповідні 

підпорядковані їм органи  

Масштаб 

значення 

На рівні держави Категоризація за рівнем 

держави, регіону, окремого 



463 

населеного пункту або галузі 

Можливості 

конкретизації 

терміна 

Додаткова вказівка на вид 

інфраструктури 

(наприклад, стратегічний 

об’єкт військової 

інфраструктури)  

Додаткова вказівка на сферу 

діяльності (у сфері оборони, у 

сфері телекомунікацій та 

зв’язку і т. п.) 

Категорія режиму 

секретності 

Високий ступінь 

обмеження доступу як до 

самого об’єкта, так і до 

інформації про нього і 

його діяльність 

(документи зі ступенем 

„особливо важливі”, 

„цілком таємно”, 

„таємно”)  

Часткові обмеження лише в 

частині відповідності Закону 

України „Про державну 

таємницю” 

Вимоги до охорони 

об’єктів, 

організація 

пропускного 

режиму 

Підлягають охороні 

виключно органами 

поліції охорони. Військові 

стратегічні об’єкти – 

Збройними силами 

Міністерства оборони 

України. Прохід на 

об’єкти лише через пости 

забезпечення пропускного 

режиму за наявності 

відповідних перепусток 

Охорона об’єктів є 

обов’язковою, проте 

здійснюється на договірних 

засадах на конкурсній основі 

як відповідними державними, 

так і комерційними 

спеціалізованими 

структурами. Обмеження на 

вхід діють не на всіх об’єктах  

Вимоги до 

персоналу об’єктів 

Особливі процедури 

перевірки при прийомі на 

роботу, оформлення 

допусків до державної 

таємниці, контроль за її 

дотриманням 

Розповсюдження особливих 

вимог до персоналу та 

оформлення відповідно до 

Закону України „Про 

державну таємницю” допусків 

лише окремим категоріям осіб 
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Додаток Д 

Розподіл сфер компетенції суб’єктів реалізації державної інфраструктурної 

політики 

СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

КЛАСТЕРИ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА НАПРЯМИ 

ДІФСП 

К
р
и

ти
ч
н

а 

Ф
ін

ан
со

в
а 

В
и

р
о
б
н

и
ч
а 

С
о
ц

іа
л
ь
н

а 

Р
ек

р
еа

ц
ій

н
а 

Т
р
ан

сп
о
р
тн

а 

Ін
ф

о
р
м

ац
ії

 т
а 

зв
’я

зк
у
 

Г
ео

п
р
о
ст

о
р
о
в
а 

П
р
и

р
о
д
о
к
о
р
и

ст
у
в
ан

н
я
 

й
 

ек
о
л
о
гі

ї Д
о
сл

ід
н

и
ц

ь
к
а 

Рада національної безпеки та 

оборони України 

+ +      + +  

Кабінет Міністрів України + + + + + + + + + + 

Міністерство внутрішніх справ 

України, в т. ч.: 

- Національна поліція України 

- Адміністрація державної 

прикордонної служби України 

- Державна міграційна служба 

України 

- Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

Міністерство енергетики та захисту 

довкілля України, в т. ч.: 

- Державне агентство з 

енергоефективності та 

енергозбереження України 

- Державне агентство лісових 

ресурсів України 

- Державне агентство рибного 

господарства України 

- Державне агентство водних 

ресурсів України 

- Державне агентство України 

з управління зоною відчуження 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 + 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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- Державна служба геології та 

надр України 

- Державна інспекція 

енергетичного нагляду України 

- Державна екологічна 

інспекція України 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Міністерство закордонних справ 

України 

+      +    

Міністерство інфраструктури 

України, в т.ч.: 

- Державна авіаційна служба 

- Державна служба морського 

та річкового транспорту 

- Державна служба з безпеки 

на транспорті 

- Державне агентство 

автомобільних доріг 

- Державне агентство 

інфраструктурних проектів 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Міністерство культури, молоді та 

спорту України, в т.ч.: 

- Державне агентство України 

з питань кіно 

- Державне агентство України 

з етнополітики та свободи совісті 

- Державне агентство України 

з питань мистецтв 

- Державне агентство України 

з питань мистецької освіти 

- Державне агентство розвитку 

молоді та громадянського 

суспільства в Україні 

- Державне агентство спорту 

України 

- Державне агентство розвитку 

туризму України 

- Державна інспекція 

культурної спадщини України 

- Державна служба охорони 

культурної спадщини України  

   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Міністерство оборони України +    + + +   + 

- Міністерство освіти і науки 

України, в т.ч. 

