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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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

суттєво впливають на державну політику, що виступає причиною формування 

нових суспільних відносин і, відповідно, зумовлює розроблення якісно нових 

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

нових видів суспільних відносин, що сформувалися останнім часом, є 

відносини у сфері інфраструктури. Отже, увиразнюється потреба у формуванні 

адекватної державної політики у належній сфері, основним завданням якої має 

виступати формування гарантованих умов для реалізації життєво важливих 

функцій і надання життєво важливих послуг. Даний процес уможливлюється 

завдяки розвитку ефективної системи адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики.  

У межах адміністративно-правової науки поняття державної 

інфраструктурної політики майже не розроблялося, а в окремих публікаціях 

дані питання розглядалися лише дотично і в контексті побудови державної 

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

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

У науці адміністративного права проблема державної інфраструктурної 

політики не розглядалася системно і комплексно ані як системна правова 

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

досліджувалися переважно під кутом вивчення окремих компетенцій певних 

суб’єктів забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури в рамках 

визначених елементів адміністративно-правових режимів або ж певних 

елементів адміністративно-правових проваджень у відповідних справах. 

Вузькість наукового аналізу також зумовлена дослідженням процесів 

забезпечення безпеки інфраструктури лише в рамках державної політики 

національної безпеки без виходу на окремий вид як державної 

інфраструктурної політики, так і безпеко-інфраструктурної політики як 

самостійного виду і наукової адміністративно-правової категорії. На цьому тлі 

нелінійність сучасних загроз, їхній гібридний характер, дедалі більша 

спрямованість на встановлення контролю над інфраструктурними комплексами 

різних країн і керованих механізмів управління ними, кардинальна зміна 

інфраструктурного ландшафту дисонують з науковою рефлексією, особливо в 

рамках адміністративно-правової науки. Відтак в практичному плані 

формується нагальна потреба у виділенні самостійного виду державної 

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

виробленні категорійно-понятійного апарату, теоретико-концептуальних і 

методологічних засад наукового дослідження, адміністративно-правового 

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

гносеологічного компонента, як теорія державної інфраструктурної політики. 

Адміністративно-правові відносини у сфері державної інфраструктурної 

політики зумовлюють потребу у застосуванні нових підходів до їх 

адміністративно-правового регулювання. Особливої значущості ці проблеми 
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набули у сфері адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики (далі – ДІФСП). 

Методологія формування та розвитку окремих елементів державної 

інфраструктурної політики вже частково закладена у наукових та навчальних 

працях вітчизняних дослідників адміністративного права, зокрема таких, як: 

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Шакун, Ю. Шемшученко тощо. 

У дослідженні застосовані наукові та практичні підходи, що висвітлені у 

наукових доробках деяких фахівців, що займаються безпосередньо 

дослідженням питань захисту критичної інфраструктури. Серед них найбільш 

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

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

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

Окремі аспекти проблематики адміністративно-правового регулювання 

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

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

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

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

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

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

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

К. Череповського, О. Шепети та ін. 

Однак, незважаючи на значний масив наукової літератури, науковим 

проблемам адміністративно-правових засад державної інфраструктурної 

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

уваги. Незважаючи на наявність окремих публікацій з певних фрагментів 

цілісної проблематики, теоретико-концептуальні й адміністративно-правові 

засади державної інфраструктурної політики як окремий предмет дослідження 

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

підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання ДІП, 

практична відсутність наукових розробок із цієї проблематики, недосконалість 

адміністративно-правових засад регулювання у зазначеній сфері зумовлюють 

актуальність комплексного дослідження адміністративно-правових засад 

державної інфраструктурної політики України і вибір для наукового 

дослідження саме цієї теми. 

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

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

національного університету. Роботу виконано в рамках планів наукових 
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досліджень Запорізького національного університету на 2020–2021 рр., 

комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного 

права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00711). Тема дисертації відповідає Концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури, затвердженій розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 1009-р., Плану організації 

виконання Указу Президента України від 16 січня 2017 р. № 8 «Про Рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 р. «Про 

удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної 

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

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р. 

Проведене дослідження виконано відповідно до основних положень законів 

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

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

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

Стратегії кібербезпеки України від 15.03.2016 р., постанови Кабінету Міністрів 

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

інфраструктури», рішення РНБОУ «Про невідкладні заходи з нейтралізації 

загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної 

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

2017 р. № 37/2017. 

Мета і задачі дослідження. Комплексність наукової проблеми зумовлює 

мету дослідження – розроблення теоретико-концептуальних і адміністративно-

правових засад державної інфраструктурної політики і вироблення сучасних 

науково обґрунтованих підходів до її ефективного адміністративно-правового 

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

– визначити поняття та ознаки державної інфраструктурної політики 

України; 

– сформувати категорійно-понятійну систему дослідження; 

– здійснити інтерпретацію теорії ігор Аумана відповідно до формування 

державної інфраструктурної політики України;  

– з’ясувати правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики; 

– розкрити механізм державної інфраструктурної політики України; 

– визначити адміністративно-правові основи формування переліку об’єктів 

стратегічної інфраструктури України; 

– охарактеризувати підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності; 

– з’ясувати адміністративно-правові основи державної інфраструктурної 

політики України; 

– сформулювати структуру адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України; 
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– запропонувати концепцію формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України; 

– виявити детермінацію входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України; 

– обґрунтувати необхідність виділення безпеки авіакосмічної 

інфраструктури як пріоритетного напряму державної інфраструктурної 

політики України; 

– розкрити мультиплікативність системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що регулюються 

адміністративно-правовими нормами, у сфері державної інфраструктурної 

політики. 

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади державної 

інфраструктурної політики України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації виступає 

сукупність філософських, загальнонаукових та спеціальних наукових методів, 

які мають свій безпосередній застосунок у юридичних дослідженнях. В основу 

дослідження покладено системний, міждисциплінарний, структурно-

функціональний, лінгвістичний, синергетичний та націобезпекознавчий 

підходи. Було використано в поєднанні з юридичною компаративістикою 

теорію ігор Аумана. 

Базовою методологічною основою став системний підхід, який дозволив 

встановити взаємозв’язок суспільних відносин у сфері державної 

інфраструктурної політики і виявити взаємну зумовленість адміністративно-

правового регулювання і ефективності здійснення даного виду державної 

політики (пп. 2.1–2.4). 

За допомогою діалектичного та історичного методів досліджено ґенезу 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

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

місця адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

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

За допомогою методів юридичної лінгвістики, правничої герменевтики та 

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

зміст багатозначних понять, а також сформульовано базові поняття дисертації: 

«адміністративно-правове регулювання державної інфраструктурної політики», 

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

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

функції», «адміністративно-правове регулювання формування та розвитку 

національної системи безпеки стратегічної інфраструктури», «безпеко-

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

Використання аксіоматичного методу дало можливість визначити вихідні 

параметри дослідження, сформувавши підходи до розроблення базової правової 

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

сприяв формуванню моделі системи суб’єктів державної інфраструктурної 
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політики (пп. 2.4, 3.2). Метод порівняльного аналізу використовувався для 

порівняння текстів нормативно-правових актів, що дозволило виявити динаміку 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики (пп. 3.1–3.2). 

Метод аналогії і метод екстраполяції застосовані для порівняння і 

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

узагальнених ознак і властивостей з логічним урахуванням збігу в одному з 

критеріїв (розділ 4). Аналіз і узагальнення явищ, тенденцій і процесів у сфері 

державної інфраструктурної політики проводився за допомогою методів 

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

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, чинне 

законодавство України та міжнародні нормативно-правові акти, якими 

регулюються суспільні відносини у сфері державної інфраструктурної 

політики. 

 Науково-теоретичну основу дослідження склали монографії, підручники, 

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

сфері адміністративного права, а також дотичні наукові праці з державного 

управління, націобезпекознавства, стратегічних комунікацій, соціології, теорії 

аналітичної діяльності, системології та інших галузей науки. 

Емпіричну базу дослідження становить узагальнення практики діяльності 

органів державної влади, насамперед центральних органів виконавчої влади, 

матеріали засобів масової інформації, лексикографічні джерела, довідкові 

видання. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

являє собою перше в Україні дослідження, в якому запропоновано концепцію 

адміністративно-правових засад державної інфраструктурної політики. 

