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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасна безпекова ситуація та глобальні виклики і 

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

екологічній сферах, свідчать про необхідність створення комплексної системи 

захисту критичної інфраструктури. Провідну роль у цій системі має відігравати 

держава, яка повинна сформувати ефективну інституційну та організаційну 

систему захисту об’єктів критичної інфраструктури, створити сучасний 

механізм своєчасного реагування на загрози будь-якого типу, розробити дієвий 

алгоритм для швидкого відновлення життєво важливих функцій після реалізації 

загроз, а також вжити інших необхідних заходів відповідно до сучасних реалій. 

Нині захист критичної інфраструктури здійснюється в рамках державної 

політики у сфері національної безпеки та виступає її елементом. Однак 

багатоальтернативність реалізації загроз, їхня нелінійна природа чітко 

продемонстрували недостатню ефективність наявного механізму захисту 

об’єктів критичної інфраструктури, що виявилося в неспроможності адекватно 

та своєчасно виявляти нові загрози та із застосуванням проактивного підходу 

протистояти їм. Саме в цьому аспекті в практичному плані постає нагальна 

потреба у створенні державної системи захисту критичної інфраструктури, а в 

теоретичному – у відпрацюванні базового понятійно-категоріального апарату, 

методології дослідження, адміністративно-правового регулювання формування 

та функціонування даної системи, а в цілому – у виокремленні теорії захисту 

критичної інфраструктури. 

Варто підкреслити, що специфіка адміністративно-правових відносин у 

сфері захисту критичної інфраструктури як принципово нового явища потребує 

нових підходів до їх адміністративно-правового регулювання. Особливої 

актуальності це питання набуло у сфері адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури (далі – 

ДСЗКІ). 

Методологія формування та розвитку окремих елементів державної системи 

захисту критичної інфраструктури вже частково закладена у наукових та 

навчальних працях вітчизняних дослідників адміністративного права, зокрема 

таких, як: В. Авер’янов, О. Андрійко, І. Арістова, Д. Бєлов, Ю. Битяк, 

М. Віхляєв, В. Гаращук, А. Гетьман, В. Грохольський, В. Гурковський, 

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

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

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

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

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

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

Окремі вітчизняні вчені сферою своєї наукової діяльності вибрали 

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

них особливо слід виділити тих, чий внесок став найбільш вагомим, зокрема, 

це: А. Балашов, О. Бєлов, Д. Бірюков, Д. Бобро, О. Глушкевич, В. Голубєв, 
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О. Єрменчук, Г. Зубко, С. Іванюта, С. Кондратов, І. Манжул, О. Суходоля, 

В. Цигичко та ін. 

Необхідно зауважити, що дефінітивна функція права також лежить у сфері 

наукових інтересів теоретиків права. Зокрема, для вироблення концептуальних 

засад розробки понятійно-категоріального апарату вибраної проблематики 

велике значення для цього дослідження мали роботи, присвячені тлумаченню 

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

юридичного термінознавства, таких дослідників, як: М. Антонович, 

Н. Артикуца, Р. Бержерон, І. Билей, Ю. Власова, В. Гончарова, Ж. Дзейко, 

О. Дзюбенко, А. Дутко, Ю. Зайцев, А. Зубенко, І. Кочан, С. Кравченко, 

Ю. Матвєєва, Г. Мацюк І. Настасяк, Г. Онуфрієнко, Т. Панько, Ю. Прадід, 

В. Риндюк, Л. Чулінда, І. Шутак та ін.  

У межах дослідження теоретико-правових, безпекових та адміністративно-

правових відносин окремі аспекти проблеми адміністративно-правового 

регулювання знайшли своє відображення у працях С. Алексєєва, Є. Бамбізова, 

В. Баскакова, Ф. Брецко, В. Варенка, В. Горбуліна, С. Гусарєва, М. Дімчогло, 

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

О. Кохановської, С. Лисенкова, О. Логінова, Ю. Максименко, О. Мандзюка, 

М. Марченко, П. Матвієнко, Н. Нижник, Н. Оніщенко, В. Політила, І. Рижова, 

Т. Сивак, Г. Ситника, О. Стоєцького, Ю. Сурміна, К. Татарникової, 

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

В. Шакуна, О. Шепети, І. Шопіної та ін. 

Окремі аспекти адміністративно-правового статусу СБУ вивчали такі 

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

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

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

Разом із тим, незважаючи на наявність значного масиву різноманітних 

досліджень, наукові проблеми адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури на рівні дисертації 

натепер комплексно і системно не розглядалися. Це й зумовило вибір саме цієї 

теми для дослідження. 

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

Запропонований напрям дослідження пов’язаний із планом науково-дослідної 

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

дисертації відповідає Концепції створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 6 грудня 2017 р. № 1009-р., Плану організації виконання Указу 

Президента України від 16 січня 2017 р. № 8 «Про Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 р. «Про удосконалення заходів 

забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури», Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 2015 р. № 213-р., Річній національній програмі під егідою 

Комісії Україна – НАТО на 2020 р., затвердженій Указом Президента України 

від 26 травня 2020 р. № 203, де визначено окрему ціль: «система захисту 

критичної інфраструктури забезпечує безпеку населення і держави», а також 
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Цілям сталого розвитку України на період до 2030 р., визначеним Указом 

Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722, де закріплено окрему ціль: 

«створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям». 

Мета і задачі дослідження. Масштабність і багатоаспектність наукової 

проблеми зумовлюють визначення мети – розроблення теоретико-

концептуальних і адміністративно-правових засад створення державної системи 

захисту критичної інфраструктури і формулювання новітніх підходів до її 

ефективного адміністративно-правового регулювання. Досягненню поставленої 

мети сприяє розв’язання таких задач: 

– сформулювати понятійно-категоріальний апарат дослідження, 

визначивши ступінь наукової розробленості проблеми; 

– з’ясувати наявні та перспективні методологічні підходи до 

адміністративно-правового змісту захисту критичної інфраструктури; 

– розкрити зміст інфраструктурного потенціалу держави; 

– провести аналіз адміністративного законодавства України щодо 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури;  

– розглянути спеціальні адміністративно-правові норми та запропонувати 

авторський підхід до розуміння стратегічних норм як регуляторів 

правовідносин у сфері захисту критичної інфраструктури;  

– з’ясувати правову природу щорічних послань Президента України як 

підґрунтя адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури; 

– розкрити зміст адміністративно-правових відносин, які виникають у 

межах функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури; 

– розробити поняття, визначити зміст та розкрити структуру державної 

системи захисту критичної інфраструктури; 

– сформулювати сучасну парадигму макросистеми захисту критичної 

інфраструктури; 

– розробити принципи формування державної системи захисту критичної 

інфраструктури; 

– визначити адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури; 

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

критичної інфраструктури; 

– з’ясувати пріоритети адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури; 

– розробити адміністративно-правові засади формування національної 

системи стійкості у контексті захисту критичної інфраструктури; 

– окреслити напрями удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців із захисту критичної інфраструктури. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури, що підпадають під адміністративно-правове регулювання. 

Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури України. 
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Методи дослідження. Методологічна основа дослідження ґрунтується на 

поєднанні гносеологічного, аксіологічного, онтологічного, деонтологічного 

підходів. В основу дослідження покладено системний, структурно-

функціональний, лінгвістичний, синергетичний, ґерменевтичний і логіко-

семантичний підходи, а також методи юридичного термінознавства. 

Базовим у методології дослідження став системний підхід, який дозволив 

встановити взаємозв’язок суспільних відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури і виявити взаємну зумовленість адміністративно-правового 

регулювання й 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: «критична 

інфраструктура», «захист критичної інфраструктури», «державна система 

захисту критичної інфраструктури», «адміністративно-правові відносини у 

сфері захисту критичної інфраструктури», «адміністративно-правове 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури», 

«публічні інтереси у сфері захисту критичної інфраструктури» тощо (пп. 1.2, 

1.3, 2.1, 2.4, 3.1). 

Використання аксіоматичного методу дало можливість визначити вихідні 

параметри дослідження, сформувавши базові підходи до розроблення ключової 

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

застосовувалися для аналізу й узагальнення явищ, тенденцій і процесів 

створення державної системи захисту критичної інфраструктури (пп. 3.1, 3.2, 

3.3). Структурно-функціональний метод сприяв формуванню моделі системних 

компонентів захисту критичної інфраструктури, визначенню ролі СБУ в даному 

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

порівняння текстів нормативно-правових актів, що дозволило виявити динаміку 

та напрями трансформації розуміння змісту захисту критичної інфраструктури 

у законодавстві України (п. 2.1, 2.2, 2.3). Метод аналогії і метод екстраполяції 

були використані для порівняння і перенесення на підставі гносеологічної 

теорії з одного об’єкта на інший узагальнених ознак і властивостей з логічним 

урахуванням збігу в одному з критеріїв (п. 4.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, інші акти 

чинного законодавства України та міжнародні договори, якими врегульовано 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури.  

Науково-теоретичну основу дослідження склали монографії, науково-

методичні та інформаційно-аналітичні матеріали, наукові публікації у сфері 
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адміністративного права, а також дотичні наукові праці з теорії управління, 

національної безпеки, соціології, теорії аналітичної діяльності, системології та 

інших галузей науки. 