- Державна служба якості 

   + 

 

+ 

     + 
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освіти 

Міністерство охорони здоров’я 

України, в т.ч.: 

- Національна служба здоров’я 

України 

- Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

+  + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

    + 

Міністерство розвитку громад та 

територій України, в т.ч.: 

- Державна архітектурно-

будівельна інспекція 

+  + 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+  + +  

Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України, в т.ч.: 

- Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів 

- Державна служба України з 

питань геодезії, картографії та 

кадастру 

- Державна служба 

експортного контролю України 

- Державне агентство резерву 

України 

- Державне космічне агентство 

України 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 + 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 + 
 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Міністерство соціальної політики 

України, в. ч.: 

= Державна служба України з 

питань праці 

  + 

 

+ 

+ +      

Міністерство у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб 

+  + + +   +   

Міністерство фінансів України, в 

т.ч.: 

- Державна митна служба 

України 

- Державна податкова служба 

України 

- Державна казначейська 

служба України 

- Державна фіскальна служба 

України 

+ + 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 
 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ + + +  + + 
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- Державна служба 

фінансового моніторингу України 

- Офіс фінансового контролю 

 

Міністерство юстиції України, в 

т.ч.: 

- Державна архівна служба  

+ + + + + + + 
 

+ 

+ + + 

Національний банк України + +         

Служба безпеки України + +     +   + 

Антимонопольний комітет України + + + + + + +    

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

+  +      +  

Фонд державного майна України +  + + +  +    

Національне агентство України з 

питань запобігання корупції 

+ + +        

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України 

+  + + +  + +   

Адміністрація Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації 

+ +    + +    

Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів 

+ + +        

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації 

+ +     +    

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг  

  + + +      

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

 + +        

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг  

 +   +      

Обласні, міські, районні державні 

адміністрації 

+ + + + + + + + + + 

Органи місцевого самоврядування   + + + +   +  

Підприємства, установи, 

організації незалежно від форми 

власності 

±  + + +    +  

Наукові, науково-дослідні 

установи, інжинірингові фірми 

+ + + + + + + + + + 
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Інноваційно-технологічні, 

аналітичні, експертні центри, 

бізнес-інкубатори 

+ + + + + + +  + + 

Громадські організації та 

об’єднання громадян, окремі 

громадяни України  

±  + + + +   +  
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Додаток Е 

Складові інституційної спроможності у сфері державної інфраструкутрної 

політики України 

 

  

Інституційна спроможність  

суб’єктів публічного управління у сфері ДІФСП 

Освітня діяльність Наукова діяльність Просвітницька 

діяльність 

 освітньо-

професійні програми; 

 освітньо-

наукові програми; 

 професійні 

(сертифіковані) 

програми: 

 спеціальні 

(сертифіковані) 

програми 

 науково-дослідні 

роботи; 

 дисертаційні 

дослідження; 

 звіти та 

рекомендації 

науково-

аналітичних 

центрів 

- комплексні 

інформаційно-

комунікаційні 

стратегії та програми 

щодо  попередження 

виявлення викликів і 

загроз КІ та 

запобігання кризовим 

ситуаціям 

Заклади вищої освіти, 

установи підвищення 

кваліфікації кадрів 

(публічних службовців) 

Заклади вищої освіти, 

галузеві академії наук, 

інформаційно-

аналітичні та  

ситуаційно-кризові 

центри 

Суб’єкти медіа-

інформаційного ринку 
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Додаток Є 

Факти невідповідності термінології 

 Проєкт Закону України „Про критичну 

інфраструктуру та її захист” 

Проєкт Порядку віднесення 

об’єктів до об’єктів критичної 

інфраструктури 

1.  безпека критичної інфраструктури — 

стан захищеності критичної 

інфраструктури, за якого 

забезпечується функціональність, 

безперервність роботи, цілісність і 

стійкість критичної інфраструктури 

безпека об’єкта критичної 

інфраструктури — стан 

захищеності об’єкта критичної 

інфраструктури, за якого 

забезпечується 

функціональність і 

безперервність його  роботи та 

/ або можливість надання ним 

основних послуг 

1. Орфографічна помилка: в 

слові „забезпечується” потрібно 

писати забезпечуЮться, 

оскільки далі перераховуються 

декілька дій та станів. Це 

множина. 