Проведене дослідження відображає принципово та якісно нові науково 

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

діяльності з формування та реалізації державної інфраструктурної політики. За 

результатами дослідження: 

уперше: 

– утворено неологізм, і, відповідно, теорію адміністративного права 

пропонується доповнити новою правовою категорією «державна 

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

і внутрішньої політики держави, комплекс нормативно врегульованих 

цілеспрямованих дій, що вчиняються відповідними уповноваженими 

суб’єктами в партнерстві з органами місцевого самоврядування, неурядовими 

організаціями, у сфері інфраструктурного забезпечення усіх галузей 

функціонування держави, суспільства, особи з метою створення сприятливих 

умов для надання їм життєво важливих послуг і реалізації життєво важливих 

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

зумовлюють багатоаспектність і комплексність; 

– уведено в науковий обіг правову категорію «інфраструктурний 

ландшафт»: це  сфера інфраструктурних відносин, що включає матеріальну 

єдність природних, техногенних та антропогенних компонентів. 
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Інфраструктурний ландшафт формується в результаті свідомої, 

цілеспрямованої діяльності людини для задоволення її життєво важливих 

потреб і реалізації життєво важливих функцій як просторове відображення 

накопиченої еволюції знань, умінь та навичок, компетенцій щодо ефективного 

управління інфраструктурним комплексом як системою в певному ареалі, 

своєрідна проекція ефективності інтегрального поєднання рівня 

інфраструктури і природного ландшафту функціонування даної інфраструктури 

як єдиного цілого; 

– сформульовано елементи логіки наукового дослідження і застосування 

стратегічного розуміння до вирішення комплексної проблеми формування 

адміністративно-правових засад державної інфраструктурної політики, будови 

інфраструктурних стратегій, яка включає послідовне вивчення та визначення 

таких компонентів: стратегічні цінності – стратегічні пріоритети – стратегічні 

національні інтереси – стратегічна інфраструктура (об’єкти стратегічної 

інфраструктури) – стратегічне управління (в тому числі стратегічні 

комунікації) – стратегічна правотворчість; 

– визначено поняття «життєво вважлива інфраструктура» – системи, 

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

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

виведення з ладу призведе до найсерйозніших негативних наслідків для 

життєдіяльності людини, суспільства і держави, соціально-економічного 

розвитку країни, обороноздатності держави та забезпечення національної 

безпеки; розкрито його правову природу; 

– подано авторську концепцію щодо критеріїв відбору і класифікації 

принципів, необхідних для формування державної інфраструктурної політики 

України на засадах доктринального й офіційного підходів; запропоновано 

авторське визначення концептуальних принципів, а саме: це лаконічно 

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

для адміністративно-правового регулювання управлінської діяльності у сфері 

державної інфраструктурної політики;  наведено їх авторську класифікацію, яка 

складається з таких елементів – груп принципів: методологічні 

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

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

програмно-технічні, комплексні. Детально охарактеризовано кожну групу, 

продемонстровано функціональність кожного з них; 

– застосовано теорію ігор Аумана для моделювання напрямів державної 

інфраструктурної політики України;  

– аргументовано необхідність Концепції державної інфраструктурної 

політики України і запропоновано її теоретичну модель; 

– порушено питання кореляції завдання входження до переліку країн 

шостого технологічного укладу і формування напрямів адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики, проаналізовано 

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

державну політику в аналізованій сфері; 
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удосконалено: 

– визначення чинників теоретичного характеру у процесі формування 

категорійно-понятійного апарату дослідження; 

– визначення поняття та змісту об’єктів стратегічної інфраструктури через 

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

стратегічний об’єкт, стратегічно важливий об’єкт; 

– застосування синергетичної парадигми для виділення складників 

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

– визначення переліку безпекових функцій у сфері державної 

інфраструктурної політики: забезпечення безперервності соціально значущих 

функцій та послуг; забезпечення стратегічного планування розвитку 

інфраструктурного потенціалу України; формування спільного безпекового 

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

приватного партнерства у сфері безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури; 

формування засад для скринінгу прямих іноземних інвестицій; розвиток 

інфраструктурного потенціалу та інфраструктурної могутності; розумна та 

поміркована імплементація кращих зразків безпекової політики у державну 

інфраструктурну політику України з урахуванням національних інтересів; 

– теоретичний алгоритм вивчення поліморфної природи стратегічних 

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

гносеологічних, концептуально-методологічних, регулятивних і безпекових 

позицій; 

– визначення поняття «адміністративно-правове забезпечення державної 

інфраструктурної політики»: це процес забезпечення нормального 

функціонування інфраструктурних правовідносин, можливість реалізації 

людиною прав у сфері отримання життєво важливих послуг і збереження 

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

допомогою комплексу регулюючих та охоронних політико-правових та 

правових заходів, які об’єктивуються в нормах адміністративного права; 

– методику компаративного аналізу понять «стратегічний об’єкт 

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

безпеки держави» через формування авторського переліку критеріїв:  

частотність вживання у текстах нормативно-правових актів відповідної сфери; 

пріоритет функціональності; форма власності об’єктів; пріоритетне 

адміністрування об’єктів; масштаб значення; можливості конкретизації 

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

пропускного режиму; вимоги до персоналу об’єктів;  

– аргументацію стосовно необхідності вживання терміна «безпека 

стратегічної інфраструктури»; 

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

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

інфраструктури», «інфраструктурна ідентичність»; 

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

екстрапольовані на предмет дослідження з конкретизацією відповідних 

нормативно-правових актів; 
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– аргументацію щодо необхідності проведення теоретичних досліджень 

правових засад державної інфраструктурної політики України; 

– положення щодо зміцнення інфраструктурного потенціалу; 

– визначення передумов необхідності формування адміністративно-

правових засад та реалізації безпеко-інфраструктурної політики; 

– теоретико-правове розуміння державної інфраструктурної політики в 

контексті реалізації концепції сталого розвитку; 

– підходи до визначення мети державної інфраструктурної політики;  

– правове розуміння механізму державної інфраструктурної політики через 

визначення її мети, завдань та принципів;  

– кращі практики системи підготовки кадрів і населення: поділ усіх 

навчальних курсів, семінарів та інших навчальних інструментів і відповідної 

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

курси й інформацію з актуальних питань для громадськості, суспільства в 

цілому та полягає у підвищені рівня їхньої поінформованості з питань захисту 

критичної інфраструктури; 2) спеціальний блок для кожного сектору 

стратегічної інфраструктури передбачає розробку навчальних заходів для 

підвищення кваліфікації ключових суб’єктів цього процесу, представників 

керівної ланки компетентних державних органів та установ (органів 

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

операторів стратегічної інфраструктури; 

– підходи до розвитку стратегічної правотворчості, яка досліджується крізь 

такі складові компоненти: стратегічна правова політика – стратегічна 

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

інтерпретується в дослідженні і як інструмент стратегічної правової політики 

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

підготовки, прийняття, удосконалення стратегічних актів, і як діяльність 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та народу України 

з розроблення, прийняття чи скасування стратегічних актів тощо; 

– аргументацію щодо появи війн нового покоління, зокрема 

інфраструктурних війн, що зумовлює необхідність відповідного 

адміністративно-правового регулювання даних суспільних відносин; 

– наукову аргументацію щодо виділення окремого виду інфраструктури – 

авіакосмічної інфраструктури, доведено органічний зв’язок між ефективним 

забезпеченням безпеки авіакосмічної інфраструктури і функціонуванням 

системи безпеки стратегічної інфраструктури в інших чотирьох просторах; 

– аргументацію щодо мілітаризації глобального інфраструктурного 

простору з подальшим виявленням чинників, які сприятимуть оновленню 

державної безпекової політики, зокрема, у сфері інфраструктури; 

– підходи до наукового обґрунтування мультиплікативності системи 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики 

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

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

2) висунення й доведення авторської формули мультиплікативності системи 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики; 
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3) діагностика стану адміністративно-правового забезпечення інтеграційних 

сфер державної інфраструктурної політики шляхом застосування вибраних 

принципів математичної логіки; 4) формулювання пропозицій щодо 

оптимального шляху розв’язання теоретичних і прикладних проблем 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики; 

дістали подальшого розвитку: 

– формулювання ідеї щодо визначення чинників, які впливають на 

формування державної інфраструктурної політики; 

– наукова аргументація щодо некоректності операціоналізації поняття 

«захист критичної інфраструктури»; 

– визначення напрямів розвитку безпекової політики у сфері державної 

інфраструктури; 

– підходи до узагальнення міжнародного досвіду у сфері державної 

інфраструктурної політики; 

– наукова аргументація того, що обґрунтоване застосування поняття 

«державна політика», включаючи видову диференціацію, здебільшого 

обмежується функціонуванням у власне науковій сфері без всебічної правової 

інституціалізації поняття; 

– наукові положення щодо формування концептуальних завдань державної 

інфраструктурної політики; 

– методологічні положення щодо взаємозв’язку державної інформаційної 

політики і державної політики національної безпеки; 

– наукові положення щодо наявності завершеного комплексу правових 

передумов для аналізу та вивчення саме державної інфраструктурної політики 

як окремого та самостійного об’єкта наукового дослідження; 

– ідеї щодо адміністративно-правового регулювання розвитку 

інфраструктурного потенціалу; 

