


адміністративного права дослідження адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури України. 

 Оцінюючи ступень обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, слід відзначити, що наукові положення, висновки і рекомендації, 

сформульовані у дисертації, зроблені на основі науково-методичних та інформаційно-

аналітичних матеріалів, наукових публікацій у сфері адміністративного права, а також 

дотичні наукові праці з теорії управління, національної безпеки, соціології, теорії 

аналітичної діяльності, системології та інших галузей науки. 

 Однією з переваг дослідження є використання та аналіз значної кількості 

нормативно-правових актів, загальнотеоретичних наукових праць. Представлене 

дисертаційне дослідження характеризується використанням виваженого 

методологічного апарату. Його методологічною основою стали сучасні загальні та 

спеціальні методи наукового пізнання, є грамотно сформульованими, враховуючи мету 

роботи, що полягає у комплексному аналізі адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України, а також у пошуку шляхів їх удосконалення. 

 Так, в ході проведеного дослідження здобувачем були використані: 

системний підхід, який дозволив встановити взаємозв’язок суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури і виявити взаємну обумовленість адміністративно-

правового регулювання і ефективності функціонування державної системи захисту 

критичної інфраструктури (пп. 2.1-2.4). За допомогою діалектичного та історичного 

методів досліджено ґенезу та детермінацію адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури еволюцією законодавства у 

сфері національної безпеки (п. 2.1). Методи юридичного термінознавства були 

застосовані для проектування понятійно-категоріального апарату дослідження (пп. 1.1, 

1.2). За допомогою формально-логічного методу відображено місце адміністративно-

правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури у 

системі правових норм України (пп. 1.2, 2.1, 2.4). За допомогою лінгвістичного підходу 

та формально-юридичного методу було з’ясовано правовий зміст ключових понять 



дослідження. Структурно-функціональний метод сприяв формуванню моделі 

системних компонентів захисту критичної інфраструктури, визначенню ролі СБУ в 

даному процесі (п. 3.3, 3.5). Метод аналогії і метод екстраполяції були використані 

для порівняння і перенесення на підставі гносеологічної теорії з одного об’єкта на 

інший узагальнених ознак і властивостей з логічним урахуванням збігу в одному з 

критеріїв (п. 4.3). У дослідженні використанні й інші методологічні можливості. 

 Дослідження проведено відповідно до Концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури, затвердженій Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 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 року „Про удосконалення заходів 

забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури”, Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 року, визначених Указом Президента України від 30 вересня 

2019 р. № 722 та інших програмних документів. 

 Достовірність і наукова новизна одержаних результатів, наукових 

положень, висновків та рекомендацій. Дисертаційне дослідження Теленика С.С. є 

першим в Україні, в якому запропоновано концепцію комплексного вирішення 

проблеми адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури України. Проведене дослідження відображає принципово 

нові підходи, які можуть бути використані у теорії і під час практичної діяльності із 

захисту критичної інфраструктури.. 

 До числа найвагоміших результатів дослідження можна, зокрема, віднести 

наступні положення, які самостійно сформульовані автором. Зокрема, наведені  

теоретично-методологічно обґрунтовані дефініції “критична інфраструктура” у 

широкому розумінні як системний комплекс стратегічно важливих  матеріальних та 

нематеріальних об’єктів виробничої, невиробничої, соціальної сфери, а також окремі 

складові цього комплексу, (в тому числі ресурси), метою яких є ефективне 

забезпечення його повноцінного „життєвого” циклу, безпека, охорона здоров’я, 



добробут людини, сталий розвиток суспільства й економіки держави, забезпечення її 

суверенітету з огляду на те, що зловмисне втручання у функціонування, а також 

пошкодження, руйнація або виведення з ладу системи або її елементів внаслідок 

диверсій, техногенних чи природних катастроф, здатне призвести до тяжких наслідків 

(с. 69)., його гуманістичну, інформаційно-комунікаційну, гносеологічну, прогностичну, 

експертно-оцінну, освітньо-виховну, орієнтаційну, профілактичну складові (с. 80-81). 

Вагомим науковим внеском дослідника є й інші дефініції, зокрема, «публічні інтереси 

у сфері захисту критичної інфраструктури” (с. 86-87) „критична інфраструктура”, 

„захист критичної інфраструктури” та інші. 

Підтримую висновок автора дослідження про необхідність наукового 

обґрунтування змісту і новелізації правової категорії „інфраструктурний потенціал 

держави”, яке дисертант досліджує з подальшою екстраполяцією на ефективне 

адміністративно-правове регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури (с. 91-97) 

Слід також відмітити глибоку інтерпретацію дисертантом складових механізму 

адміністративно-правового регулювання у сфері захисту критичної інфраструктури 

виступають: норми права, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури — розрізнені чинні норми права, акти галузевого (інституційного) 

законодавства, які визначають компетенцією окремих суб’єктів щодо реалізації того чи 

іншого завдання у різних сферах; акти реалізації норм права — процес фактичного 

втілення правових норм у сфері ЗКІ через безпосередню діяльність суб’єктів захисту 

критичної інфраструктур; правові відносини — поступово набувають все чіткіших рис 

вольові суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури, що виникають 

на основі норм права — правові відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. 