2. У визначенні помилково 

зникають такі важливі 

характеристики, як цілісність і 

стійкість 

2.  життєво важливі послуги — послуги, 

надання яких забезпечується 

державними установами, 

підприємствами та організаціями будь-

якої форми власності і збої та 

переривання у наданні яких 

життєво важливі послуги та 

функції (основні послуги) — 

послуги, які надаються, та 

функції, що виконуються 

операторами основних послуг, 

збої та переривання у наданні 
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призводять до швидких негативних 

наслідків для національної безпеки; 

життєво важливі функції — функції, 

що виконуються органами державної 

влади, державними установами, 

підприємствами та організаціями будь-

якої форми власності, порушення яких 

призводить до швидких негативних 

наслідків для національної безпеки 

(виконанні) яких призводять до 

негативних наслідків для 

населення, суспільства, 

соціально-економічного стану 

та національної безпеки і 

оборони України. 

 

3.  захист критичної інфраструктури — 

всі види діяльності, спрямовані на 

своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізацію загроз безпеці об’єктів 

критичної інфраструктури, а також 

мінімізацію та ліквідацію наслідків у 

разі їх реалізації 

захист об’єктів критичної 

інфраструктури — 

організаційні, нормативно-

правові, інженерно-технічні та 

інші заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки об’єктів 

критичної інфраструктури 

4.  категоризація об’єктів 

інфраструктури — віднесення 

об’єктів інфраструктури до категорій 

критичності об’єктів інфраструктури 

категоризація об’єктів 

критичної інфраструктури — 

процедура віднесення об’єктів 

критичної інфраструктури до 

певної категорії критичності 

5.  категорія критичності об’єкта 

інфраструктури — відносний рівень 

важливості об’єкта критичної 

інфраструктури залежно від ступеня 

його впливу на здійснення життєво 

важливих функцій та надання життєво 

важливих послуг 

категорія критичності об’єкта 

інфраструктури — ступінь 

важливості об’єкта критичної 

інфраструктури, класифікована 

залежно від його впливу на 

надання основних послуг 

6.  критична інфраструктура — 

сукупність об’єктів, які є стратегічно 

критична інфраструктура — 

сукупність об’єктів критичної 
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важливими для економіки і 

національної безпеки, порушення 

функціонування яких може завдати 

шкоди життєво важливим 

національним інтересам 

інфраструктури 
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Додаток Ж 

Законодавче регулювання інтегративних сфер ДІФСП 

Інтегративна сфера 

права 

Законодавчі акти, якими регулюються сегменти 

ДІФСП 

Загальна установча платформа 

Конституційне право Конституція України 

Адміністративне 

право 

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 

27.02.2014 р. № 794-VІІ 

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України 

від 17 березня 2011 р. № 3166- VІ 

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 

травня 1997 р. № 280/97-ВР 

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 

квітня 1999 р. № 586-ХІV 

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 

1 липня 2010 р. № 2404-VІ 

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 

2014 р. № 1700-VІІ 

Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг: Закон України від 222 вересня 2016 р. № 1540-

VІІІ  

Сегмент життєво важливої (критичної) інфраструктури  

(перетинання з політикою національної безпеки, державною інформаційною 

політикою) 

Безпекове право Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. 

№ 5403-VІ 

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: 

Закон України від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР 

Про захист людини від впливу іонізуючого 
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випромінювання: Закон України від 14 січня 1998 р. № 

15/98-ВР 

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон 

України від 16 березня 2000 р. № 1550-ІІІ 

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання: Закон України від 19 

жовтня 2000 р. № 2064-ІІІ 

Про державну систему біобезпеки при створенні, 

випробуванні, транспортуванні та використанні 

генетично модифікованих організмів: Закон України від 

31 травня 2007 р. № 1103-V  

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 

12 травня 2015 р. № 389- VІІІ 

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: 

Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163- VІІІ 

Про національну безпеку України: Закон України від 21 

червня 2018 р. № 2469-VІІІ 

Кримінальне право Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-

ІІІ 

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 26 

березня 2003 р. № 638-ІV 

Адміністративне 

право 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 № 8073-Х 

Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 

1994 р. № 3855-ХІІ 

Інформаційне право Про державну службу спеціального звʼязку та захисту 

інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 

р. № 3475-ІV 

Транспортне право Про функціонування єдиної транспортної системи 
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України в особливий період: Закон України від 20 