– виділення нормативних та інституційних засад, що утворюють системний 

комплекс щодо перешкоджання ефективному та стабільному функціонуванню 

та розвитку національної кібернетичної та інформаційної інфраструктури; 

– формування пріоритетів державної інфраструктурної політики, на 

підставі яких із застосуванням структурно-факторного моделювання 

сформовано основні напрями адміністративно-правового регулювання 

державної політики безпеки стратегічної інфраструктури в Україні; 

– положення стосовно підвищення ефективності інституційної 

спроможності через підвищення рівня компетентності, забезпечення розвитку 

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

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

просвітницьку діяльність;  

– положення щодо удосконалення юридичної техніки та уніфікації 

ключової термінології у процесі підготовки підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють суспільні відносини у сфері державної інфраструктурної 

політики України; 

– наукові ідеї щодо необхідності застосування структурно-факторного 

моделювання для подальшої операціоналізації та формування еталонної 
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організаційно-функціональної моделі структури системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики з подальшим визначенням правового статусу 

кожного з них через розроблення відповідної організаційно-правової моделі; 

– пропозиції щодо підвищення результативності системи адміністративно-

правового регулювання через дослідження таких компонентів: 1) функції 

державної інфраструктурної політики; 2) інтегративні галузі (з урахуванням 

ступеня забезпечення їх правового регулювання); 3) повторюваність 

(ітеративність) юридичних фактів у сфері державної інфраструктурної 

політики, що потребують свого адміністративно-правового регулювання; 

– положення щодо критичного ставлення до подальшого тиражування та 

множення підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у сфері державної інфраструктурної політики; 

– методичні положення щодо формування інфраструктурних стратегій та 

методології створення проєкту правового акта під назвою «Концепція 

державної інфраструктурної політики України». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 

можливостях їх застосування як з метою подальших теоретичних досліджень, 

так і для удосконалення практичних заходів державної інфраструктурної 

політики, зокрема: 

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

проблем адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики, під час підготовки дисертацій, монографій, аналітичних доповідей; 

– у правотворчості – як наукова основа удосконалення чинного 

адміністративного законодавства, модернізації підходів до шляхів застосування 

юридичного термінознавства для вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики та формування відповідної 

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

сфері; 

– у правозастосовчій діяльності – як чіткий план та алгоритм 

реформування підходів до адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики, удосконалення діяльності відповідних 

компетентних суб’єктів; 

– в освітньому процесі – для визначення алгоритму здійснення  

адміністративно-правових досліджень у сфері державної інфраструктурної 

політики; під час адміністрування процесів стандартизації профільної освіти, 

оновлення варіативної частини навчальних планів підготовки відповідних 

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

підручників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація являє собою самостійну наукову 

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

творчості. Використання наукових праць інших авторів супроводжується 

відповідними посиланнями. 

Апробація матеріалів дисертації.  Ключові положення дисертації 

обговорювалися на 12 міжнародних та вітчизняних науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Проблеми вдосконалення правового забезпечення 
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прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 2016 р., 

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

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

суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку 

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

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

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

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

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

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

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

Публікації. Основні положення дисертації та результати проведеного 

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

опубліковані у виданнях, визначених МОН України як фахові з юридичних 

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

міжнародних наукометричних баз, та у 12 тезах доповідей на національних 

науково-практичних конференціях, виданих за результатами проведення даних 

наукових заходів. 

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

чотирьох розділів, в яких міститься тринадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

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

налічує 667 найменувань. 

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 

наукова новизна, теоретичне й практичне значення отриманих результатів; 

висвітлюється особистий внесок здобувача, апробація матеріалів, публікації; 

наводяться відомості про структуру та обсяг роботи.  

Розділ 1 «Концептуальні засади державної інфраструктурної політики 

України» складається з трьох підрозділів, в яких розкривається поняття та 

ознаки державної інфраструктурної політики, категорійно-понятійна система 

дослідження, а також здійснюється операціоналізація теорії ігор Аумана щодо 

даного виду політики. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки державної інфраструктурної 

політики» встановлюється, що поняття «державна інфраструктурна політика» 

застосовується в закордонних джерелах вже понад два десятиріччя, тоді як в 

Україні тільки-но розпочинається його активний вжиток. Виявлено, що у 

вітчизняних нормативно-правових актах віддзеркалюється вузькопрофільний 

підхід, за якого інфраструктурна сфера пов’язується лише з дорогами і 

транспортом, а формування даного напряму державної політики здебільшого 
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покладається на Міністерство інфраструктури України й підпорядковане йому 

Державне агентство інфраструктурних проєктів. Продемонстровано, що 

подібне бачення не може задовольняти сучасних вимог, а отже, має відбуватися 

модернізація підходів з урахуванням позицій, притаманних сучасній світовій 

науці і практиці. Виявлені чинники, що кардинально впливають на формування 

державної інфраструктурної політики і мають стати підґрунтям для 

концептуальних засад сучасної вітчизняної інфраструктурної політики. На 

підставі проведених узагальнень запропонована авторська інтерпретація 

ключового поняття. Таким чином, є підстави вважати, що врахування усього 

викладеного має суттєво збільшити ефект і дієвість заходів, які 

запроваджуються зараз і плануються Україною на майбутнє у сфері 

інфраструктурної політики. 

Державна інфраструктурна політика представлена в дослідженні у своєму 

системному зв’язку як невід’ємна частина усієї політики держави. Тобто ці два 

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

інфраструктурна політика віддзеркалює усі методологічні, концептуальні 

засади, притаманні державній політиці загалом. Акцентовано, що ДІФСП не 

обмежується лише внутрішньою політикою. Зокрема, в роботах, присвячених 

аналізу різноманітних аспектів захисту «критичної» інфраструктури, йдеться 

передусім про внутрішній аспект. Чітко та аргументовано доводиться серйозна 

дискусійність і вузькість даної позиції. В умовах глобалізації світової 

спільноти, курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію даний 

вид державної політики має розроблятися й реалізовуватися і в міжнародному, і 

в транснаціональному контекстах. Відзначено діяльнісний характер державної 

інфраструктурної політики, адже через атрибутиви відбувається деталізація дій, 

котрі виступають комплексом, а не відокремленими поодинокими заходами. 

Такі дії є нормативно врегульованими, вони відображають і реалізують цілі, 

поставлені державою у певній галузі, – реалізацію життєво важливих функцій і 

надання життєво важливих послуг.  

На відміну від традиційних визначень політики в науковій літературі, 

подане в роботі тлумачення ключового поняття не має жодного натяку на 

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

на їхньому синергетичному потенціалі.  

Також зазначено, що дії, які вчиняються компетентними суб’єктами, 

охоплюють сферу інфраструктурного забезпечення усіх галузей 

життєдіяльності. У такий спосіб закладається розуміння повномірного 

діапазону видів державної інфраструктурної політики, включаючи національну 

безпеку, оборону, зокрема сферу стратегічної інфраструктури, економіку, 

енергетичну, інформаційну, соціальну, транспортну, демографічну, 

комунікаційну сфери тощо.  

Відзначається, що дана політика має задовольняти права й законні інтереси 

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

Внаслідок проведеного дослідження подано авторське визначення поняття 

«державна інфраструктурна політика» – це невід’ємний складник зовнішньої і 

внутрішньої політики держави, комплекс нормативно врегульованих 
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цілеспрямованих дій, що вчиняються відповідними уповноваженими 

суб’єктами в партнерстві з органами місцевого самоврядування, неурядовими 

організаціями, у сфері інфраструктурного забезпечення усіх галузей 

життєдіяльності держави, суспільства, особи з метою створення сприятливих 

умов для надання їм життєво важливих послуг і реалізації життєво важливих 

функцій.  

Запропоноване до обігу визначення не претендує на абсолют, тим не менш є 

першою науковою спробою артикулювати сутність поняття, яке активно 

вживається, проте не має достатнього наукового обґрунтування і пояснення. 

У підрозділі 1.2 «Категорійно-понятійна система дослідження» 

проаналізовано: правову природу поняття життєво важливої (стратегічної) 

інфраструктури, доведено необхідність уведення в науковий обіг поняття 

«безпека об’єктів стратегічної інфраструктури», обґрунтовано необхідність 

введення в науковий обіг нового поняття «інфраструктурний ландшафт», 

визначено його ключові показники, способи та методи нормативної 

інтерпретації та легітимації. 