юридичний факт; правова свідомість суб’єктів захисту критичної інфраструктури — 

система відображення правової дійсності у поглядах і почуттях, уявленнях про 

ефективність права як регулятора суспільних відносин; акти тлумачення (с. 108-109). 



Вагомим внеском в науку та практику адміністративного права слід визнати 

поняття „стратегічні норми як регулятор суспільних відносин у сфері захисту 

критичної інфраструктури” — це сукупність особливих норм права, що закріплені в 

нормативно-правових актах, які ухвалюються уповноваженими органами державної 

влади відповідно до чинного законодавства, з метою визначення тенденцій, 

перспектив, напрямів, заходів, інституційно-функціонального механізму та контролю у 

сфері захисту критичної інфраструктури у чітко визначений проміжок часу (с. 132-

136). При цьому, як наголошує дослідник,  на відміну від прогностичних норм чи 

норм-цілей як видів спеціальних норм права, стратегічні норми не лише визначають 

відповідність цілей і засобів конкретних правових розпоряджень об’єктивним 

закономірностям суспільного чи державного життя, а, насамперед, закріплюють 

концептуальні засади, перспективні та стратегічні напрями розвитку конкретної сфери 

суспільних відносин у чітко визначений час (с. 136). 

Обґрунтованим та деталізованим слід визнати підхід дисертанта до особливостей 

та видів адміністративно-правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. 

По-перше, зроблено висновок про те, що: 1) обов’язки і права суб’єктів і об’єктів 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури пов’язані з діяльністю органів 

державної влади, а також із суб’єктами владних повноважень; 2) є складником 

відносин у сфері управління, вони виникають у повсякденній практичній реалізації 

завдань і функцій держави щодо забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури; 3) одним із суб’єктів виступає орган державного управління або 

оператори критичної інфраструктури незалежно від форми власності; 4) ці відносини 

виникають за ініціативою об’єкта або суб’єкта, і згода іншої сторони не є обов’язковою 

умовою для їх виникнення; 5) характеризуються особливим зв’язком між їх 

учасниками, коли один із них має право вимагати від іншого такої поведінки, яка 

прямо передбачена адміністративно-правовою нормою 6) суб’єкт державної системи 

захисту критичної інфраструктури зобов’язаний реалізувати власні матеріально-

правові та процесуальні права, тобто право виступає одночасно і обов’язком суб’єкта 



адміністративно-правових відносин; 7) спори, що виникають між сторонами 

адміністративно-правових відносин, вирішуються в порядку судового та 

адміністративного оскарження. По-друге, запропоновано класифікацію 

адміністративно-правових відносин у досліджуваній сфері: за місцем або сферою 

виникнення; за метою; за змістом; за адміністративно-правовим статусом суб’єктів 

правовідносин; за предметом адміністративно-правових відносин; за кількістю 

суб’єктів адміністративно-правових відносин; залежно від виду об’єктів; за характером 

обов’язку учасника адміністративно-правових відносин тощо (с. 194-199). 

 

Обґрунтованим є висновок дисертанта, що найбільш доцільно трактувати 

ключове поняття державна система захисту критичної інфраструктури як складно 

організована соціотехнічна система, метою якою є формування та реалізація державної 

політики у сфері захисту й забезпечення стійкості критичної інфраструктури шляхом 

застосування уповноваженими суб’єктами взаємоузгодженого комплексу ефективних 

управлінських, організаційно-правових, наукових, інженерно-технічних, 

інформаційних, фінансово-економічних, кадрових та інших заходів  (с. 241). 

Слушними  є пропозиції дисертанта щодо видів підсистем суб’єктів 

безпосереднього забезпечення захисту критичної інфраструктури: управлінсько-

координаційна підсистема – охоплює органи державної влади, юридичних осіб 

публічного права, керівників, топ-менеджерів, які здійснюють управлінські функції, в 

тому числі щодо забезпечення стійкого й безперебійного функціонування об’єктів; 

техніко-функціональна підсистема – включає в себе операторів критичної 

інфраструктури; провадить превентивні заходи щодо запобігання реалізації загроз; 

фінансова й матеріально-ресурсна підсистема – представлена суб'єктами, на яких 

покладається обов'язок економічного, фінансового забезпечення, постачання 

необхідних матеріалів, приладів, знаряддя, в тому числі протипожежного, закупівлі 

необхідних програмних інформаційних продуктів тощо; моніторингово-аналітична 

підсистема – охоплює суб'єктів, на яких покладається обов'язок спостереження за 



діяльністю технічних та інформаційно-комунікаційних систем на об'єктах, здійснення 

аналізу щодо можливих загроз і ризиків, підготовки пропозицій керівництву щодо 

протидії негативним факторам впливу; охоронно-превентивна підсистема; кризово-

ситуативна підсистема – інтегрується із єдиною державною системою цивільного 

захисту (с. 251-253).  