жовтня 1998 р. № 194-ХІV 

Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України 

від 06.04.2000 № 1644-ІІІ 

Медичне право Основи законодавства України про охорону здоровʼя: 

Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ 

Сегмент соціальної інфраструктури 

(перетинання з державною соціальною, державною економічною, державною 

регіональною, державною житловою, державною молодіжною, державною 

сімейною політикою) 

Цивільне право Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV 

Житлове право Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. № 

5464-Х 

Про комплексну реконструкцію кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Закон 

України від 22 грудня 2006 р. № 525-V 

Адміністративне 

право 

Про основи містобудування: Закон України від 16 

листопада 1992 р. № 2780-ХІІ 

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 

27 січня 1995 р. № 32/95-ВР 

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. № 

324/95-ВР 

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 

травня 1999 р. № 687-ХІV 

Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного та соціального розвитку України: Закон 

України  від 23 березня 2000 р. № 1602-ІІІ 

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 

2001 р. № 2402-ІІІ 

Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 р. № 
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2778-VІ 

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон 

України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VІ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення доступу до інфраструктури 

зарядних станцій для електромобілів: Закон України від 

11.07.2019 р. № 2754-VІІІ 

Енергетичне право Про енергетичну ефективність будівель: Закон України 

від 22.06.2017 р. № 22118-VІІІ 

Медичне право Основи законодавства України про охорону здоровʼя: 

Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ  

Освітнє право Про освіту: Закон України від 06.09.2017 р. № 2145-Vііі 

Про професійну (професійно-технічну) освіту: Закон 

України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР 

Про позашкільну освіту: Закон України від 22 червня 

2000 р. № 1841-ІІІ 

Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 

р. № 2628-ІІІ 

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 

1556-VІІ 

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 

16 січня 2020 р. № 463-ІХ 

Гуманітарне право Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 р. 

№ 3671-VІ 

Кримінально-

виконавче право 

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 

2003 року № 1129-IV 

Спортивне право Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 

грудня 1993 р. № 3808-ХІІ 

Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху 
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та спорту вищих досягнень в Україні: Закон України від 

14 вересня 2000 р. № 1954-ІІІ 

Сегмент виробничої інфраструктури 

(перетинання з державною економічною, державною регіональною, державною 

енергетичною, державною екологічною політикою) 

Земельне право 

 

Земельний кодекс України від 25.10.2201 р. № 2768-ІІІ 

Про надра: кодекс України від 27.07.1994 р. № 132/94-

ВР 

Аграрне право Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР 

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 

червня 1992 р. № 2498-ХІІ 

Господарське право Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 

436-ІV 

Господарський процесуальний кодекс від 06.11.1991 р. 

№ 1708-ХІІ 

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон 

України від 2 березня 2015 р. № 222-VІІІ 

Про ринок природного газу: Закон України від 9 квітня 

2015 р. № 329-VІІІ 

Про оренду державного і комунального майна: Закон 

України від 03.10.2019 р. № 157-ІХ 

Адміністративне 

право 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 р. № 8073-Х 

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон 

України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VІ 

Про доступ до обʼєктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж: Закон України від 7 лютого 

2017 р. № 1834-VІІІ   

Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р.  № 155-
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ІХ 

Транспортне право Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 р. 

№ 1172-ХІV 

Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон 

України від 01.07.2004 р. № 1955-ІV 

Енергетичне право Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 

р. № 74/94-ВР 

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 

20 лютого 2003 р. № 556-ІV 

Про комбіноване виробництво теплової та електричної 

енергії (когенерацію) та використання скидного 

енергопотенціалу : Закон України від 5 квітня 2005 р. № 

2509-ІV 

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних 

зон енергетичних обʼєктів: Закон України від 9 липня 

2010 р. № 2480-VІ 

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13 

квітня 2017 р. № 2019-VІІІ 

Морське право Про морські порти України: Закон України від 17 

травня 2012 р. № 4709-VІ 

Сегмент транспортної інфраструктури 

(перетинання з державною економічною, державною регіональною, державною 

екологічною політикою) 

Адміністративне 

право 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 р. № 8073-Х 

Господарське право Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 

436-ІV 

Морське право Кодекс торговельного мореплавства України від 

23.05.1995 р. № 176/95-ВР 



479 

Транспортне право Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р. № 

3353-ХІІ 

Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. 