Емпіричну базу дослідження становить узагальнення практики діяльності 

органів державної влади, насамперед центральних органів виконавчої влади, 

матеріали засобів масової інформації, лексикографічні джерела, довідкові 

видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

являє собою перше в Україні дослідження, в якому запропоновано концепцію 

комплексного вирішення проблеми адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури України. Проведене 

дослідження відображає принципово нові підходи, які можуть бути використані 

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

результатами дослідження: 

уперше: 

– визначено поняття державної системи захисту критичної інфраструктури: 

це складно організована соціотехнічна система, метою якою є формування та 

реалізація державної політики у сфері захисту й забезпечення стійкості 

критичної інфраструктури шляхом застосування уповноваженими суб’єктами 

взаємоузгодженого комплексу ефективних управлінських, організаційно-

правових, наукових, інженерно-технічних, інформаційних, фінансово-

економічних, кадрових та інших заходів; 

– викладено наукову гіпотезу щодо ролі стратегічних норм як регуляторів 

правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та під час 

формування національної системи стійкості; науково обґрунтовано, що вони 

відіграють важливу роль у розробленні законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури, оскільки у своєму розвитку уможливлюють 

випередження відповідних суспільних відносин (підхід стійкості та готовності 

до можливих загроз та небезпек), а не лише реагування на загрози, що виникли; 

формують стратегію розвитку як безпосередньо суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури, так і самої державної системи захисту 

критичної інфраструктури; 

– з’ясовано правову природу щорічних послань Президента України (далі – 

щорічні послання), а також зміст щорічних послань як підґрунтя 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури в якості стратегічного нормативно-правового акта, який 

визначає суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури: 

1) з’ясовано місце та роль щорічних послань у системі нормативно-правових 

актів у сфері захисту критичної інфраструктури; 2) встановлено їхнє цільове та 

концептуальне призначення; 3) науково обґрунтовано і доведено, що щорічні 

послання є нормативно-правовим актом, а отже, мають загальнообов’язковий 

характер для виконання і відповідний механізм реалізації; 4) встановлено 

правову природу щорічних послань; 5) наголошено на порядку їх ухвалення, а 

також необхідності подальшого розроблення та удосконалення механізму 

контролю за реалізацією його положень; 6) виявлено співвідношення, здійснено 
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класифікацію, а також продемонстровано відмінність форми та змісту послань 

до народу, щорічних послань та позачергових послань; 7) встановлено місце 

послань в системі інших стратегічних нормативно-правових актів та подано 

чіткі ознаки, які відрізняють їх від решти; 

– уведено в науковий обіг правову категорію «інфраструктурний 

потенціал» – ефективно функціонуючі елементи системи інфраструктури 

держави, інфраструктурний комплекс, матеріальні та людські резерви, які в 

сукупності відповідають мінімальному рівню інфраструктурної достатності, що 

забезпечує стійкість, спроможність і готовність держави до ефективного 

управління об’єктами інфраструктури в умовах перманентного впливу 

чинників різного характеру, порушення функціонування яких може завдати 

шкоди національним інтересам. Інфраструктурний потенціал держави 

визначається можливостями держави за участю інститутів громадянського 

суспільства, окремих громадян (коаліцій держав, міжнародних, у тому числі 

неурядових, організацій тощо) утримувати та вдосконалювати 

інфраструктурний комплекс країни, підвищувати його ефективність через 

запровадження новітніх, у тому числі цифрових, технологій для здійснення 

підготовки професійних фахівців у цій сфері, забезпечення досягнення цілей 

його функціонування загалом; 

– уведено в науковий обіг нову правову категорію «публічні інтереси у 

сфері захисту критичної інфраструктури» – усвідомлені спільні узагальнені 

публічні потреби держави в особі уповноважених органів державної влади; 

суспільства, його окремих соціальних груп та членів (громадські об’єднання та 

організації роботодавців; підприємства, установи та організації незалежно від 

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

критичної інфраструктури; операторів критичної інфраструктури незалежно від 

форми власності; а також територіальних громад (адміністративно-

територіальні одиниці) в особі органів місцевого самоврядування, задоволення 

яких необхідне для повноцінного і безперебійного функціонування об’єктів 

критичної інфраструктури через надання життєво важливих послуг та 

реалізацію життєво важливих функцій з метою створення сприятливих умов 

для всебічного розвитку держави, суспільства, окремих соціальних груп; 

– розроблено засади теоретико-правової моделі адміністративно-правових 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури та подано авторські 

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

захисту критичної інфраструктури» – врегульовані нормами права суспільні 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури, в яких їх сторони 

(суб’єкти й об’єкти) взаємопов’язані й взаємодіють шляхом здійснення 

суб’єктивних прав та обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними 

адміністративно-правовими нормами; 2) «адміністративно-правове 

забезпечення захисту критичної інфраструктури» – механізм адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури, який включає сукупність гарантій прав і свобод, законних 

інтересів та безпосередню діяльність уповноважених органів державної влади, 

спрямовану на створення сприятливих умов щодо їх реалізації, а також норми 
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права, правовідносини, процес реалізації зазначених правових норм через 

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

забезпечення захисту критичної інфраструктури; 3) «адміністративно-правові 

засоби забезпечення захисту критичної інфраструктури» – сукупність  

урегульованих нормами права прийомів і способів, спрямованих на захист 

критичної інфраструктури, які знаходять свій вираз через інструменти та 

цілеспрямовану діяльність уповноважених органів державної влади і за 

допомогою яких задовольняються права, свободи, законні інтереси суб’єктів 

права з метою формування сприятливих умов для реалізації об’єктами 

критичної інфраструктури життєво важливих функцій та надання ними життєво 

важливих послуг; 

– розроблено засади адміністративно-правової концепції скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури та подано авторські 

визначення ключових понять: 1) скринінг прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури – урегульований нормами адміністративного 

та фінансового права системний процес оцінки (перевірки) ймовірного впливу 

інвестицій на подальше функціонування об’єктів критичної інфраструктури та 

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

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

ймовірних наслідків інвестиції; 4) формулювання обґрунтованого та 

вмотивованого рішення щодо можливості здійснення прямої інвестиції в об’єкт 

критичної інфраструктури, яке відповідає національним інтересам; 

2) завданням скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури виступає всебічна оцінка та прийняття обґрунтованого та 

найоптимальнішого рішення з усіх наявних і можливих у заданих умовах з 

подальшою екстраполяцією результатів від даної інвестиції на розвиток не 

лише даного об’єкта інвестиції, а й усієї критичної інфраструктури держави в 

інтересах національної безпеки; 3) адміністративно-правове регулювання 

скринінгу прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури – 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, метою якої є 

упорядкування, закріплення, охорона та розвиток суспільних відносин, що 

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

інфраструктури, за допомогою усієї системи адміністративно-правових засобів;   

удосконалено: 

– визначення поняття «критична інфраструктура», під якою запропоновано 

розуміти системний комплекс стратегічно важливих матеріальних та 

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

окремі складники цього комплексу (в тому числі ресурси), метою яких є 

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

добробут людини, сталий розвиток суспільства й економіки держави, 

підтримання її суверенітету з огляду на те, що зловмисне втручання у 

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

об’єктів  внаслідок диверсій, техногенних чи природних катастроф може 

призвести до тяжких наслідків; 
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– визначення поняття «захист критичної інфраструктури» як 

цілеспрямованої взаємоузгодженої діяльності суб’єктів ДСЗКІ, які із 

застосуванням комплексу аналітичних, адміністративно-правових, безпекових, 

управлінських, інженерно-технічних, інформаційно-комунікаційних та інших 

засобів забезпечують безперервне функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури шляхом запобігання й ефективної протидії потенційним або 

реальним загрозам і таким чином підтримують на належному рівні стан 

національної безпеки, убезпечують життя, здоров’я й добробут людей у 

державі; 

– аргументацію щодо підстав використання поняття «захист критичної 

інфраструктури» у праві через встановлення властивих йому правових функцій, 

до яких віднесено загальносоціальні функції (гуманістична, інформаційно-

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

виховна, орієнтаційна, профілактична) та спеціально-юридичні функції 

(регулятивна, охоронна, захисна, стимулююча, оперативна); 

– визначення поняття «адміністративно-правове регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури»: це взаємоузгоджена 

система адміністративно-правових засобів, спрямованих на реалізацію 

державної політики у сфері ЗКІ та врегулювання (упорядкування) суспільних 

відносин, що виникають у зв’язку із забезпеченням безперебійного та стійкого 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури; 

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

права, що ухвалюються органами державної влади відповідно до чинного 

законодавства з метою законодавчого визначення тенденцій, перспектив, 

напрямів, заходів, інституційно-функціонального механізму та контролю у 

різноманітних сферах державного та суспільного розвитку у чітко визначений 

проміжок часу; 

– визначення поняття «концепція створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури» як системи офіційно прийнятих сучасних поглядів 

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

захисту критичної інфраструктури, а також напрямів, засобів і способів їх 

забезпечення в умовах дії реальних чи потенційних загроз та небезпек; 

– визначення поняття «щорічне Послання Президента України»: це 

комплексний юридико-політичний документ, виданий в порядку 

правотворчості Президентом України та оприлюднений відповідним чином, 

який містить норми, що визначають концептуальні засади, ідеологію та 

пріоритети, цілі, завдання і принципи розвитку, етапи, зміст і способи їх 

досягнення, що закріплюють ціннісні орієнтири в діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, інститутів 

громадянського суспільства, а також параметри, індекси та індикатори 

бажаного стану у найбільш важливих сферах життєдіяльності і механізм 

правового регулювання суспільних відносин в їх межах відповідно до реалізації 

пріоритетних національних інтересів, заснований на системі державного 

стратегічного планування і прогнозування на довгострокову, середньострокову 

та короткострокову перспективи; 
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– визначення поняття національної стійкості – здатності національних 

систем та державних інституцій протистояти загрозам, адаптуватися до 

швидких змін безпекового середовища у звичайному режимі, безперебійно 

функціонувати у тому числі під час криз, а також відновлюватися після 

руйнівних наслідків/явищ/дій будь-якої природи до рівня бажаної рівноваги за 

умови збереження безперервності процесу управління; 

– з позицій адміністративно-правової науки аргументацію щодо розвитку 

окремої теорії захисту критичної інфраструктури з огляду на наявну потребу у 

науковому дослідженні процесів, пов’язаних із захистом критичної 

інфраструктури як об’єктивної дійсності, а також необхідності постійного 

оновлення знань у сфері захисту критичної інфраструктури, що пов’язано зі 

стрімкими змінами безпекової ситуації та необхідністю постійного перегляду 

механізмів захисту цієї категорії об’єктів, що потребує наукового 

обґрунтування моделей, тенденцій і закономірностей розвитку ДСКЗІ; 