Про комплексність дослідження проблематики свідчить проведений дисертантом 

аналіз скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури 

України. Тут автор підкреслює необхідність та проводить  дослідження механізму 

адміністративного-правового регулювання порядку проведення перевірки (оцінки) 

прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури з метою 

забезпечення національної безпеки (підрозділ 3.4), результатом чого стали 

сформульовані автором авторські визначення понять скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури та адміністративно-правового 

регулювання скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури, що зазначено як об’єкти наукової новизни. 

У дисертаційному дослідженні містяться й інші пропозиції щодо удосконалення 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури України, які є доказом того, що дисертанту властиві здібності до 

самостійних наукових пошуків, до плідного аналізу складних теоретико-правових 

процесів і явищ, вміння раціонально відбирати, кваліфіковано узагальнювати та 

аналізувати різнобічні джерела, формулювати на цій підставі практичні висновки та 

рекомендації, вирішувати наукові проблеми. 

 Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в дисертації, 

характеризуються єдністю змісту і свідчать про вагомий особистий внесок здобувача в 

юридичну науку. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації та результати проведеного здобувачем дослідження 

відображені в 1 одноосібній монографії, а також 1 монографії, написаній у 



співавторстві, 21 статті, що опубліковані у виданнях, визначених МОН України як 

фахові з юридичних спеціальностей, в тому числі у 4 зарубіжних виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз, та у 16 тезах доповідей на національних науково-

практичних конференціях, виданих за результатами проведення даних наукових 

заходів. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає основні 

положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до вимог, встановлених МОН України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у широких можливостях 

їхнього застосування як з метою подальших теоретичних досліджень, так і в цілях 

удосконалення практичних заходів державної інфраструктурної політики, зокрема: у 

науково-дослідній сфері; у правотворчості; у правозастосовній діяльності; в освітньому 

процесі. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Визнаючи загалом 

високий науково-теоретичний та практичний рівень роботи Теленика С.С., її важливе 

значення у розв’язанні наукової проблеми, слід відзначити, що це не виключає 

можливості критичного підходу до окремих позицій здобувача, що дозволяє висловити 

деякі міркування та зауваження.  

1. Потребує уточнення та додаткових роз’яснень запропонована дисертантом як 

елемент наукової новизни дефініція „публічні інтереси у сфері захисту критичної 

інфраструктури”, яку пропонується розуміти як усвідомлені спільні узагальнені 

публічні потреби, зокрема, держави, в особі уповноважених органів державної влади 

(питання: чи забезпечують публічний інтерес інші державні органи?); підприємства, 

установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність, 

пов’язану із забезпеченням захисту критичної інфраструктури, а також оператори 

критичної інфраструктури незалежно від форми власності (у чому полягає відмінність 

зазначених підприємств та операторів критичної інфраструктури?). 



2. У досліджені автор цілком слушно звертає увагу на необхідність 

удосконалення Концепції створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 р. № 1009-р., наводить обґрунтовані пропозиції щодо її змін та доповнень, 

Зважаючи на це, вважаю, що робота мала більш репрезентативний вигляд якби 

відповідні заходи удосконалення були оформлені у вигляді пропозицій щодо 

конкретних статей, їх частин, норм права цього та інших нормативно-правових актів, 

проаналізованих дослідником.  

3. На с. 109 дослідження автор досліджує механізм адміністративно-правового 

регулювання у сфері захисту критичної інфраструктури, визначає його складові: 1) 

норми права; 2) акти реалізації норм права; 3) правові відносини. Відмічаючи високий 

теоретико-методологічний рівень дослідження в дисертації адміністративно-правових 

норм та відносин у сфері захисту критичної інфраструктури, слід констатувати брак 

належної уваги до актів реалізацій адміністративно-правових норм, які частково 

відображені у роботі. 

 4. Незважаючи на те, що дисертант під час розгляду ключових моментів  

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури України звертається до зарубіжних монографічних джерел, 

публіцистки, у дисертації доцільно було приділити більше уваги вдалим зарубіжним 

практикам формування та реалізації державної політки захисту критичної 

інфраструктури як це було продемонстровано дисертантом під час обґрунтування 

адміністративно-правових відносин, які виникають в межах функціонування державної 

системи захисту критичної інфраструктури (підрозділ 2.4).  

5. Вказуючи на практичне значення одержаних результатів дослідження, 

дисертант зазначив акт впровадження від 20.07.2018 р. в діяльність Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України в освітній процес. Водночас, безпосереднє 

ознайомлення з цим актом у Додатках дослідження свідчить про впровадження його 

результатів не в освітній процес, а в практичну діяльність міністерства. Зважаючи на 