Сформовано наукову аргументацію щодо необхідності розроблення 

категорійно-понятійної системи теорії державної інфраструктурної політики із 

застосуванням методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, 

методології міждисциплінарного підходу. На підставі аналізу ключового 

концепту «життєво важлива інфраструктура» подано аргументацію щодо 

необхідності застосування коректної наукової методології на засадах науково 

обґрунтованого плюралізму у формуванні не лише окремих понять, а й 

категорійно-понятійних рядів. Наведено аргументи щодо доцільності 

використання методів гіперзв’язків для уніфікації категорій та понять з 

подальшою їх легітимацією в нормативно-правових актах. З урахуванням 

сучасних трендів глобалізації, ускладненням структури життєво важливих 

систем та розвитку інфраструктурних відносин висновується про необхідність 

розроблення та провадження в науковий обіг поняття «життєво важлива 

інфраструктура» (як варіант – «стратегічна інфраструктура») замість терміна 

«критична інфраструктура». Подані теоретичні судження тісно пов’язані з 

практичною необхідністю формування системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики. 

Відзначено, що сучасним науковим дослідженням у сфері інфраструктури 

бракує застосування саме методологічних підходів, особливо коли йдеться про 

розроблення категорійно-понятійної системи. 

Доведено, що впровадження у наукову мову пропонованого терміна 

«життєво важлива інфраструктура» або ж «стратегічна інфраструктура» 

додасть позитивного та конструктивного забарвлення не лише мові, а й діям, 

адже постійне вживання слова «критичний», яке має негативне забарвлення, 

формує деструктивне ставлення як до самих об’єктів, так і до діяльності з 

реалізації державної інфраструктурної політики. 

У підрозділі 1.3 «Операціоналізація теорії ігор Аумана в державній 

інфраструктурній політиці України» проведений аналіз підходів до 
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моделювання напрямів державної інфраструктурної політики з позицій теорії 

ігор.  

Наголошено, що варіативність рішень у сфері державної інфраструктурної 

політики є наслідком відсутності розробленої та прийнятої відповідним чином 

Концепції державної інфраструктурної політики, в якій має бути чітко 

виписано напрями даної політики, форми та методи їх забезпечення, а також 

визначені національні інтереси, реалізація яких має відбуватись незалежно ані 

від політичного курсу, ані від політичної орієнтації у той чи інший період того 

чи іншого політичного керівництва України. 

Відзначено, що адміністративно-правове регулювання ДІФСП виступає 

важливим етапом унормування інфраструктурної політики переведення її у 

правову площину – площину зрозумілого державного управління і гарантованої 

реалізації національних інтересів, у тому числі забезпечення стійкого 

функціонування життєво важливих об’єктів національної інфраструктури. 

Водночас підґрунтям для ефективного адміністративного правового 

регулювання мають стати теоретичні напрацювання різноманітних теоретичних 

концепцій формування напрямів державної інфраструктурної політики. 

Констатовано, що тільки Україна може вирішити власні проблеми з 

користю для себе, лише Україна може зберегти власну інфраструктуру для 

реалізації власних національних інтересів. І право як регулятор суспільних 

відносин виступає у цьому разі необхідним інструментом. Наголошено на 

необхідності гарантування суверенного права – права на національну 

інфраструктуру. 

У підрозділі сформована чітка і завершена наукова аргументація щодо 

необхідності розроблення теорії державної інфраструктурної політики, зокрема 

її методологічний інструментарій. На підставі виділення окремого виду 

правовідносин – інфраструктурних – подано аргументацію щодо необхідності 

розроблення державної інфраструктурної політики на наукових засадах. 

Наведено аргументи щодо доцільності використання положень теорії ігор 

Аумана в умовах ведення проти України війн нового покоління. З урахуванням 

сучасних трендів розвитку соціальних систем висновується про необхідність 

розроблення напрямів державної інфраструктурної політики, в яких має бути 

передбачено ведення інфраструктурних війн, а також протидія ним. 

Продемонстровано необхідність формування системи адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики з метою 

збереження та подальшого розвитку в національних інтересах 

інфраструктурного потенціалу. 

Розділ 2 «Адміністративно-правова природа державної 

інфраструктурної політики України» складається з чотирьох підрозділів. 

Підрозділ 2.1 «Правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики» присвячений обґрунтуванню правових передумов як елемента 

формування державної інфраструктурної політики України. Продемонстровано 

нерозривний корелятивний взаємозв’язок політики і права, їхній взаємний 

вплив і взаємозалежність. Здійснено аналіз комплексу чинників, які 

зумовлюють необхідність формування та реалізації зазначеного виду політики. 
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Обґрунтовано необхідність юридико-технічних і юридико-лінгвістичних засад 

при концептуалізації поняттєво-категоріального апарату досліджуваної сфери. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. 

Визначено, що правові передумови виступають предтечею формулювання, а 

в подальшому (після відповідних процедур легітимації) і здійснення державної 

політики. Вказується, що обмеження лише фазою реалізації правових норм без 

опертя на перманентний аналіз глибинних суспільних процесів прирікає до 

консервування відсталості вітчизняної інфраструктури. Висновується, що перед 

сучасними вченими та епістемологічною спільнотою в цілому постає комплекс 

завдань, від успішного розв’язання яких залежить стратегічне й тактичне 

спрямування діяльності органів державної влади на побудову ефективної 

держави.  

Відзначається, що сучасний світ стає дедалі менш передбачуваним. 

Непередбачуваність і нестійкість формують умови до постійної появи нових 

видів суспільних відносин. Це вимагає від дослідників застосовувати нові 

критерії до адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у тих 

чи інших сферах життєдіяльності, зосереджуючи увагу на прогностичному 

підході, формуванні передусім проактивної державної політики, яка 

ґрунтуватиметься на застосуванні прогнозних індикативних моделей та трендів 

розвитку суспільних відносин у тих чи інших сферах життєдіяльності, однією з 

яких виступає сфера державної інфраструктурної політики. 

Проведене дослідження уможливило висновок про значну концентрацію 

наукової уваги на окремих сегментах даної системної проблематики. Зокрема, 

більшість досліджень сфокусовано на вивченні проблем «захисту об’єктів 

критичної важливої інфраструктури» і формування відповідної політики – 

державної політики захисту критичної інфраструктури. Наголошується на 

вузькості даного підходу, наводяться відповідні науково обґрунтовані 

аргументи, виділено комплекс нерозв’язаних питань за умови тиражування 

наукової позиції «захисту критичної інфраструктури». 

Доведено наявність завершеного комплексу правових передумов для аналізу 

та вивчення саме державної інфраструктурної політики як окремого та 

самостійного об’єкта наукового дослідження. До передумов виділення та 

легітимації терміна «державна інфраструктурна політика» також належить його 

операціоналізація у дослідженнях маститих вчених з безпекознавства та 

політології. На необхідність суттєвої зміни державної політики та відповідного 

законодавства також фрагментарно, без деталізації вказується і в наукових 

дослідженнях працівників Національного інституту стратегічних досліджень. 

Науково обґрунтовано, що державна інфраструктурна політика має 

визначатися, виходячи з пріоритетності реалізації життєво важливих 

національних інтересів, можливостей забезпечення їх реалізації відповідними 

суб’єктами в рамках стратегічного управління і стратегічних комунікацій, 

враховуючи ступінь та інтенсивність реальних та потенційних загроз та 

небезпек. Вона має здійснюватися шляхом реалізації відповідних концепцій, 

стратегій, доктрин і програм (саме у наведеному мною ієрархічному порядку) 

відповідно до чинного законодавства. 
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У підрозділі 2.2 «Механізм державної інфраструктурної політики України» 

визначено основні підходи до формулювання мети, завдань та принципів 

формування державної інфраструктурної політики. 

В умовах безпрецедентних змін, з якими стикається не лише Україна, а й 

світ загалом, формування відкритої диверсифікованої економіки створює 

передумови до все більшого наголосу на необхідності розвитку системної 

державної інфраструктурної політики. Саме державна інфраструктурна 

політика має бути орієнтованою на формування умов для досягнення 

всезагального блага, будівництво ефективної екосистеми, в якій гармонія 

виступатиме визначальним рушієм її розвитку та співіснування людини, 

природи та штучного інтелекту. 

Державна інфраструктурна політика розглядається крізь призму реалізації 

концепції сталого розвитку – розвитку, який задовольняє потреби нинішнього 

покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти власні 

потреби. На підставі застосування даного наукового підходу сформульовано 

детермінаційний комплекс визначення напрямів державної інфраструктурної 

політики і цілей сталого розвитку. 

На підставі наведеного при побудові системи державної інфраструктурної 

політики виділені наступні кластери завдань, вирішення яких також може 

слугувати структурою майбутньої Концепції державної інфраструктурної 

політики України: формування системи інфраструктурної політики; 

формування системи забезпечення інфраструктурної політики; формування 

національної системи безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури; 

розроблення механізму адміністративно-правового регулювання відносин, що 

формуються, розвиваються та припиняють своє існування в рамках нових 

інфраструктурних відносин; адміністративно-правове регулювання діяльності 

суб’єктів реалізації державної інфраструктурної політики; підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері державної 

інфраструктурної політики України; формування інфраструктурної культури; 

налагодження партнерських відносин із приватним сектором; формування 

системи міжнародного співробітництва у сфері розвитку можливостей держави 

для реалізації національних інтересів у сфері державної інфраструктурної 

політики. 