–  наукову аргументацію щодо необхідності внесення змін до національних 

класифікаторів із подальшим відкриттям нових спеціальностей та спеціалізацій 

у сфері захисту критичної інфраструктури, оскільки не зважаючи на існуючу 

потребу у підготовці особливої категорії фахівців, які мають відповідний рівень 

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

захистом критичної інфраструктури в умовах сучасної безпекової ситуації, на 

даний час захист критичної інфраструктури на рівні нормативно-правових 

документів не виділений ані в якості окремої галузі знань, ані в якості окремої 

спеціальності. Зазначене зумовило в ході дослідження провести вибірку, що 

відображає ті напрями підготовки фахівців, які корелюються зі сферою захисту 

критичної інфраструктури. При цьому запропоновано встановити певну 

градацію, за якою доцільно розподілити галузі знань і спеціальності за своєю 

значущістю саме для захисту критичної інфраструктури; 

– аргументацію на користь того, що адміністративно-правова компетенція 

Служби безпеки України в повному обсязі охоплює увесь спектр завдань щодо 

реалізації державної політики захисту критичної інфраструктури. Зокрема, 

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

перелік повноважень, які становлять зміст поняття «державний орган 

спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує 

державну безпеку України». З огляду на це зауважено, що метою 

функціонування зазначеного державного органу є захист національних 

інтересів у тому числі у сфері захисту критичної інфраструктури. Підкреслено, 

що Служба безпеки України, здійснюючи контррозвідувальну та оперативно-

розшукову діяльність, є найбільш чутливим та ефективним інструментом 

добування, аналітичної обробки та постачання відповідної інформації 

політичному керівництву держави, а також зацікавленим органам державної 

влади з метою реалізації державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури. У зв’язку із цим висунуто гіпотезу, що СБУ має виступати 

одним із провідних суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури; 
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дістали подальшого розвитку: 

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

захист критичної інфраструктури, серед яких: концептуалізація феномена 

захисту критичної інфраструктури, визначення його вихідних параметрів та 

характеристик, чинників, що впливають на його розвиток, виділення 

потенційних та реальних загроз та небезпек, а також формування засад для 

конструювання ДСЗКІ; актуалізація проблеми створення ДСЗКІ як найбільш 

ефективного засобу забезпечення національних інтересів у найбільш важливих 

сферах інфраструктури; легітимізація не лише процесу забезпечення захисту 

критичної інфраструктури, але й створення і функціонування самої державної 

системи ЗКІ, яка має складатися із державної і недержавної підсистем на 

засадах державно-приватного партнерства; розроблення правових засад для 

створення ДСЗКІ із визначенням державного органу, відповідального за 

координацію дій у сфері захисту критичної інфраструктури; активізація 

діяльності уповноважених органів державної влади і недержавних організацій в 

цьому напрямі; визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів 

захисту критичної інфраструктури; створення системи моніторингу для 

відстеження і своєчасної нейтралізації передумов, що створюють загрозу 

критичним об’єктам інфраструктури; сприяння створенню несуперечливої й 

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

регулюватимуть суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури; розроблення та закріплення чітких критеріїв та методології 

віднесення об’єктів інфраструктури до критичної інфраструктури, порядку їх 

паспортизації та категоризації тощо; 

– ідеї щодо поділу за функціональною ознакою компонентів макросистеми 

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

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

5) кібербезпеки; 

– наукові ідеї щодо розподілу суб’єктів захисту критичної інфраструктури 

за функціональним призначенням на суб’єктів безпосереднього та 

опосередкованого захисту критичної інфраструктури, а також залежно від 

найбільш важливих сфер життєдіяльності; 

– положення щодо формулювання тенденцій у підготовці щорічних 

послань Президента України як стратегічних нормативно-правових актів. До 

таких тенденцій запропоновано віднести: консерватизм і центризм; формування 

інтегральних позицій, які мінімізували б імовірність розколу багатогранного 

суспільства; формування та артикуляція офіційної позиції Президента, яка 

визначає стратегію законотворчої діяльності; визначення стратегічних 

орієнтирів розвитку держави у внутрішній та зовнішній сферах і, як наслідок, 

стратегії законотворчої діяльності; схвалення певних новел у сфері державного 

управління з одночасним окресленням кордонів, вихід за які є небажаним і 

нерекомендованим; максимальна стриманість у зовнішній політиці; відсутність 

чітко визначених конкретних параметрів очікуваного результату від 

впровадження тих чи інших реформ; 
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– ідеї щодо застосування концепції ізоморфізму до побудови макросистеми 

захисту критичної інфраструктури під час дослідження принципів формування 

та принципів функціонування ДСЗКІ, а також формування окремої групи 

принципів – інтегративно-універсальних, які є актуальними для обох виділених 

груп; 

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

що у процесі формування ДСЗКІ необхідним є розуміння ефективних форм і 

методів, організаційних і правових механізмів захисту об’єктів критичної 

інфраструктури, які використовуються провідними країнами у формуванні та 

функціонуванні їхніх національних систем захисту. Одним з пріоритетних 

напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури визначено необхідність формування 

адміністративно-правових основ формування національної системи стійкості.  
Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 

можливостях їхнього застосування як з метою подальших теоретичних 

досліджень, так і для удосконалення практичних заходів із захисту критичної 

інфраструктури, зокрема: 

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

проблем адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури, у процесі підготовки дисертацій, монографій, 

аналітичних доповідей; 

– у правотворчості – як наукова основа удосконалення чинного 

адміністративного законодавства, модернізації підходів до шляхів застосування 

юридичного термінознавства для вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури та 

формування ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури (акт 

впровадження в діяльність Верховної Ради України № 05-3/01-19 

від 20.11.2020 р.; акт впровадження № 161/26/0/2-18 від 03.09.2018 р. у 

нормотворчу діяльність Кабінету Міністрів України); 

– у правозастосовчій діяльності – як чіткий план та алгоритм 

реформування підходів до адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури, удосконалення діяльності 

уповноважених суб’єктів, створення дієвих засад державно-приватного 

партнерства (акт впровадження № 10-26/30 від 11.04.2019 р. Виконавчого 

комітету Національної ради реформ); 

– в освітньому процесі – для визначення алгоритму здійснення  

адміністративно-правових досліджень у сфері захисту критичної 

інфраструктури; в адмініструванні процесів стандартизації профільної освіти, 

оновленні варіативної частини навчальних планів підготовки фахівців із 

захисту критичної інфраструктури, для підготовки науково-методичних 

матеріалів, навчальних посібників і підручників (акт впровадження № 2711-

11/31402-07 від 20.07.2018 р. в діяльність Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація являє собою самостійну наукову 

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

творчості. Використання наукових праць інших авторів супроводжується 

відповідними посиланнями. 

Апробація матеріалів дисертації. Ключові положення дисертації 

обговорювалися на 16 міжнародних та вітчизняних науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Актуальні питання розвитку права та законодавства: 

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

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

правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» 

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

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

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

світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 2018 р.); 

«Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове 

підґрунтя» (м. Дніпро, 2018 р.); «Юридична наука: виклики і сьогодення» 

(м. Одеса, 2018 р.); «Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку 

правової системи України» (м. Київ, 2018 р.); «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 2019 р.); 

«Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» (м. Харків, 

2019 р., 2020 р.); «Актуальні проблеми контррозвідувальної діяльності Служби 

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

суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 

2019 р.); «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (м. Харків, 

2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації та результати проведеного 

здобувачем дослідження відображені в 1 одноосібній монографії, а також 

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

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

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

16 тезах доповідей на національних науково-практичних конференціях, 

виданих за результатами проведення даних наукових заходів. 

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

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

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

467 сторінок, з яких 339 – основний текст. Список використаних джерел 

налічує 629 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі міститься обґрунтування актуальності теми дослідження, 

подається зв’язок із науковими програмами, планами і темами; визначається 

мета, а також наукові завдання для розв’язання, об’єкт і предмет дослідження, 

деталізуються методологічні засади й застосовані методи; розкривається 
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наукова новизна, теоретичне й практичне значення отриманих результатів; 

висвітлюється особистий внесок здобувача, апробація матеріалів, публікації; 

конкретизується структура та обсяг роботи.  

Розділ 1 «Науково-теоретичні засади адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури 

України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Понятійно-категоріальний апарат дослідження» 

встановлюється, що понятійно-категоріальний апарат певної правової галузі, на 

відміну від інших наук, охоплює три сфери: науки, законотворчості й 

правозастосування. Тому дане питання розкривається через доктринальний, 

нормативний і правозастосувальний аспекти. Аналіз публікацій за темою 

дослідження не обмежувався однією сферою, а охоплював поточну ситуацію 

найбільш повно. Інтеграційним елементом усіх трьох перелічених аспектів 

виступила профільна юридична термінологія, яка має пройти шлях від 

концептуалізації до кодифікації. 

Додатково акцентовано на різних підходах до трактування термінів 

«поняття» та «дефініція». Встановлено, що понятійно-категоріальний апарат у 

концентрованому вигляді являє собою постійно оновлюваний результат 

пізнання й систематизації наявних науково підтверджених відомостей у певній 

галузі знань з проекцією на теорію і практику діяльності. Сформульовано та 

охарактеризовано основні його функції, такі як: онтологічна, гносеологічна, 

номінативна, накопичувальна, інструментально-технологічна, евристична, 

експертно-оцінна, регуляторно-управлінська. 

У результаті визначення загального реєстру номінацій, що входять до 

профільного понятійно-категоріального апарату, проведений контент-аналіз 

доктринальних і нормативно-правових джерел. Виявлені номінації понять, які 

доцільно представити по групах: основні та похідні. Здійснено їх класифікацію.  

Встановлено, що розвиток понятійно-категоріального апарату у сфері 

захисту критичної інфраструктури відбувається хаотично, поза контекстом 

юридичного термінознавства, юридичної лінгвістики та юридичної 

термінографії. Акцентовано, що у становленні понятійно-категоріальної 

системи необхідно враховувати динамічний розвиток когнітивно-

семасіологічного та когнітивно-дискурсивного термінознавства, які 

досліджують правничу термінологію як мовно-знакову модель юридичного 

знання. 

З огляду на зазначене, нині є об’єктивна потреба в упорядкованій, 

унормованій та, передусім, в уніфікованій термінології, формуванні 

термінологічної системи з подальшою її кодифікацією. Ця проблема також 

відповідає контексту планування цілісного лексикографічного опису уніфікації 

та стандартизації термінів та понять, що описують сферу захисту критичної 

інфраструктури. 