№ 232/94-ВР 

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 

травня 1996 р. № 192/96-ВР 

Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 

1996 р. № 273/96-ВР 

Про функціонування єдиної транспортної системи 

України в особливий період: Закон України від 20 

жовтня 1998 р. № 194-ХІV 

Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 

квітня 2001 р. № 2344-ІІІ 

Про державну спеціальну службу транспорту: Закон 

України від 5 лютого 2004 р. № 1449-ІV 

Про міський електричний транспорт: Закон України від 

29 червня 2004 р. № 1914-ІV 

Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон 

України від 01.07.2004 р. № 1955-ІV 

Про автомобільні дороги: Закон України від 8 вересня 

2005 р.  № 2862-ІV 

Сегмент фінансової інфраструктури 

(перетинання з державною економічною, державною фінансовою політикою) 

Фінансове право Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ 

Про державний бюджет України: закони України 

щорічного видання  

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 

вересня 1991 р. № 1560-ХІІ 

Банківське право Про Національний банк України: Закон України від 20 
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травня 1999 р. № 679-ХІV 

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 

грудня 2000 р. № 2121-ІІІ 

Сегмент інформаційної інфраструктури та звʼязку 

(перетинання з державною інформаційною, державною економічною 

політикою) 

Адміністративне 

право 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 р. № 8073-Х 

Про поштовий звʼязок: Закон України від 4 жовтня 2001 

р. № 2759-ІІІ 

Інформаційне право Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 

2657-ХІІ 

Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах: Закон України від 5 

липня 1994 р. № 80/94-ВР 

Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 

2003 р. № 1280-ІV 

Про державну службу спеціального звʼязку та захисту 

інформації України: Закон України від 23 лютого 2006 

р. № 3475-ІV 

Про захист персональних даних: Закон України від 1 

червня 2010 р. № 2297-VІ 

Сегмент геопросторової інфраструктури 

(перетинання з державною економічною, державною регіональною, державною 

екологічною політикою) 

Повітряне право Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VІ 

Земельне право Земельний кодекс України від 25.10.2201 р.  № 2768-ІІІ 

Про надра: кодекс України від 27.07.1994 р. № 132/94-

ВР 

Про генеральну схему планування території України: 
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Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3059-ІІІ 

Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 р. № 

858-ІV 

Водне право Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР 

Адміністративне 

право 

Про державний кордон України: Закон України від 4 

листопада 1991 р. № 1777-ХІІ 

Про національну інфраструктуру геопросторових даних: 

Закон України від 13 квітня 2020 р.  

Сегмент інфраструктури природокористування й екології 

(перетинання з державною економічною, державною регіональною, державною 

екологічною політикою) 

Адміністративне 

право 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 № 8073-Х 

Земельне право 

Аграрне право 

Земельний кодекс України від 25.10.2201 р. № 2768-ІІІ 

Про надра: кодекс України від 27.07.1994 р. № 132/94-

ВР 

Екологічне право Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР 

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ 

Про охорону навколишнього природного середовища: 

Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ 

Про природно-заповідний фонд України: Закон України 

від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ 

Про мисливське господарство та полювання: Закон 

України від 22 лютого 2000 р. № 1478-ІІІ 

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 

20 лютого 2003 р. № 556-ІV 

Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової 

Конвенції Організації Обʼєднаних Націй про зміну 

клімату: Закон України від 4 лютого 2004 р. № 1430-ІV 

Про хімічні джерела струму: Закон України від 23 
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лютого 2006 р. № 3503-ІV 

Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року: Закон України 

від 28.02.2019 р. № 2697-VІІІ 

Господарське право Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 

2000 р. № 1682-ІІІ 

Сегмент дослідницької інфраструктури 

(перетинання з державною економічною, державною науково-технічною 

політикою) 

Цивільне право 

Право 

інтелектуальної 

власності 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV 

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 

1556-VІІ 

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон 

України від 26 листопада 2015 р. № 848-VІІІ 

Адміністративне 

право 

Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного та соціального розвитку України: Закон 

України  від 23 березня 2000 р. № 1602-ІІІ 

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон 

України від 26 листопада 2015 року № 848-VІІІ 
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Додаток З 

Мультиплікативність адміністративно-правового регулювання 

ДІФСП 

Цілі і завдання ДІФСП 
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Множник інтегративної сфери правового регулювання 
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Додаток И 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

Монографії: 

 

1. Зубко Г.Ю. Державна інфраструктурна політика України: 

адміністративно-правові засади регулювання : монографія. Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. 412 с. 