Упровадження такої політики потребує ґрунтовного вивчення наявної 

практики забезпечення не лише захисту об’єктів критичної інфраструктури, а й 

безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури. Наголошено на необхідності 

розроблення теоретичної концепції безпекоінфраструктурної політики. 

Акцентовано, що мета державної інфраструктурної політики полягає у 

забезпеченні такого рівня інфраструктурної безпеки, який гарантував би: 

поступальний розвиток інфраструктури України, її конкурентоспроможність як 

всередині держави, так і в глобальному інфраструктурному просторі; сталий 

розвиток інфраструктурного потенціалу держави; безперебійне, стійке та 

ефективне  функціонування об’єктів стратегічної інфраструктури в усіх 

визначених законодавством режимах із метою реалізації національних 

інтересів;  спроможність суб’єктів ДІФСП своєчасно: 1) запобігати; 
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2) виявляти; 3) нейтралізувати руйнування чи завдання невиправної шкоди; 

4) припиняти функціонування або втрату контролю над об’єктами життєво 

важливої інфраструктури внаслідок дії чинників різної природи; 

5) забезпечувати швидке відновлення функціонування цих об’єктів у разі 

переривання їх роботи. 

Відповідно до визначеної мети сформульовано ключові завдання державної 

інфраструктурної політики України. 

Окрема наукова увага приділена дослідженню концептуальних принципів 

формування й легітимації державної інфраструктурної політики. Проведене 

дослідження дозволило не тільки сформулювати сутність поняття 

«концептуальний принцип» в авторській інтерпретації, а й представити власно 

сформульовану класифікацію принципів державної інфраструктурної політики, 

виявити в діахронічному і синхронному аспектах основні тенденції щодо 

репрезентації даної категорії у науковій та нормотворчій сферах.  

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові основи формування переліку 

об’єктів стратегічної інфраструктури України» на підставі контент-аналізу 

низки нормативно-правових актів України за період з 2003 по 2020 рр. 

виявлено динаміку підходів до формування ключової термінології, здійснено 

компаративний аналіз споріднених термінів, внаслідок чого наочно 

продемонстровано необхідність легалізації поняття «стратегічній об’єкт 

інфраструктури» та «об’єкти стратегічної інфраструктури». 

Встановлено, що питання щодо поняття та змісту стратегічних об’єктів 

інфраструктури потребує деталізованого вивчення. Натепер фіксується 

термінологічна невизначеність у застосуванні близькоспоріднених понять у 

нормативно-правових актах України, що надалі негативно впливає на 

правозастосування. Також відзначається, що нині в рамках вітчизняних 

наукових досліджень, враховуючи багатовимірність проблеми, що потребує 

розв’язання, об’єкти стратегічної інфраструктури та взагалі побудова 

національної системи інфраструктури досліджуються дещо звужено, 

насамперед із позицій їх захисту, що є некоректним.  

Констатовано парадоксальність існуючої ситуації, яка полягає в тому, що, 

попри високу частоту застосування поняття «стратегічний об’єкт» як у 

наукових джерелах, так і в текстах нормативно-правових актів, ще й досі немає 

однозначного тлумачення цього термінологічного сполучення. Через це 

виникає науково обґрунтована потреба у з’ясуванні сутності та правової 

природи поняття «стратегічні об’єкти інфраструктури» та репрезентації його 

змісту, що і було здійснено через послідовну постановку та вирішення таких 

завдань: 1) реконструкція семантики зазначеного поняття на підставі аналізу 

текстів нормативно-правових актів, в яких воно застосовується; 

2) співвіднесення досліджуваного поняття зі спорідненими (синонімічними) 

термінами, що вживаються у законах і підзаконних актах України; 

3) визначення дискусійних положень з формулюванням авторської позиції.  

Пропонується до стратегічних об’єктів інфраструктури відносити ті життєво 

важливі елементи інфраструктури, включаючи підприємства, системи, мережі, 

ефективне та безперебійне функціонування яких формує необхідні та достатні 
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умови для забезпечення національної безпеки, часткова або повна руйнація 

яких разом із відсутністю механізмів відновлення життєво вважливих функцій 

та надання відповідних послуг може суттєво вплинути на захист 

конституційного ладу та державного суверенітету, територіальну цілісність, 

стратегічні національні пріоритети або інші життєво важливі інтереси України. 

Досліджено поліморфну природу поняття через послідовний аналіз 

аксіологічних, онтологічних, гносеологічних, концептуально-методологічних, 

регулятивних та безпекових позицій. 

У підрозділі 2.4 «Підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності» встановлено, 

що реалізація державної інфраструктурної політики неможлива без участі в ній 

суб’єктів даного процесу. Тому науково обґрунтовано і сформульовано наукове 

завдання щодо конструювання та моделювання системи таких суб’єктів.  

Проведене дослідження дозволило встановити, що існують суттєві та 

кардинальні відмінності у правовому й політологічному розумінні поняття 

«суб’єкт реалізації державної політики», хоча інтегративним елементом, що 

визнається кожною з наук, є органи влади. Через остаточну концептуальну 

несформованість державної інфраструктурної політики окремі її аспекти у 

законодавчих актах представлені епізодично, здебільшого у тих, що мають 

господарсько-економічне й національно-безпекове спрямування. 

Симптоматично, що на рівні текстів законів спостерігається тенденція 

частішого звернення до поняття «інфраструктура», що, своєю чергою, 

стимулюватиме пришвидшення формування й інституціоналізації відповідного 

напряму державної політики. Розроблена й представлена авторська концепція 

системи субʼєктів реалізації державної інфраструктурної політики певною 

мірою сприятиме подальшому розвитку вказаного напряму, без чого 

неможливий подальший сталий розвиток та забезпечення національної безпеки 

України. 

Представленню авторської концепції передує проведення порівняльного 

аналізу розуміння ключового поняття в адміністративно-правовому, 

адміністративно-процесуальному й політологічному сенсі, а також визначення 

стану представленості кола субʼєктів реалізації зазначеного напряму політики 

на рівні законодавчих актів. Сформульовані конкретні пропозиції з 

удосконалення чинного законодавства у досліджуваній сфері. 

Досліджено основні напрями розвитку інституційної спроможності держави 

у сфері державної інфраструктурної політики України. Обґрунтовано основні 

складники інституційної спроможності у сфері державної інфраструктурної 

політики, що забезпечують підвищення компетентностей через наукові 

дослідження, набуття відповідних знань, навичок і досвіду у працівників 

відповідних інституцій та через просвітницьку діяльність. На підставі 

узагальнення зарубіжного досвіду та кращих вітчизняних практик у напрямі 

створення системи підготовки кадрів та населення з питань забезпечення 

безпеки стратегічної інфраструктури розроблено низку пропозицій і 

рекомендацій для органів державної влади. Наголошено на необхідності 

створення профільних підрозділів з питань безпеки стратегічної 
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інфраструктури та підготовки кадрів у профільних міністерствах; внесення змін 

до класифікатора професій з визначенням професій відповідно до визначених 

секторів стратегічної інфраструктури на усіх управлінських рівнях; розробки 

освітніх програм з відповідними програмними результатами навчання та 

компетентностями і навчальних програм для підвищення кваліфікації 

державних службовців і рівня поінформованості населення з питань безпеки 

стратегічної інфраструктури. 

Розділ 3 «Стан адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Адміністративно-правові основи державної 

інфраструктурної політики» встановлено, що в рамках сучасних підходів до 

нової структурації інфраструктурного ландшафту увиразнюється новий клас 

проблем у сфері державної політики, пов’язаних із необхідністю розроблення 

концептуальних засад державної інфраструктурної політики, у тому числі 

ефективного механізму безпеки стратегічної, зокрема й  інформаційної, 

інфраструктури, теоретичним розробленням нових систем і стратегій 

управління системою інфраструктури в умовах кіберглобалізації. Робиться 

акцент на безпеці інформаційної інфраструктури. Відзначено¸ що, попри значну 

кількість публікацій, присвячених дослідженню інформаційної інфраструктури, 

здебільшого увага вчених зосереджена на технічних, політологічних, 

економічних, управлінських аспектах питання, однак поза увагою лишаються 

питання адміністративно-правового регулювання безпеки стратегічної 

інформаційної інфраструктури. Визначено відповідність нормативно-правових 

актів України, зокрема, в адміністративно-правовій галузі сучасним потребам 

держави у створенні сприятливих, передусім правових, передумов для 

забезпечення безпеки стратегічної інфраструктури та висунуто пропозиції щодо 

вдосконалення даного напряму діяльності. 