У підрозділі 1.2 «Адміністративно-правовий зміст захисту критичної 

інфраструктури» встановлено, що, незважаючи на актуалізацію поняття 

«критична інфраструктура» у сфері адміністративно-правового регулювання, 

його правовий зміст залишається остаточно не визначеним. Констатовано 
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пріоритет технократичного й матеріалістичного підходів у формулюванні 

сутності поняття й похідних від нього положень у чинному законодавстві 

України, що не повною мірою узгоджується з аналогічними документами 

Європейського Союзу, де перевага надається гуманітарному підходу. 

Запропоновано авторське бачення правового змісту поняття, яке буде 

використано у розробленні нормативно-правових актів, що регулюють правові 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури, про що є відповідні акти 

впровадження. 

Подано авторський варіант визначення поняття, що досліджується, про що 

свідчить відповідний об’єкт наукової новизни.   

Проведений аналіз підходів до визначення поняття «захист критичної 

інфраструктури» дозволив не лише виявити сучасні тенденції юридичної 

техніки інтерпретації правових понять у сфері захисту критичної 

інфраструктури, шляхи реалізації дефінітивної функції права законотворцем, 

розглянути перетинання доктринальних і нормативних  підходів у баченні 

змісту ключової термінології, а й запропонувати власне тлумачення 

досліджуваного поняття. 

Встановлено, що, незважаючи на значну кількість публікацій, в яких 

висвітлюються різні аспекти наукового обґрунтування підходів до захисту 

критичної інфраструктури, здебільшого доктринальне визначення ключового 

поняття здійснюється фахівцями в галузі державного управління, 

інформаційних технологій, політологами, які трактують його крізь призму 

свого фахового бачення. Правники ж, активно користуючись даною 

термінологією, намагаються уникати авторських дефініцій, зосереджують свою 

увагу на нормативно-правовому та організаційно-правовому аспектах питання. 

Подана авторська наукова позиція щодо визначення поняття захист 

критичної інфраструктури, визначення його правової природи та властивих 

йому правових функцій, що зазначено як об’єкт наукової новизни. 

Зауважено, що поняття «захист критичної інфраструктури» не тільки має 

значний правовий потенціал, а й спроможне відтворювати на рівні нормативно-

правових актів увесь діапазон правовідносин, пов’язаних із підтриманням в 

належному стані більшості елементів розгалуженої системи об’єктів критичної 

інфраструктури в тому числі з метою ефективного функціонування 

національної системи стійкості. Отже, виникають підстави для його 

міжгалузевої класифікації та віднесення до ключових термінологічних 

сполучень.  

Наведено додаткові наукові аргументи щодо доцільності введення у 

юридичну термінологічну систему досліджуваного поняття, а також прийняття 

окремого закону України, спрямованого на правове регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Подано авторський варіант визначення поняття «публічні інтереси у сфері 

захисту критичної інфраструктури», що є об’єктом наукової новизни. 

Підкреслено, що особливістю суспільних відносин у сфері ЗКІ є те, що дії 

суб’єктів ДСЗКІ, зокрема юридичних та фізичних осіб, спрямовуються 

передусім на реалізацію публічного інтересу, що зумовлюється як публічними, 
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так і приватними потребами. Зазначено, що предметом публічного інтересу 

виступає те благо, яке необхідне для повноцінного і безперебійного 

функціонування об’єктів критичної інфраструктури через надання життєво 

важливих послуг та реалізацію життєво вважливих функцій з метою створення 

сприятливих умов для розвитку держави, суспільства, окремих соціальних груп. 

У підрозділі 1.3 «Інфраструктурний потенціал держави як правова 

категорія» проаналізовано передумови формування правової категорії 

«інфраструктурний потенціал», обґрунтовано необхідність введення в науковий 

обіг нового поняття «інфраструктурний потенціал», визначено його показники, 

шляхи нормативної інтерпретації. 

 Дослідження феномена інфраструктурного потенціалу в рамках права, 

економіки, політичної теорії та соціології має різноманітні оцінки,  які часто 

суперечать одна одній.  Оцінка інфраструктурного потенціалу з позицій 

аксіології виступає на перший план, оскільки встановлення зовнішнього 

контролю над інфраструктурним потенціалом окремої держави фактично 

призводить до повної втрати нею незалежності. 

Водночас варто зауважити, що протиборство у сфері встановлення 

контролю над інфраструктурним потенціалом у геополітичному вимірі підіймає 

ступінь боротьби на вищий щабель, розширюючи інструментарій, який буде 

застосовуватися різними державами та транснаціональними корпораціями. З 

огляду на це, використання критичної інфраструктури та можливостей впливу 

на неї як інструмент геополітичного протистояння набуватиме дедалі 

виразніших форм. Встановлено, що збереження та посилення 

інфраструктурного потенціалу є важливим завданням забезпечення 

національної безпеки, таким, що потребує свого закріплення у відповідному 

законодавстві.  

Розділ 2 «Особливості адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури України» 

складається з чотирьох підрозділів. 

Підрозділ 2.1 «Аналіз адміністративного законодавства України щодо 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури» 

присвячений обґрунтуванню взаємозумовленості розвитку законодавства у 

сфері національної безпеки і адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Визначено та детально охарактеризовано завдання законодавства у сфері 

захисту критичної інфраструктури, на основі яких має відбуватися формування 

ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Сформульовано теоретичні підходи до розроблення концепції створення 

державної системи захисту критичної інфраструктури. Подана авторська 

дефініція поняття концепція створення державної системи захисту критичної 

інфраструктури, що є  об’єктом наукової новизни. 

Отже, застосування діахронного аналізу як визначального елемента 

історичного методу дало змогу проаналізувати базові нормативно-правові акти 

у сфері національної безпеки, які виступають основою для правового 



16 

регулювання суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури. 

Проаналізовано Концепцію (основи державної політики) національної безпеки 

України (1997 р.), Закон України «Про основи національної безпеки 

України» (2003 р.), Стратегію національної безпеки (2015 р.), Закон України 

«Про національну безпеку України» (2018 р.), Стратегію національної 

безпеки (2020 р.). Окремо проаналізовано проєкт закону «Про критичну 

інфраструктуру та її захист». 

Обґрунтовано кореляцію між виділеними сферами життєдіяльності і видами 

інфраструктури, а також продемонстровано значні можливості для розвитку 

ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. На підставі частотності 

вживання ключової термінології було закладено наукове підґрунтя для 

впровадження правових традицій у сучасне законодавство у сфері захисту 

критичної інфраструктури та формування національної системи стійкості на 

основі сформульованих автором завдань щодо вдосконалення законодавства у 

сфері захисту критичної інфраструктури. 

У підрозділі 2.2 «Спеціальні адміністративно-правові норми як регулятор 

правових відносин у сфері захисту критичної інфраструктури» визначено, що 

подальший розгляд та дослідження юридичного статусу категорії «стратегічні 

норми», а також особливості стратегічних норм як регуляторів суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури є актуальними напрямами 

наукової та практичної діяльності. Встановлена відсутність нормативного 

визначення цієї правової категорії, видів та ієрархії, специфіки та місця в 

системі норм права, відсутність єдності у назвах, формах і видах нормативно-

правових актів, які містять стратегічні норми. Також акцентовано увагу на 

недостатній кількості досліджень щодо повноважень суб’єктів правотворчості 

щодо розроблення, ухвалення та реалізації таких правових норм. Доведено, що 

це не чинить суттєвого впливу на їхню дієвість у механізмі адміністративно-

правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Зауважено, що, 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 у сфері захисту критичної 

інфраструктури об’єктивним закономірностям суспільного чи державного 

життя, а й насамперед закріплюють концептуальні засади, перспективні та 

стратегічні напрями розвитку конкретної сфери захисту критичної 

інфраструктури у чітко визначений час. 

У підрозділі 2.3 «Щорічні послання Президента України як підґрунтя 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури» встановлено, що однією з причин існування 

проблемних питань під час реалізації щорічних послань Президента України є 

недосконалий механізм адміністративно-правового регулювання як загалом, так 

і у сфері захисту критичної інфраструктури зокрема. З огляду на зазначене 

констатується, що проблематика вивчення місця та ролі щорічних послань є 

актуальним напрямом дослідження сучасної адміністративно-правової науки. 
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Здебільшого в роботах з питань створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури якщо і приділяється фрагментарна увага питанням 

адміністративно-правового регулювання, то акцент робиться тільки на 

нормативній правотворчості, не досліджуються важливі питання 

правореалізації нормативно-правових актів. Тому процес правозастосування 

аналізується не як система, а подається через пропозицію розроблення або 

удосконалення тих чи інших актів законодавства. Наведено аргументи щодо 

недосконалості даної позиції.  

Сформовано науковий висновок: 1) натепер відсутні комплексні 

адміністративно-правові дослідження, присвячені розробленню пропозицій 

щодо вирішення наукових задач із реалізації норм адміністративного права у 

сфері захисту критичної інфраструктури; 2) спостерігається невизначеність 

адміністративно-правового статусу таких щорічних послань, відсутність 

дієвого чіткого механізму їх реалізації. Адже, незважаючи на те, що в Указі 

Президента від 9 квітня 1997 р. № 314 «Про щорічні послання Президента 

України до Верховної Ради України» чітко прописано дані процедури, на 

практиці вони не дотримуються. Аналіз щорічних послань Президента України 

дав змогу виділити та проаналізувати тенденції у підготовці даних документів. 