 

Наукові статті та тези доповідей і наукових повідомлень: 

 

2. Зубко Г.Ю. Застосування теорії ігор Аумана до формування державної 

інфраструктурної політики. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2016. № 41. Т. 4. С. 190–195. 

3. Зубко Г.Ю. Щодо визначення поняття «інфраструктурний ландшафт». 

Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 1(16). Т. 2. С. 99–104. 

4. Зубко Г.Ю. Правовий зміст поняття «інфраструктура». Прикарпатський 

юридичний вісник. 2017. № 1(16). Т. 3. С. 22–28. 

5. Зубко Г.Ю. Концепція формування напрямів державної інфраструктурної 

політики. Правові новели. 2018. № 6. С. 91–100. 

6. Зубко Г.Ю. Безпека космічної інфраструктури як напрям державної 

інфраструктурної політики України. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2019. № 4. С. 144–148. 

7. Зубко Г.Ю. Шостий технологічний уклад: інфраструктурно-правовий 

аспект. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 218–229. 

8. Зубко Г.Ю. Засади формування стратегічної правотворчості в Україні. 

Правові новели. 2019. № 7. Т. 3. С. 10–20. 
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9. Зубко Г.Ю. Розвиток інституційної спроможності держави у сфері 

безпеки та стійкості життєво важливої інфраструктури. Прикарпатський 

юридичний вісник. 2019. № 2. Т. 2. С. 9–14. 

10. Зубко Г.Ю. Система субʼєктів реалізації державної інфраструктурної 

політики України. Правові новели. 2020. № 11. С. 166–178. 

11. Зубко Г.Ю. Мультиплікативність системи правового регулювання 

державної інфраструктурної політики. Право і суспільство. 2020. № 3. С. 11–23. 

12. Зубко Г.Ю. Державна інфраструктурна політика: досвід балтійських 

країн. Право та державне управління. 2019. № 2. Т. 1. С. 282–289. 

13. Зубко Г.Ю. Адміністративно-правові засади формування переліку 

об’єктів критичної інфраструктури. Держава та регіони. Серія «Право». 2020. 

№ 3(69). Т. 2. С. 36–42. 

14.  Зубко Г.Ю. Сучасні підходи до визначення поняття державної 

інфраструктурної політики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 48. С. 78–84. 

15.  Зубко Г.Ю. Публічно-приватне партнерство у сфері безпеки 

стратегічної інфраструктури України. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2020. № 2. Т. 2. С. 13–17. 

16. Зубко Г.Ю. Адміністративно-правове регулювання державної 

інфраструктурної політики Швеції. Право і суспільство. 2020. № 6. Т. 2. С. 20–

28. 

17.  Ліпкан В.А., Зубко Г.Ю. Інфраструктурні стратегії: формування нового 

концепту. Юридичний бюлетень. 2020. № 17. С. 13–20. 

 

Наукові статті в іноземних журналах: 

 

18. Зубко Г.Ю. Життєво важлива інфраструктура: підходи до розуміння 

нового концепту. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 4. Ч. 3. С. 83–89. 
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19. Зубко Г.Ю. Адміністративно-правові основи державної політики захисту 

критичної інформаційної інфраструктури. Visegrad Journal on Human Rights. 

2019. № 1. Ч. 3. С. 333–342. 

20. Зубко Г.Ю. Правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики України. Visegrad Journal on Human Rights. 2020.  № 3. Ч. 1. С. 133–

143. 

21. Зубко Г.Ю. Поняття та зміст стратегічних об’єктів інфраструктури. 

Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. Ч. 1. С. 104–115. 

22. Зубко Г.Ю. Концептуальні принципи формування державної 

інфраструктурної політики. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 

2020. № 3(31). С. 195–206. 

 

Матеріали конференцій: 

 

23. Зубко Г.Ю. Окремі підходи до визначення мети державної 

інфраструктурної політики. Проблеми вдосконалення правового забезпечення 

прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 червня 2016 р. 

Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. С. 83–86. 

24. Зубко Г.Ю. Підходи до визначення завдань державної інфраструктурної 
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матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16–

17 грудня 2016 р. Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 55–56. 

25. Зубко Г.Ю. Щодо необхідності уведення в науковий обіг поняття 

«життєво важлива інфраструктура». Актуальні питання взаємодії інститутів 

громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку 

розвитку правової системи України : міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, 8–9 вересня 2017 р. Київ : Центр правових наукових 

досліджень, 2017. С. 43–46. 
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