Відзначено, що нині відсутній єдиний нормативно-правовий акт, яким 

комплексно регулювалися б суспільні відносини у сфері інфраструктури. 

Окремі аспекти розпорошені по низці чинних законодавчих і підзаконних актів, 

інші – потребують свого закріплення, оскільки існують лише у вигляді проектів 

або взагалі у вигляді концептів чи в рамках пропозицій в аналітичних довідках 

Національного інституту стратегічних досліджень. Запропоновано розробити 

Концепцію державної інфраструктурної політики, яка має бути стратегічним 

актом, ґрунтуватися на положеннях ст. 17 Конституції України, згідно з якими 

«захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу».  

Подано авторське визначення понять «адміністративно-правове 

забезпечення державної інфраструктурної політики», «адміністративно-правове 

регулювання інфраструктурних відносин», що зазначено як елемент наукової 

новизни. 

У підрозділі 3.2 «Структура адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України» за допомогою історичного 

діахронного та синхронного методів  розглядаються акти Верховної Ради 
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України, Президента України, Кабінету Міністрів України. 

У процесі системного аналізу законодавства у сфері державної 

інфраструктурної політики чітко виявлено і констатовано: 1) фрагментарність 

підходу й недооцінку ролі безпеки стратегічної інформаційної інфраструктури 

в Законі України «Про національну безпеку України»; 2) виділення різних 

суб’єктів такої діяльності, неповний їх перелік; 3) відмінності у баченні загроз і 

ризиків для об’єктів стратегічної інформаційної інфраструктури. 

Запропоновано у межах подальшого вдосконалення законодавчої бази з 

адміністративно-правового регулювання захисту стратегічної інформаційної 

інфраструктури внести зміни й доповнення, які гармонізували б між собою ці 

основоположні документи. 

Внаслідок відсутності системного підходу розвиток системи національної 

інфраструктури, в тому числі розроблення напрямів його адміністративно-

правого регулювання, відбувається хаотично, безсистемно, нецілеспрямовано, 

що загалом призводить до невідповідності інфраструктури зростаючим 

потребам реалізації національних інтересів в епоху глобалізації загроз різного, 

зокрема непрогнозованого, характеру. 

Виділено ряд нормативних та інституційних засад, що утворюють 

системний комплекс щодо перешкоджання ефективному та стабільному 

функціонуванню та розвитку національної кібернетичної та інформаційної 

інфраструктури: 1) необхідність переформатування Міністерства 

інфраструктури у центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує 

державну інфраструктурну політику в найбільш важливих сферах 

життєдіяльності; 2) відсутність визначення центрального органу 

загальнодержавної системи національної інфраструктури; 3) неефективність і 

невідпрацьованість механізмів фінансування видатків на реалізацію державної 

інфраструктурної політики; 4) відсутність реальної та дієвої підтримки 

безпосередніх операторів об’єктів інфраструктури на національному, 

регіональному, місцевому та локальному рівнях. Детально охарактеризовано 

кожну позицію. 

Сформовано засади формування та ухвалення Закону України «Про безпеку 

стратегічної інфраструктури України» через послідовний аналіз та правову 

характеристику суб’єктних та об’єктних ознак.  

Встановлено характер репрезентації питань безпеки стратегічної 

інфраструктури, в тому числі інформаційної, в нормативно-правових актах, 

якими регулюються суспільні відносини у даній сфері в цілому, крізь призму 

адміністративно-правового регулювання. Було виявлено динаміку змін у 

пріоритетах адміністративно-правового регулювання в досліджуваній сфері, а 

також сформовано конкретні пропозиції щодо модернізації наявних у чинній 

нормативно-правовій базі підходів до забезпечення безпеки стратегічної 

інфраструктури. 

Сформовано пріоритети державної інфраструктурної політики, які 

детермінують напрями її адміністративно-правового регулювання. На підставі 

виділених пріоритетів сформовано основні напрями адміністративно-правового 

регулювання у сфері безпеки стратегічної інфраструктури в Україні. 
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Розділ 4 «Перспективні напрями удосконалення адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики України» 

складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Концепція формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України» наведено наукову аргументацію щодо 

виділення окремого виду правовідносин – інфраструктурних. Аргументовано  

необхідність розроблення нового виду державної політики – державної 

інфраструктурної політики. Наведено аргументи щодо необхідності більшого 

застосування проактивного підходу в державному управлінні з урахуванням 

сучасних трендів розвитку соціальних систем, зокрема війн нового покоління. 

Продемонстровано необхідність формування інфраструктурного законодавства. 

Обґрунтовано необхідність застосування структурно-факторного моделювання 

для подальшої операціоналізації та формування еталонної організаційно-

функціональної моделі структури системи суб’єктів інфраструктурної політики 

з подальшим визначенням правового статусу кожного з них.  

Сформульовано науковий комплекс завдань: 1) розроблення відповідного 

інфраструктурного законодавства, яке регулювало б відповідні суспільні 

відносини, ґрунтуючись на нових тенденціях формування та розвитку 

суспільних відносин; 2) розроблення і впровадження в безпекову реальність 

державної інфраструктурної політики як виду державної політики національної 

безпеки; 3) практичне застосування проактивного підходу до розроблення і 

реалізації державної інфраструктурної політики.  

Внаслідок проведеного дослідження стверджується, що є підстави для 

висунення наукової гіпотези про необхідність виділення окремого виду 

правовідносин –  інфраструктурних правовідносин. Виділено компоненти 

аналізу, які зумовлюють різні наукові підходи до побудови системи суб’єктів 

забезпечення безпеки об’єктів стратегічної інфраструктури. Охарактеризовано 

дані підходи, відзначено їх як сильні, так і слабкі сторони. Додатково 

продемонстровано необхідність ширшого застосування проактивного підходу, 

вжиття активних заходів щодо забезпечення безпеки об’єктів стратегічної 

інфраструктури, побудови державної інфраструктурної політики на нових 

принципах. 

Важливим аспектом виступає розроблення наукових засад даної політики, 

що дозволить вирішувати різноманітні класи завдань, які отримали належну 

характеристику в роботі. 

Підрозділ 4.2 «Детермінація входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України» присвячений формуванню 

наукової аргументації щодо кореляції входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики. Наведено аргументи на користь 

концептуального усвідомлення необхідності кардинальної зміни державної 

інфраструктурної політики з огляду на необхідність включення України до 

країн шостого технологічного укладу. Сформульовано поняття даного укладу, 
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виявлено його правові сутнісні ознаки та екстрапольовано їх на напрями 

державної інфраструктурної політики.  

Проаналізовано чинники, що впливають на формування даного укладу, 

виявлено їхній вплив на відповідну державну політику в аналізованій сфері 

правових відносин. Доведено органічний зв’язок між ефективним 

запровадженням принципів шостого технологічного укладу й адміністративно-

правовим регулюванням державної інфраструктурної політики. Аргументовано 

мілітаризацію глобального інфраструктурного простору з подальшим 

виявленням чинників, які сприятимуть оновленню державної безпекової 

політики, зокрема, у сфері інфраструктури. На основі проактивного підходу 

висунуто пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює 

правові інфраструктурні відносини. Продемонстровано необхідність 

формування інфраструктурного законодавства. Обґрунтовано необхідність 

закріплення на рівні законодавства мету входження України до країн шостого 

технологічного укладу. 

Підкреслено, що поза визначеним у роботі контекстом не вбачається 

реальної  можливості побудови ефективної державної інфраструктурної 

політики, в тому числі механізму її адміністративно-правового регулювання. 

Шостий технологічний уклад не є річчю самою в собі (за Фіхте) – він 

директивно та імперативно зумовлює зміну держави та суспільства, можливо, в 

бік деінституціоналізації взагалі і формування прямої демократії поза 

делегування повноважень управління обраним органам. За таких умов зміна 

політичної та економічної системи неминуча. У згаданому аспекті роль 

адміністративного права полягає у тому, щоб створити правові умови 

ефективної реалізації державної інфраструктурної політики у нових умовах з 

урахуванням сучасних трендів, на основі сучасної юридичної техніки і нового 

праворозуміння.  

У підрозділі 4.3 «Безпека авіакосмічної інфраструктури як пріоритетний 

напрям державної інфраструктурної політики України» сформовано наукову 

аргументацію щодо виділення окремого виду інфраструктури – авіакосмічної 

інфраструктури. Аргументовано необхідність розроблення відповідних 

напрямів державної інфраструктурної політики. Проаналізовано зарубіжний 

досвід формування державної політики щодо захисту об’єктів авіакосмічної 

інфраструктури. Доведено органічний зв’язок між ефективним забезпеченням 

безпеки авіакосмічної інфраструктури і функціонуванням системи безпеки 

стратегічної інфраструктури в інших чотирьох просторах. Доведено 

мілітаризацію авіакосмічної інфраструктури. Сформовано пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства України, що регулює відносини у сфері 

інфраструктури. Продемонстровано необхідність формування 

інфраструктурного законодавства, а також обґрунтовано необхідність 

закріплення на рівні законодавства такого виду інфраструктури, як космічна 

інфраструктура. 