Запропоновано авторське визначення ключового поняття «щорічне 

послання Президента України». Зауважено, що щорічне послання Президента 

України виступає самостійним та самодостатнім джерелом права і становить 

спеціалізовану (нетипову) норму права, припис нестандартного характеру, в 

якому немає тих чи інших ознак, властивих класичній моделі норм права, однак 

виступає засобом формулювання правової політики. Діахронний аналіз підходів 

до висвітлення у текстах щорічних послань різних аспектів розвитку 

інфраструктури дав змогу констатувати суттєву динаміку змін із перенесенням 

акцентів від економічної сфери і транспорту, соціально-гуманітарної сфери на 

сферу безпеки і оборони. Отже, щорічні послання Президента України останніх 

років створюють основи для концептуального розуміння того, у який спосіб має 

відбуватися адміністративно-правове регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правові відносини, які виникають у 

межах функціонування державної системи захисту критичної 

інфраструктури»,  підкреслено, що визначення сутності адміністративно-

правових відносин, а також їх структури та видів досить широко репрезентовані 

в науковій адміністративно-правовій літературі. З огляду на тенденції щодо 

гуманізації науки, сутність сучасного адміністративного права зміщується в бік 

надання послуг населенню. Саме в контексті надання життєво важливих послуг 

і реалізації життєво важливих функцій і формується державна система захисту 

критичної інфраструктури. 

Подано авторський варіант визначення поняття, що досліджується, про що 

свідчить відповідний об’єкт наукової новизни. 

Підкреслено, що адміністративно-правові відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури є різновидом адміністративно-правових відносин, 

тому наділені деякими характерними рисами, зокрема, такими як: 1) обов’язки і 
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права суб’єктів і об’єктів відносин у сфері ЗКІ пов’язані з діяльністю органів 

державної влади, а також із суб’єктами владних повноважень; 

2) адміністративно-правові відносини у сфері ЗКІ є складником відносин у 

сфері управління, вони виникають у повсякденній практичній реалізації завдань 

і функцій держави щодо забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури; 3) у цих відносинах 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) адміністративно-правові відносини у сфері ЗКІ характеризуються особливим 

зв’язком між їх учасниками, коли один із них має право вимагати від іншого 

такої поведінки, яка прямо передбачена адміністративно-правовою нормою 

(паспортизація, категоризація, віднесення об’єктів критичної інфраструктури до 

переліку об’єктів критичної інфраструктури тощо); 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 у сфері ЗКІ; 7) у разі 

порушення норм, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури, порушник несе відповідальність не перед іншою стороною, а 

перед державою; 8) спори, що виникають між сторонами адміністративно-

правових відносин, вирішуються в порядку адміністративного оскарження, а 

також як в адміністративних, так і в інших судах тощо. 

Запропоновано класифікацію адміністративно-правових відносин у сфері 

ЗКІ та детально охарактеризовано кожен із їх видів відповідно до вибраних 

критеріїв розподілу (за місцем або сферою виникнення; за метою; за змістом; за 

адміністративно-правовим статусом суб’єктів правовідносин, що виникають під 

час ЗКІ; за предметом адміністративно-правових відносин у сфері ЗКІ; за 

кількістю суб’єктів адміністративно-правових відносин; залежно від виду 

об’єктів, що належать до КІ; за характером обов’язку учасника 

адміністративно-правових відносин тощо).   

Розділ 3 «Державна система захисту критичної інфраструктури 

України» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття, зміст та структура державної системи 

захисту критичної інфраструктури» встановлено, що сучасному розумінню 

сутності державної системи захисту критичної інфраструктури певною мірою 

бракує   системного підходу. Отже, під час розробки профільного проєкту 

закону України є можливість, узявши за основу представлену авторську 

концепцію, удосконалити розуміння ключового поняття. 

Під час дослідження структури державної системи захисту критичної 

інфраструктури наочно продемонстровано складність поняття державної 

системи захисту критичної інфраструктури в його багатоаспектності. Доведено, 

що державну систему захисту критичної інфраструктури недоцільно зводити 

лише до системи суб’єктів або комплексу відповідних заходів, а слід 

розглядати ключове поняття як систему систем – макросистему, що функціонує 

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



19 

Відтак на підставі поданої моделі сформовано наукові передумови для 

вироблення парадигми макросистеми захисту критичної інфраструктури. 

Подано авторське визначення поняття державної системи захисту критичної 

інфраструктури, що зазначено як об’єкт наукової новизни. 

Проаналізовано підходи до формування структури аналізованої системи та 

подано авторське бачення розподілу суб’єктів захисту критичної 

інфраструктури за функціональним призначенням.  

Відзначено, що ефективність реалізації державної політики у сфері захисту 

критичної інфраструктури безпосередньо залежить від діяльності суб’єктів, які 

залучені до захисту відповідних об’єктів. Науково обґрунтовано гіпотезу щодо 

необхідності розгляду цих суб’єктів як складної розгалуженої системи зі своїми 

підсистемами. Така зміна парадигми як у сфері науки, так і в галузі 

законотворчості дозволяє надалі застосувати усі можливості для вирішення 

завдань, спрямованих на забезпечення безпеки людини, суспільства і держави. 

У підрозділі 3.2 «Сучасні парадигми формування макросистеми захисту 

критичної інфраструктури» встановлено, що адміністративно-правова наука 

так само, як і інші науки, у своїй методології спирається на певні парадигми, які 

змінюються під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Сучасна парадигма 

міждисциплінарних знань у сфері захисту критичної інфраструктури має бути 

орієнтована на подальше формування галузі як макросистеми. Такий підхід 

дозволить максимально оптимізувати і процеси законотворчості, і практичну 

діяльність галузі в цілому, привести її у відповідність до реалізації концепції 

цілісної системи сталого розвитку та формування національної системи 

стійкості. 

Науково підтверджено об’єктивність думки щодо зміни парадигми в 

результаті наукових революцій. Підкреслено, що поява й поширення цифрових 

технологій докорінно змінили уявлення і про саму сутність критичної 

інфраструктури, і про засоби її захисту. Чітко проілюстровано тенденцію до 

укрупнення як самої системи критичної інфраструктури, так і масштабів загроз 

та ризиків її функціонуванню та масштабності наслідків у тому числі в 

стратегічній перспективі. Це виступає додатковим аргументом щодо 

доцільності розгляду ключового поняття в розумінні макросистеми. 

Додатково аргументовано необхідність створення єдиного уповноваженого 

органу у справах захисту критичної інфраструктури. Він має стати ключовим 

компонентом, який буде формувати й консолідувати усю макросистему захисту 

критичної інфраструктури та значною мірою підвищить її ефективність.  

Підрозділ 3.3 «Принципи формування державної системи захисту 

критичної інфраструктури» присвячений окремому та самостійному 

дослідженню зазначеного наукового завдання. Вивчення наукової літератури 

дало можливість дійти висновку щодо того, що натепер у доктринальних 

джерелах питання щодо принципів формування державної системи захисту 

критичної інфраструктури як окремі та самостійні ще не досліджувалися. 

Більше того, домінуючі нині підходи не передбачають диференціації принципів 

формування/створення і принципів функціонування державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 
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Авторське бачення наукової проблеми полягає в тому, що, по-перше, 

доцільно розрізняти принципи створення й принципи функціонування 

державної системи захисту критичної інфраструктури, а також виділяти групу 

інтегральних принципів, актуальних для обох груп. По-друге, є сенс вирізняти 

групи принципів за сферами. В узагальненому вигляді це представлено у формі 

таблиць у додатках до дисертації. 

У підрозділі 3.4 «Адміністративно-правові основи скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкт критичної інфраструктури» обґрунтовано 

наукову потребу у розробленні теоретичної концепції скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури.  

Зауважено, що з огляду на варіативність форм гібридної агресії стосовно 

України стримування та протидія загрозам економічній безпеці шляхом 

запровадження механізму скринінгу іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури є необхідним кроком у напрямі захисту національних інтересів.  

Подано 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. 

Підрозділ 3.5 «Служба безпеки України як суб’єкт державної системи 

захисту критичної інфраструктури» присвячений обґрунтуванню передумов 

для перегляду ролі Служби безпеки України і наданню пропозицій щодо 

оновлення її повноважень, виходячи з того, що Служба безпеки України 

виступає одним із ключових суб’єктів державної системи захисту критичної 

інфраструктури. 

Зазначено, що СБУ має чітко визначені Законом України «Про Службу 

безпеки України» повноваження, які визначають мету і зміст її діяльності та 

закріплюють її правовий статус. Підкреслено, що, зважаючи на важливість 

захисту критичної інфраструктури, потребує свого виділення в окрему форму 

такий вид діяльності, як «контррозвідувальний захист об’єктів критичної 

інфраструктури». Водночас зауважено, що аналіз рішень Ради національної 

безпеки і оборони України свідчить про певне розширення повноважень СБУ у 

сфері захисту критичної інфраструктури, які потребують зміни (перегляду) 

правового статусу СБУ з відповідним відображенням цього в Законі України 

«Про Службу безпеки України». 

Враховуючи викладене, надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури в частині 

повноважень СБУ. 

Розділ 4 «Удосконалення адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури України» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Пріоритети адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури» встановлено, що 

одним із визначальних чинників формування безпечного рівня суспільних 

відносин виступає функціонування ефективної системи адміністративно-

правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури. 
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Подано авторський підхід до виокремлення системи нормативно-правових 

актів, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури, проаналізовано її елементи.  

Запропоновані конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення чинного 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури в частині підвищення 

ефективності адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів 

державної системи захисту критичної інфраструктури. Зазначені заходи мають 

комплексний характер і загалом становлять основу для формування та 

реалізації державної політики у цій сфері. 

Підрозділ 4.2 «Розробка адміністративно-правових засад формування 

національної системи стійкості у контексті захисту критичної 

інфраструктури» присвячений дослідженню еволюції формування поняття 

«стійкість» та «національна система стійкості», детермінації визначення 

поняття «національна безпека» і «стійкість», обґрунтуванню необхідності 

формування національної системи стійкості в Україні. 

Зазначено, що для України зазначене поняття є відносно новим, а тому ще 

не досить дослідженим. З огляду на це нині розпочато процес формування 

нових парадигм вивчення трансформаційних процесів та активізуються 

методологічні пошуки необхідних для держави рішень, спрямованих на 

створення національної системи стійкості. 

Зауважено, що стійкість критичної інфраструктури забезпечується 

наявністю макросистемних, нормативно-правових та організаційно-

інституційних умов, за яких ДСЗКІ спроможна витримувати внутрішні та 

зовнішні «навантаження», адаптуватися до них та відновлюватися після їх 

прояву. 

Підкреслено, що натепер є потреба у формуванні, імплементації та 

реалізації оновленого правового інструментарію, який може суттєво доповнити 

та посилити механізм реалізації державної політики у сфері захисту критичної 

інфраструктури України. 

Подано авторську дефініцію поняття національної стійкості, що зазначено 

як об’єкт наукової новизни, а також зауважено, що майбутня національна 

система стійкості має передбачати формування системного механізму, який 

включатиме в себе етапи оцінки ризиків, планування та навчань, узгоджені 

протоколи реагування на кризову ситуацію та відновлення до початкового 

стану. 

Виокремлено ознаки, якими має характеризуватися національна система 

стійкості, до яких віднесено: 1) комплексність, системність та узгодженість 

механізму забезпечення стійкості, постійне оновлення правового та 

організаційного інструментарію; 2) збалансування інтересів держави, 

суспільства і особи; 3) синхронізація завдань і заходів державної політики на 

державному та місцевому рівнях; 4) оновлені механізми стратегічного 

прогнозування, виявлення наявних і потенційних загроз, ризиків, викликів і 

небезпек, спрямовані на вироблення та реалізацію необхідних і обґрунтованих 

управлінських рішень; 5) постійна готовність усіх суб’єктів, залучених у 

реалізацію відповідної концепції, до раптово виникаючих загроз, ризиків, 
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викликів і небезпек, а також їх взаємодія; 6) активне залучення приватного 

сектора (ефективне державно-приватне партнерство); 7) постійний пошук 

можливостей для забезпечення стійкості, спрямованої на розвиток держави 

(поєднання як внутрішніх можливостей національної системи стійкості, так і 

зовнішніх можливостей, тобто  інших систем). 

У підрозділі 4.3 «Напрями удосконалення підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури» здійснено аналіз 

нормативно-правових актів, якими регулюються суспільні відносини у сфері 

підготовки та підвищення кваліфікації вказаної категорії фахівців. Відстежено 

зв’язок національних класифікаторів, зокрема «Класифікатора видів 

економічної діяльності» і «Класифікатора професій», та переліку галузей знань 

і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», із 

діяльністю суб’єктів державної системи захисту критичної інфраструктури за 

категоріями відповідних фахівців.  

Зауважено, що належна професійна підготовка  фахівців із захисту 

критичної інфраструктури є важливою умовою ефективної реалізації функцій із 

захисту критичної інфраструктури. Висунуто гіпотезу, що стандартизація 

освітньої підготовки у сфері захисту критичної інфраструктури має відбуватися 

на таких принципах: 1) комплексність освітньої підготовки фахівців із захисту 

критичної інфраструктури (поєднання у процесі освітньої підготовки різних 

галузей знань); 2) здійснення освітньої підготовки фахівців із захисту критичної 

інфраструктури з урахуванням кращого світового досвіду у цій сфері; 

3) практична спрямованість, яка полягає у формуванні програм з огляду на 

необхідні фахівцям із захисту критичної інфраструктури компетентності 

(знання, уміння, навички); 4) поєднання теоретичної і практичної підготовки зі 

стажуванням на об’єктах критичної інфраструктури чи у складі суб’єктів 

ДСЗКІ; 5) сучасність змісту, якості, а також випереджальний характер освіти 

фахівців із захисту критичної інфраструктури; 6) відповідність освітньої 

підготовки фахівців із захисту критичної інфраструктури об’єктивній потребі у 

фахівцях на об’єктах критичної інфраструктури та діяльності суб’єктів ДСКЗІ; 

7) використання новітніх можливостей та технологій у процесі підготовки 

фахівців із захисту критичної інфраструктури тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є результатом теоретичного узагальнення й творчого розвитку 

наукової проблеми адміністративно-правового регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури України. Застосування у комплексі низки 

методологічних підходів і методів наукового дослідження у процесі аналізу 

чинного законодавства України та міжнародно-правових актів, ґенези 

доктринальних поглядів на проблему, стану державної політики у сфері захисту 

критичної інфраструктури дало можливість досягти поставленої мети й 

сформулювати такі висновки. 
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1. В українській адміністративно-правовій науці наявний значний масив 

наукових досліджень і концепцій, які створюють основи для формулювання 

системних засад адміністративно-правового регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури. Автором сформульовано понятійно-

категоріальний апарат дослідження, визначено ступінь наукової розробленості 

проблеми. Розроблено авторські дефініції понять: «захист критичної 

інфраструктури», «критична інфраструктура», «державна система захисту 

критичної інфраструктури», «публічні інтереси у сфері захисту критичної 

інфраструктури», «адміністративно-правові відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури», «адміністративно-правове регулювання суспільних 

відносин у сфері захисту критичної інфраструктури», «адміністративно-правове 

забезпечення захисту критичної інфраструктури», «адміністративно-правові 

засоби забезпечення захисту критичної інфраструктури», «щорічне послання 

Президента України», «стратегічні норми», «концепція створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури», «макросистема захисту критичної 

інфраструктури», «скринінг прямих іноземних інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури», «адміністративно-правове регулювання скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури», «національна 

стійкість», «компетентність індивідуальних суб’єктів правовідносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури», «інфраструктурний потенціал держави». 

2. З’ясовано наявні та перспективні методологічні підходи до 

адміністративно-правового змісту захисту критичної інфраструктури. 

Констатовано пріоритет технократичного й матеріалістичного підходів до 

формулювання сутності поняття «критична інфраструктура» й похідних від 

нього положень у чинному законодавстві України. Запропоновано авторське 

бачення правового змісту поняття «критична інфраструктура», що надалі може 

бути використано у  розробленні нормативно-правових актів, які регулюють 

суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. Досліджено 

системне розуміння поняття «захист критичної інфраструктури». Викладена 

авторська наукова позиція щодо визначення поняття, що досліджується. 

Визначено правову природу даного поняття, охарактеризовано 

загальносоціальні функції, які воно забезпечує (гуманістична, інформаційно-

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

виховна, орієнтаційна, профілактична). Проаналізовано спеціально-юридичні 

функції (регулятивна, охоронна, захисна, стимулююча, оперативна). 

3. Розкрито зміст інфраструктурного потенціалу держави, визначено його 

показники, досліджено понятійний складник. Обґрунтовано необхідність 

введення в науковий обіг поняття «інфраструктурний потенціал» із подальшим 

його визначенням у відповідних нормативно-правових актах. Підкреслено, що 
інфраструктурний потенціал виражає потенційні можливості суб’єктів ДСЗКІ, 

ступінь готовності та здатності здійснювати визначені законодавством заходи 

незалежно від рівня та кількості наявних та потенційних загроз. Викладена 

авторська наукова позиція щодо того, що інфраструктурний потенціал постійно 

перебуває у стадії безперервного розвитку в параметрах кількісно-якісних змін 

відповідно до національних інтересів, а також залежно від тих соціально-
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економічних перетворень, які відбуваються в державі, технічного оснащення як 

об’єктів критичної інфраструктури, так і безпосередньо суб’єктів ДСЗКІ, 

професіоналізму персоналу зазначених суб’єктів, організаційної структури 

ДСЗКІ, системи управління критичною інфраструктурою в цілому тощо. 

4. Проведено аналіз адміністративного законодавства України щодо 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Обґрунтовано взаємозумовленість розвитку законодавства у сфері національної 

безпеки і адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури. Визначено та детально охарактеризовано завдання 

законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури. На підставі 

частотності вживання ключової термінології було закладено наукове підґрунтя 

для впровадження правових традицій у сучасне законодавство щодо захисту 

критичної інфраструктури та формування національної системи стійкості на 

основі сформульованих автором завдань щодо удосконалення законодавства у 

сфері захисту критичної інфраструктури. 

5. Розглянуто спеціальні адміністративно-правові норми та запропоновано 

авторський підхід до розуміння стратегічних норм як регуляторів 

правовідносин у сфері захисту критичної інфраструктури. Науково доведено, 

що вони відіграють важливу роль у розробленні законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури, оскільки у своєму розвитку уможливлюють 

випередження відповідних суспільних відносин (підхід стійкості та готовності 

до можливих загроз та небезпек), а не лише реагування на загрози, що виникли; 

формують стратегію розвитку як безпосередньо суспільних відносин у сфері 

захисту критичної інфраструктури, так і самої державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

6. З’ясовано правову природу щорічних послань Президента України як 

підґрунтя адміністративно-правового регулювання ДСЗКІ, а також їхнє місце в 

ієрархічній системі нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері захисту критичної інфраструктури. Встановлено, що однією з 

причин існування проблем із реалізацією щорічних послань Президента 

України є як недосконалий механізм адміністративно-правового регулювання 

загалом, так і у сфері захисту критичної інфраструктури зокрема. 

Проаналізовані тенденції у підготовці даних документів. Запропоновано 

авторське визначення ключового поняття «щорічне послання Президента 

України». 

7. Розкрито зміст адміністративно-правових відносин, які виникають в 

межах функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури, а 

також зазначено, що вони характеризуються двома важливим рисами: 1) це 

форми соціальних відносин, оскільки в них обов’язково беруть участь люди або 

їхні об’єднання; 2) це форми організаційних відносин, у процесі реалізації яких 

вирішуються завдання щодо ефективного функціонування державної системи 

захисту критичної інфраструктури шляхом безпосереднього захисту критичної 

інфраструктури з метою створення сприятливих умов для реалізації життєво 

важливих функцій та надання життєво важливих послуг.  
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8. Розроблено поняття, визначено зміст та розкрито структуру державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Підкреслено, що натепер в Україні 

вже здійснено важливі кроки у напрямі формування державної системи захисту 

критичної інфраструктури, однак відсутня концептуальна єдність у поглядах на 

те, якою саме має бути ця система. Враховуючи зазначене, необхідне створення 

спочатку наукових, а потім обґрунтованих організаційно-правових засад 

формування та функціонування ДСЗКІ. На основі авторської моделі структури 

державної системи захисту критичної інфраструктури наочно 

продемонстровано складність поняття державної системи захисту критичної 

інфраструктури в її багатоаспектності. Доведено, що дану систему недоцільно 

зводити лише до системи суб’єктів або комплексу відповідних заходів, а слід 

розглядати ключове поняття як систему систем – макросистему, що функціонує 

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

Через розгляд даної моделі сформовано наукові передумови для вироблення 

парадигми макросистеми захисту критичної інфраструктури. 