Відзначено, що космічна інфраструктура – потужний елемент національної 

інфраструктури України. Мілітаризація космосу впливає на мілітаризацію 

космічної інфраструктури і, відповідно, на мілітаризацію інфраструктурних 
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відносин, що має знайти адекватне відображення у нормативно-правових актах, 

котрі регулюють суспільні відносини у сферах  національної безпеки та 

інфраструктури. 

Науково доведено, що космічна інфраструктура впливає на всі об’єкти 

інфраструктури в усіх просторах: на землі, у повітрі, на воді й у кіберпросторі. 

Наголошено, що Україна має розвивати космічну інфраструктуру, має 

запускати на орбіту власні супутники, створити потужну космічну 

інфраструктуру.  Для реалізації поставлених завдань постає актуальна і 

нагальна потреба у розробленні відповідних напрямів державної політики у цій 

сфері й адекватних напрямів їх адміністративно-правового забезпечення. 

У підрозділі 4.4 «Мультиплікативність системи адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики України» 

визначається, що багатовимірність такого складного надінституціонального 

феномена, як державна інфраструктурна політика, зумовлює необхідність 

використання інноваційних підходів у дослідженнях. У даному підрозділі 

відображено результати застосування методів математичної логіки в 

юриспруденції на прикладі висвітлення адміністративно-правового 

регулювання даного напряму політики за принципом мультиплікативності, що 

відкриває  нові оригінальні шляхи розв’язання теоретичних і прикладних 

проблем. 

Підкреслено, що збагачення методологічного й методичного 

інструментарію правничою науки є нагальною потребою сучасності. Нині 

одним із продуктивних шляхів стає вихід за межі соціальних і 

загальногуманітарних дисциплін у царину математичної логіки. Отже, 

проведене дослідження підтвердило робочу гіпотезу щодо доцільності й 

перспективності застосування поняття «мультиплікативність» в аналізі системи 

правового регулювання державної інфраструктурної політики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є результатом теоретичного узагальнення й творчого розвитку 

наукової проблеми вироблення адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України. Застосування у комплексі низки 

методологічних підходів і методів наукового дослідження у процесі аналізу 

чинного законодавства України та міжнародно-правових актів, ґенези 

доктринальних поглядів на проблему, стану та перспектив розвитку державної 

інфраструктурної політики України надало можливість досягти поставленої 

мети й сформулювати такі висновки. 

1. Визначено поняття та ознаки державної інфраструктурної політики. 

Встановлено, що державна інфраструктурна політика має інтерпретуватися в 

концептуальному та діяльнісному аспектах; їй, як процесу, притаманна 

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

алгоритму реалізації; вона (політика) концентрує в собі суспільно значущі 

цінності, інтереси і потреби і є багатосуб’єктною. Встановлено, що у 

законодавстві за період 2015–2020 рр. термінологічне сполучення «державна 
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інфраструктурна політика» не застосовується жодного разу. Виходячи з цього, 

науково обґрунтовано формування неологізму і надання йому правової 

дефініції з урахуванням низки чинників, які впливають на даний процес, 

багатозначності самого поняття, адже водночас державна інфраструктурна 

політика виступає як певна система, управлінська категорія, невід’ємна частина 

політико-правового процесу, інструмент реалізації національних інтересів 

тощо. 

2. Сформовано категорійно-понятійну систему дослідження. На підставі 

методів правничої герменевтики, юридичної компаративістики, формально-

юридичного та логіко-догматичного підходів розроблено авторські дефініції 

понять: «державна інфраструктурна політика», «життєво важлива 

інфраструктура», «життєво важливий», «життєво важливі національні 

інтереси», «стратегічна інфраструктура», «національна система стратегічної 

інфраструктури», «стратегічні об’єкти інфраструктури», «об’єкти стратегічної 

інфраструктури», «стратегічно важливий об’єкт», «об’єкти, що мають 

стратегічне значення», «авіакосмічна інфраструктура», «національна система 

безпеки інфраструктури», «безпекоінфраструктурна політика», «безпека 

стратегічної інфраструктури», «адміністративно-правове регулювання 

державної інфраструктурної політики», «інфраструктурні відносини», «життєво 

важливі функції», «життєво важливі послуги», «стійкість об’єктів 

інфраструктури», «інфраструктурний ландшафт», «ноосфера»,  «антропогенний 

ландшафт», «критична інфраструктура», «захист критичної інфраструктури», 

«охорона об’єктів критичної інфраструктури», «державно-приватне 

партнерство», «Концепція державної інфраструктурної політики України» 

тощо. 

3. Здійснено інтерпретацію теорії ігор Аумана щодо формування державної 

інфраструктурної політики України через визначення та встановлення 

засадничих положень теорії Аумана; їх інтерпретацію щодо формування 

адміністративно-правових засад державної інфраструктурної політики в 

Україні; моделювання науково обґрунтованих шляхів ефективного 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики. 

Закладено основи для формування теорії державної інфраструктурної політики. 

4. З’ясовано правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики. Доведено, що вони зумовлюють необхідність чіткої артикуляції 

позицій держави щодо комплексного бачення усіх суттєвих аспектів діяльності 

у тій чи іншій сфері (політичний складник) із подальшим закріпленням 

відповідних правових норм (правовий складник). Подано концепцію механізму 

політико-правової взаємодії з пропозицією щодо подальшої корекції сучасної 

парадигми юридичної техніки. За допомогою правничого цілепокладання 

акцентовано увагу на техніці та необхідності уніфікації підходів до 

розроблення таких документів, як: доктрина, концепція, стратегія, директива, 

програма, що передують ухваленню законів, проте мають велике значення для 

кристалізації ключових засад правової політики в контексті формування 

державної інфраструктурної політики. Закладено засади для розвитку 

стратегічної (випереджальної) правотворчості. Наголошено на необхідності 
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застосування нових критеріїв адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики з акцентом на прогностичному підході, 

формуванні проактивної державної політики, яка ґрунтуватиметься на 

застосуванні прогнозних індикативних моделей та трендів розвитку суспільних 

відносин в аналізованій сфері. Здійснено аналіз нормативно-правових актів 

України на предмет закріплення принципів формування окремих кластерів 

державної інфраструктурної політики в динамічному аспекті.   

5. Розкрито механізм державної інфраструктурної політики України через 

послідовний аналіз її мети, завдань та принципів. Визначено мету державної 

інфраструктурної політики, яка полягає у забезпеченні такого рівня 

інфраструктурної безпеки, який гарантував би: 1) поступальний розвиток 

інфраструктури України, її конкурентоспроможність як всередині держави, так 

і в глобальному інфраструктурному просторі; 2) сталий розвиток 

інфраструктурного потенціалу держави; 3) безперебійне, стійке та ефективне 

функціонування об’єктів стратегічної інфраструктури в усіх визначених 

законодавством режимах з метою реалізації національних інтересів; 

4) формування системної інституційної спроможності  Згідно з метою 

сформовано завдання, визначено ключові принципи. 

6. Визначено адміністративно-правові основи формування переліку об’єктів 

стратегічної інфраструктури України. Встановлено, що аналіз комплексу 

проблем у сфері державної інфраструктурної політики здійснюється не на 

достатньому рівні; поза науковим обігом лишаються важливі теоретико-правові 

напрацювання, зокрема у векторі розвитку адміністративних послуг та їх 

цифровізації, які можуть слугувати ефективним інструментарієм для вирішення 

комплексу таких питань, як: порядок віднесення об’єктів до переліку об’єктів 

стратегічної інфраструктури; методика категоризації об’єктів інфраструктури; 

перелік секторів та основних послуг критичної інфраструктури держави; засади 

забезпечення створення цілісної державної системи обліку об’єктів стратегічної 

інфраструктури; засади посилення заходів безпеки даних об’єктів; етапність та 

алгоритм побудови національної системи безпеки стратегічної інфраструктури. 

Науково обґрунтовано підходи до вироблення адміністративно-правових основ 

формування переліку об’єктів стратегічної інфраструктури через аналіз 

правових основ безпеки стратегічної інфраструктури, юридичної техніки 

нормотворення, методики.  

7. Досліджено підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності крізь призму 

інтеграції компонентів розуміння та правової інтерпретації поняття «суб’єкт»: 

загальноправового розуміння поняття «суб’єкт»; спеціалізованих понять 

«суб’єкт адміністративного права», «суб’єкт адміністративно-процесуального 

права». Запропоновано доповнити ст. 116 Конституції України таким видом 

державної політики, як інфраструктурна. Встановлено, що на рівні 

законодавства, за окремим винятком, система суб’єктів реалізації державної 

інфраструктурної політики представлена непослідовно й фрагментарно. Подано 

авторську концепцію, яка передбачає наочну репрезентацію суб’єктів реалізації 
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державної інфраструктурної політики з визначенням сфер компетенції кожного 

за певними напрямами інфраструктури. 