9. Сформульовано сучасну парадигму макросистеми захисту критичної 

інфраструктури, яка має бути орієнтована на подальше формування галузі як 

макросистеми. Такий шлях дозволить максимально оптимізувати і процеси 

законотворчості, і практичну діяльність у цій сфері в цілому, привести її у 

відповідність до реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 р. 

та формування національної системи стійкості. Чітко проілюстрована тенденція 

до укрупнення як самої системи захисту критичної інфраструктури, так і 

масштабів загроз та ризиків її функціонуванню, а також масштабності наслідків 

від імовірної реалізації загроз у тому числі в стратегічній перспективі. 

10. Розроблено принципи формування та функціонування державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Науково доведено необхідність 

розмежування принципів формування й принципів функціонування ДСЗКІ. 

Зазначено, що дослідження поняття принципів формування державної системи 

захисту критичної інфраструктури є важливим як для теорії, так і для 

практичної діяльності. Без його чіткого визначення значно ускладнюється 

створення дієвого механізму адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин в аналізованій сфері. Окремо виділено групу інтегральних 

принципів, актуальних для обох груп. Таким чином, результати проведеного 

дослідження надалі сприятимуть підвищенню ефективності та системності 

заходів, що вживаються у рамках функціонування державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

11. Визначено адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. Обґрунтовано необхідність 

розроблення теоретичної концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури, а також вказано на доцільність  розроблення 

механізму адміністративного-правового регулювання скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. Констатовано, що 

преференційна політика з адміністративно-правового регулювання прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури є доцільною та 

конструктивною і має бути чіткою та законодавчо визначеною. Водночас 
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підкреслено необхідність дотримання балансу між потребою забезпечення 

національної безпеки та забезпеченням прав й інтересів суб’єктів інвестиційної 

діяльності, створення сприятливого середовища для іноземних інвесторів.  

12. Визначено місце та роль СБУ в державній системі суб’єктів захисту 

критичної інфраструктури. Зауважено, що проблеми визначення місця та ролі 

Служби безпеки України в системі захисту об’єктів критичної інфраструктури 

ще не були предметом окремого адміністративно-правового дослідження, 

принаймні у наявних у відкритому доступі публікаціях. Водночас науково 

доведено, що СБУ виступає одним із ключових суб’єктів державної системи 

захисту критичної інфраструктури. До основних функцій зазначеного 

державного органу у сфері захисту критичної інфраструктури запропоновано 

віднести: планування та реалізацію заходів державної політики у сфері ЗКІ; 

стратегічне планування застосування сил СБУ та визначених сил і засобів 

інших суб’єктів системи ЗКІ; проведення експертної оцінки загроз та ризиків 

критичній інфраструктурі, визначення заходів із запобігання їх реалізації та 

реагування на них; забезпечення взаємодії, координації та контролю за 

виконанням завдань у сфері ЗКІ силами безпеки та оборони у межах, 

визначених законами України, актами Президента України тощо. Подані 

конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері захисту 

критичної інфраструктури в частині повноважень СБУ. 

13. З’ясовано пріоритети адміністративно-правового регулювання 

державної системи захисту критичної інфраструктури. Запропоновані конкретні 

заходи удосконалення законодавства у сфері захисту критичної інфраструктури 

в частині підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання 

ДСЗКІ. Сформовано ієрархічну систему нормативно-правових актів, які 

регулюють суспільні відносини у сфері захисту критичної інфраструктури.  

14. Розроблено адміністративно-правові засади формування національної 

системи стійкості у контексті захисту критичної інфраструктури. Обґрунтовано 

необхідність формування національної системи стійкості в Україні з 

урахуванням національних інтересів. Підкреслено, що в державі вже розпочато 

процес формування дієвих системних механізмів забезпечення національної 

системи стійкості, що з огляду на потреби захисту об’єктів критичної 

інфраструктури зумовлює необхідність формування комплексного механізму, 

який включатиме в себе етапи оцінки ризиків, планування та навчань, 

розроблення узгоджених протоколів реагування на кризові ситуації різного 

типу, вжиття заходів з відновлення до початкового стану, а також ефективну 

міжвідомчу взаємодію та комунікацію відповідних суб’єктів під час такої 

діяльності та інші заходи. 

15. Окреслено напрями вдосконалення підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із захисту критичної інфраструктури. Обґрунтовано 

необхідність їх підготовки, виходячи з теорії компетентнісного підходу. 

Визначено причини, що перешкоджають ефективності процесу підготовки 

кадрів для сфери захисту критичної інфраструктури. Сформульовано 

пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази з 

досліджуваного питання, запропоновано перші кроки в цьому напрямі: 
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1) доопрацювання проекту закону України «Про критичну інфраструктуру та її 

захист» в частині  доповнення окремою статтею, присвяченою підготовці 

фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури; 2) внесення змін до 

національних класифікаторів професій із подальшим відкриттям нових 

спеціальностей та спеціалізацій; 3) розроблення методології обрахування 

довгострокової й короткострокової потреби у фахівцях із захисту критичної 

інфраструктури; 4) створення методичних рекомендацій з розробки програм 

професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері захисту критичної інфраструктури. 
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України, що поєднує теоретико-правові аспекти проблеми з проекцією на 

практичне застосування у вказаному напрямі діяльності. 

Здійснено аналітико-бібліографічний огляд наукових праць, присвячених 

питанням адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури, визначено ступінь розробленості проблеми. 

З’ясовано правовий потенціал понять «критична інфраструктура», «захист 

критичної інфраструктури». Подано авторський варіант визначення поняття 

«публічні інтереси у сфері захисту критичної інфраструктури». 

Розкрито зміст інфраструктурного потенціалу держави, визначено його 

показники, досліджено понятійний складник.  

Проведено аналіз адміністративного законодавства України щодо 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Обґрунтовано взаємозумовленість розвитку законодавства у сфері національної 

безпеки і адміністративно-правового регулювання державної системи захисту 

критичної інфраструктури. Запропоновано авторський підхід до розуміння 

стратегічних норм як регуляторів правовідносин у сфері захисту критичної 

інфраструктури.  

З’ясована правова природа щорічних послань Президента України, а також 

їхнє місце у системі стратегічних нормативно-правових актів. Встановлено, що 

однією з причин існування проблем із реалізацією щорічних послань 

Президента України є недосконалий механізм адміністративно-правового 

регулювання як загалом, так і у сфері захисту критичної інфраструктури 

зокрема. 

Розкрито зміст адміністративно-правових відносин, які виникають в межах 

функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури, подано 

авторський варіант визначення поняття «адміністративно-правове регулювання 

суспільних відносин у сфері захисту критичної інфраструктури». 

Розроблено поняття, визначено зміст та розкрито структуру державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Продемонстровано складність 

поняття державної системи захисту критичної інфраструктури в її 

багатоаспектності. Доведено, що державну систему захисту критичної 

інфраструктури недоцільно зводити лише до системи суб’єктів або комплексу 

відповідних заходів, а слід розглядати ключове поняття як систему систем – 

макросистему, що функціонує в стані постійного розвитку як у реальному, так і 

у віртуальному просторах. Відтак, завдяки даній моделі, сформовано наукові 

передумови для вироблення парадигми макросистеми захисту критичної 

інфраструктури. 

Сформульовано сучасну парадигму макросистеми захисту критичної 

інфраструктури, яка має бути орієнтована на подальше формування галузі як 

макросистеми. Розкрито структуру державної системи захисту критичної 

інфраструктури, подано авторське бачення розподілу суб’єктів захисту 

критичної інфраструктури. Розроблено принципи формування та 

функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури. 

Науково доведено необхідність розрізнення принципів формування й 

принципів функціонування державної системи захисту критичної 
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інфраструктури. Окремо виділено групу інтегральних принципів, актуальних 

для обох груп. Також окремо проаналізовано групи принципів за сферами. 

Встановлено місце та роль СБУ в державній системі суб’єктів захисту 

критичної інфраструктури.  

Визначено адміністративно-правові основи скринінгу прямих іноземних 

інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. Обґрунтовано необхідність 

розроблення теоретичної концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури, а також вказано на доцільність розроблення 

механізму адміністративного-правового регулювання скринінгу прямих 

іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. 

З’ясовано пріоритети адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Розкрито зміст адміністративно-

правових основ формування національної системи стійкості. Окреслено 

напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із захисту критичної 

інфраструктури.  

Окрема увага приділена формуванню шляхів підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури. Опрацьовано міжнародний досвід адміністративно-правового 

регулювання захисту критичної інфраструктури. На підставі викладеного 

подано конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері 

захисту критичної інфраструктури. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання державної системи 

захисту критичної інфраструктури, захист критичної інфраструктури, 

ієрархічна система нормативно-правових актів, інфраструктурний потенціал, 

критична інфраструктура, макросистема захисту критичної 

інфраструктури, об’єкти критичної інфраструктури, паспортизація об’єктів, 

стратегічні нормативно-правові акти, уповноважений орган у справах 

захисту критичної інфраструктури.  

 

Теленик С.С. Административно-правовое регулирование 

государственной системы защиты критической инфраструктуры 

Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация представляет собой комплексное исследование 

административно-правового регулирования государственной системы защиты 

критической инфраструктуры Украины, которое объединяет теоретико-

правовые аспекты проблемы и проекцию на практическое применение в 

указанном направлении деятельности. 

Проведенное исследование позволило обосновать методологические основы 

определения понятийно-категориального аппарата административно-правового 

регулирования создания государственной системы защиты критической 

инфраструктуры. Проведенный контент-анализ текстов доктринальных и 
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легальных источников способствовал формированию реестра ключевых 

терминов и терминологических сочетаний исследуемой сферы с последующей 

их категоризацией. С помощью логико-семантического анализа выявлены 

существующие несоответствия и противоречия в кодифицированном 

толковании базовых понятий. В свою очередь, учёт в дальнейшем выявленных 

недостатков может способствовать совершенствованию действующей 

нормативно-правовой базы и эффективному нормопроектированию в сфере 

защиты критической инфраструктуры. 

Констатируется, что развитие понятийно-категориального аппарата 

происходит несистемно, вне контекста юридического терминоведения, 

юридической лингвистики и юридической терминографии. При формировании 

понятийно-категориальной системы также следует учитывать и динамичное 

развитие когнитивно-семасиологичного и когнитивно-дискурсивного 

терминоведения, которые исследуют юридическую терминологию как 

культурно-знаковую модель юридического знания. 

Сейчас в Украине существует острая объективная потребность в 

упорядоченной, и прежде всего в унифицированной, терминологии, 

формировании терминологической системы с последующей ее кодификацией. 

Эта проблема также может презентоваться в контексте общего комплекса по 

планированию целостного лексикографического описания унификации и 

стандартизации терминов и понятий, описывающих сферу защиты критической 

инфраструктуры. 

Установлено, что, несмотря на актуализацию понятия «критическая 

инфраструктура» в сфере административно-правового регулирования, его 

правовое содержание остается окончательно не определенным. Установлен 

приоритет технократического и материалистического подходов к 

формулированию указанного понятия и производных от него положений в 

отечественных нормативно-правовых актах. Это диссонирует и с аналогичными 

документами Европейского Союза, где предпочтение отдается гуманитарному 

подходу. Представлено авторское видение правового содержания понятия, 

которое в дальнейшем может быть использовано при разработке нормативно-

правовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере защиты 

критической инфраструктуры. 

Проведённый анализ подходов к определению понятия «защита 

критической инфраструктуры» предоставил возможность не только выявить 

современные тенденции юридической техники интерпретации правовых 

понятий, пути реализации дефинитивной функции права законодателем, 

рассмотреть взаимопроникновение доктринальных и законодательных 

подходов в содержании ключевой терминологии, но и предложить собственное 

толкование исследуемого понятия. Предложено авторское видение 

формулировки понятия «защита критической инфраструктуры», которое 

представляет собой целенаправленную взаимосогласованную деятельность 

уполномоченных субъектов с применением комплекса аналитических, 

административно-правовых, управленческих, инженерно-технических, 

информационно-коммуникационных и других мероприятий и средств, 
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обеспечивающих беспрерывную работоспособность объектов критической 

инфраструктуры путём предотвращения и эффективного противодействия 

потенциальным или реальным угрозам, а также поддерживающих на должном 

уровне состояние национальной безопасности. 

Раскрыто содержание инфраструктурного потенциала государства, 

определены его показатели, исследована понятийная составляющая. 

Обоснована необходимость введения в научный оборот новой правовой 

категории «инфраструктурный потенциал» с последующим его закреплением в 

соответствующих нормативных актах. 

Проведен анализ административного законодательства Украины в аспекте 

регулирования государственной системы защиты критической 

инфраструктуры. Обоснована взаимообусловленность развития 

законодательства в сфере национальной безопасности и административно-

правового регулирования государственной системы защиты критической 

инфраструктуры. Определены и подробно охарактеризованы задачи 

законодательства в сфере защиты критической инфраструктуры. На основании 

частотности употребления ключевой терминологии были заложены основы для 

внедрения правовых традиций в современное законодательство в сфере защиты 

критической инфраструктуры и формирования национальной системы 

устойчивости на основе сформулированных автором задач по 

совершенствованию законодательства в указанной сфере. 

Предложен авторский подход к пониманию стратегических норм как 

регуляторов правоотношений в сфере защиты критической инфраструктуры. 

Научно доказано, что они играют определяющую роль, поскольку являются 

наиболее эффективным элементом законодательства, которое не только 

реагирует на произошедшие изменения, но и в своем развитии предвосхищает 

соответствующие общественные отношения. Стратегические нормы 

формируют стратегию развития как непосредственно общественных 

отношений в сфере защиты критической инфраструктуры, так и самой 

государственной системы защиты критической инфраструктуры. 

Раскрыта структура государственной системы защиты критической 

инфраструктуры, представлено авторское видение распределения субъектов 

защиты критической инфраструктуры. Выделены две основные подсистемы: 

1) субъекты, осуществляющие непосредственную защиту критической 

инфраструктуры, к которым отнесены следующие подсистемы: управленческо-

координационная; технико-функциональная; финансовая и материально-

ресурсная; мониторингово-аналитическая; охранно-превентивная; кризисно-

ситуативная подсистема; 2) субъекты, осуществляющие опосредованную 

защиту критической инфраструктуры, к которым относятся такие подсистемы: 

концептуально-научная; нормативно-правовая; кадровая; образовательно-

квалификационная; подсистема охраны здоровья работников субъектов защиты 

критической инфраструктуры; информационно-коммуникационная; 

общественно-наблюдательная. Осуществлен анализ каждой из подсистем. 

Установлены административно-правовые основы скрининга прямых 

иностранных инвестиций в объекты критической инфраструктуры. Обоснована 



35 

необходимость разработки теоретической концепции скрининга прямых 

иностранных инвестиций в объекты критической инфраструктуры, а также 

продемонстрирована потребность в разработке механизма административного 

правового регулирования скрининга иностранных инвестиций в объекты 

критической инфраструктуры. Констатировано, что преференциальная 

политика административно-правового регулирования инвестиций в объекты 

критической инфраструктуры является целесообразной и конструктивной и 

должна быть облечена в четкие юридические формы, а также отвечать 

национальным интересам Украины. Представлено авторское определение 

понятий «скрининг иностранных инвестиций в объекты критической 

инфраструктуры», «административно-правовое регулирование скрининга 

прямых иностранных инвестиций в объекты критической инфраструктуры». 

Определены приоритеты административно-правового регулирования 

государственной системы защиты критической инфраструктуры. Предложены 

конкретные меры по совершенствованию законодательства в данной сфере в 

части повышения эффективности административно-правового регулирования в 

анализируемой сфере. Сформирована иерархическая система нормативно-

правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере защиты 

критической инфраструктуры, которая включает: ежегодные послания 

Президента Украины; Стратегию национальной безопасности Украины; 

Концепцию государственной системы защиты критической инфраструктуры; 

Закон Украины «О национальной безопасности Украины»; Закон Украины 

«О критической инфраструктуре и её защите»; Национальный план 

мероприятий по защите критической инфраструктуры; другие нормативно-

правовые акты, регулирующие отдельные аспекты правоотношений в сфере 

защиты критической инфраструктуры.  

Ключевые слова: административно-правовое регулирование 

государственной системы защиты критической инфраструктуры, защита 

критической инфраструктуры, иерархическая система нормативно-правовых 

актов, инфраструктурный потенциал, критическая инфраструктура, 

макросистема защиты критической инфраструктуры, объекты критической 

инфраструктуры, 

паспортизация объектов, стратегические нормативно-правовые акты, 

уполномоченный орган по защите критической инфраструктуры.  

 

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

infrastructure protection system of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree Law: Speciality: 12.00.07 – administrative law and 

process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

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

state critical infrastructure protection system of Ukraine, which combines theoretical 

and legal aspects of the problem with a projection on the practical application of this 

area of activity. 
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The analytical and bibliographic review of the scientific works devoted to 

questions of administrative and legal regulation of the state critical infrastructure 

protection system of Ukraine is carried out, the degree of elaboration of a problem is 

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

critical infrastructure” is clarified. 

The content of the infrastructural potential of the state is revealed, its indicators 

are determined, the conceptual component is analyzed. 

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

infrastructure protection is revealed. The interdependence between the development 

of national security legislation and administrative and legal regulation of the state 

critical infrastructure protection system is substantiated. The author’s approach to 

understanding strategic norms as regulators of legal relations in the field of critical 

infrastructure protection is offered. 

The legal nature of the annual messages of the President of Ukraine, as well as 

their place in the system of strategic acts is clarified. It is established that one of the 

reasons for the problems with the implementation of the annual messages of the 

President of Ukraine is the imperfect mechanism of administrative and legal 

regulation in general, and in the field of critical infrastructure protection, in 

particular. 

The concept and content of the state critical infrastructure protection system are 

developed. The complexity of the concept of the state system of critical infrastructure 

protection in its multifaceted nature is demonstrated. It is proved that it is inexpedient 

to reduce the state critical infrastructure protection system only to a system of 

subjects or a set of appropriate measures, but to consider the key concept as a system 

of systems – a macrosystem that operates in a state of constant development in both 

real and virtual spaces. Therefore, thanks to this model, the scientific prerequisites for 

developing a paradigm of critical infrastructure protection system are formed. 

The modern paradigm of the critical infrastructure protection macrosystem is 

formulated, which should be focused on the further formation of the industry as a 

macrosystem. The structure of the state critical infrastructure protection system is 

revealed, the author’s vision of the distribution of subjects of critical infrastructure 

protection is given. The concept of principles of formation and functioning of the 

state system of protection of critical infrastructure is developed. It has been 

scientifically proven that there is a need to distinguish between the principles of 

formation and the principles of functioning of state critical infrastructure protection 

system. A group of integral principles relevant to both groups is singled out. The 

cluster of principles by areas is also analyzed separately. 

The administrative and legal bases for screening foreign direct investment in 

critical infrastructure are defined. The necessity of developing the concept of foreign 

direct investment screening in critical infrastructure is substantiated, as well as the 

need to develop a mechanism of administrative and legal regulation of foreign 

investment screening in critical infrastructure. The place and role of the Secret 

Service of Ukraine in the state system of critical infrastructure protection entities 

have been determined. 
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The priorities of administrative and legal regulation of the state critical 

infrastructure protection system have been clarified. The content of administrative 

and legal bases of formation of the national system of stability is revealed. The 

directions of training and advanced training of specialists in critical infrastructure 

protection are outlined. Proposals for the implementation of infrastructure 

compliance are provided. 

Particular attention is paid to the formulation of ways to improve the efficiency of 

administrative and legal regulation of the state system of critical infrastructure 

protection.  

Key words: administrative and legal regulation of the state critical infrastructure 

protection system, authorized body for critical infrastructure protection, critical 

infrastructure facilities, critical infrastructure protection, critical infrastructure, 

hierarchical system regulations, infrastructure potential, macrosystem of critical 

infrastructure protection, object certification, strategic law. 
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