8. З’ясовано адміністративно-правові основи державної інфраструктурної 

політики України, визначено відповідність нормативно-правових актів України, 

зокрема» в адміністративно-правовій галузі сучасним потребам держави у 

створенні сприятливих правових передумов для забезпечення безпеки 

стратегічної інфраструктури та висунуто пропозиції щодо удосконалення 

даного напряму діяльності. Зауважено, що адміністративно-правове 

регулювання державної політики безпеки стратегічної інфраструктури 

ґрунтується на нормах, що регламентують організацію проактивного 

державного управління, спрямованого на запобігання виникненню джерел 

загроз стратегічній інфраструктурі. Визначено поняття адміністративно-

правового забезпечення державної інфраструктурної політики України, 

проаналізовано його функції. 

9. Сформульовано структуру адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України, яка представлена через 

послідовний аналіз у хронологічному порядку таких актів, як: 1) акти 

Верховної Ради України; 2) акти Президента України; 3) акти Кабінету 

Міністрів України. Зважаючи на актуальність та сучасний розвиток 

кіберглобалізаційних тенденцій у світі, акцентовано увагу на безпеці 

інформаційної інфраструктури. Сформовано нормативні та інституційні засади, 

що утворюють системний комплекс щодо перешкоджання ефективному та 

стабільному функціонуванню та розвитку національної кібернетичної та 

інформаційної інфраструктури, охарактеризовано кожну з них. Додатково 

обґрунтовано необхідність ухвалення профільного закону, який має 

забезпечити формування державної системи безпеки стратегічної 

інфраструктури, запровадить єдині підходи до організації управління об’єктами 

системи на державному, регіональному та місцевому рівнях, визначить засади 

взаємодії залучених до безпеки стратегічної інфраструктури державних органів 

та суб’єктів господарювання, суспільства та громадян. 

10. Запропоновано концепцію формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України, науково обґрунтовано необхідність 

виділення інфраструктурних правовідносин  як окремого виду правовідносин і 

формування системи правового регулювання розроблення та реалізації 

державної інфраструктурної політики в умовах ведення війн нового покоління. 

Аргументовано появу в рамках війн нового покоління такого підвиду, як 

інфраструктурні війни, наголошується на необхідності адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у даній сфері. Наголошено на 

необхідності розроблення наукових засад державної інфраструктурної 

політики, ґрунтуючись на необхідності реалізації національних інтересів та 

створенні засад для сталого розвитку Української держави. 

11.  Виявлено детермінацію входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України. Вказано  на обов’язковість 

формування механізму адміністративно-правового регулювання державної 
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інфраструктурної політики України з урахуванням визначених у роботі 

чинників та тенденцій розвитку інфраструктурних відносин. Для ефективного 

формування даного механізму визначено граничні показники, на які має бути 

спрямовано регулюючий вплив норм права і які мають бути чітко закріплені у 

відповідних нормативно-правових актах. 

12.  Обґрунтовано необхідність виділення безпеки авіакосмічної 

інфраструктури як пріоритетного напряму державної інфраструктурної 

політики. Виокремлено підстави для виділення космічної інфраструктури як 

окремого та самостійного елемента інфраструктури і для формування 

відповідної системи адміністративно-правового регулювання розроблення та 

реалізації державної інфраструктурної політики в таких просторах, як земля, 

повітря, вода, кіберпростір, космос. 

13. Розкрито зміст мультиплікативності системи адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики України. Визначено 

сутність поняття «мультиплікативність» і наведено аргументацію щодо його 

застосування в праві. Сформульовано авторську формулу мультиплікативності 

системи адміністративно-правового регулювання ДІФСП. Здійснено 

діагностику стану адміністративно-правового регулювання інтеграційних сфер 

ДІФСП шляхом застосування вибраних принципів математичної логіки, 

відповідно до яких подано пропозиції щодо оптимального шляху розв’язання 

теоретичних і прикладних проблем адміністративно-правового регулювання 

ДІФСП. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Зубко Г.Ю. Адміністративно-правові засади державної 

інфраструктурної політики України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

Дисертація являє собою комплексне дослідження адміністративно-правових 

засад державної інфраструктурної політики України, що поєднує теоретико-

правові аспекти проблеми з проекцією на практичне застосування у вказаному 

напрямі діяльності. 

Визначено поняття та ознаки державної інфраструктурної політики. 

Здійснено аналітико-бібліографічний огляд наукових праць, присвячених 

питанням адміністративно-правових засад державної інфраструктурної 

політики України, визначено ступінь наукової розробленості теми. 

Встановлено, що державна інфраструктурна політика має інтерпретуватися в 

концептуальному та діяльнісному аспектах; їй, як процесу, притаманна 

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

алгоритму реалізації; вона (політика) концентрує в собі суспільно значущі 

цінності, інтереси і потреби і є багатосуб’єктною. 
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Сформовано категорійно-понятійну систему дослідження. На основі методів 

правничої герменевтики, юридичної компаративістики, формально-юридичного 

та логіко-догматичного підходів розроблено авторські дефініції понять.  

Здійснено інтерпретацію теорії ігор Аумана щодо формування державної 

інфраструктурної політики України через інтерпретацію її засадничих 

положень щодо формування адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики в Україні.  

З’ясовано правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики. Подано концепцію механізму політико-правової взаємодії з 

пропозицію щодо подальшої корекції сучасної парадигми юридичної техніки. 

Розкрито механізм державної інфраструктурної політики України через 

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

щодо критеріїв відбору і класифікації принципів, необхідних для формування 

державної інфраструктурної політики на засадах компаративного аналізу 

доктринального й офіційного підходів. 

Визначено адміністративно-правові основи формування переліку об’єктів 

стратегічної інфраструктури України. Встановлено, що аналіз комплексу 

проблем у сфері державної інфраструктурної політики здійснюється не на 

достатньому рівні; поза науковим обігом лишаються важливі теоретико-правові 

напрацювання, зокрема, у векторі розвитку адміністративних послуг та їх 

цифровізації, які можуть слугувати ефективним інструментарієм для вирішення 

комплексу питань, які розкриваються в роботі. 

Досліджено підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності крізь призму 

інтеграції компонентів розуміння та правової інтерпретації поняття «суб’єкт». 

Подано авторську концепцію, яка передбачає наочну репрезентацію субʼєктів 

реалізації державної інфраструктурної політики з визначенням сфер 

компетенції кожного за певними напрямами інфраструктури. 

З’ясовано адміністративно-правові основи державної інфраструктурної 

політики України, визначено поняття адміністративно-правового забезпечення 

державної інфраструктурної політики України, проаналізовано його функції.  

Сформульовано структуру адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України, яка представлена через 

послідовний аналіз у хронологічному порядку таких актів, як: акти Верховної 

Ради України; акти Президента України; акти Кабінету Міністрів України. 

Запропоновано концепцію формування напрямів державної 

інфраструктурної політики України. Науково обґрунтовано необхідність 

виділення інфраструктурних правовідносин  як окремого виду правовідносин і 

формування системи правового регулювання розроблення та реалізації 

державної інфраструктурної політики в умовах ведення війн нового покоління.  

Виявлено детермінацію входження України до країн шостого 

технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики України. Обґрунтовано необхідність 

виділення безпеки авіакосмічної інфраструктури. Розкрито зміст 

мультиплікативності системи адміністративно-правового регулювання 
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державної інфраструктурної політики України. Визначено сутність поняття 

«мультиплікативність» і наведено аргументацію щодо його застосування в 

праві. Сформульовано авторську формулу мультиплікативності системи 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики 

України.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання державної 

інфраструктурної політики, безпека стратегічної інфраструктури, державна 

інфраструктурна політика, життєво важлива інфраструктура, 

інфраструктура, інфраструктурний ландшафт, інфраструктурні відносини, 

об’єкти стратегічної інфраструктури, стратегічна інфраструктура, 

стратегічна правотворчість.  
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Диссертация представляет собой комплексное исследование 

административно-правовых основ государственной инфраструктурной 

политики Украины, объединяющее теоретико-правовые аспекты проблемы и 

проекцию на практическое применение в указанном направлении деятельности. 

Проведенное исследование позволило обосновать методологические основы 

определения категорийно-понятийного аппарата административно-правовых 

основ государственной инфраструктурной политики Украины. Проведенный 

контент-анализ текстов доктринальных и легальных источников способствовал 

формированию перечня ключевых терминов и терминологических сочетаний 

исследуемой сферы с последующей их категоризацией. Применение метода 

логико-семантического анализа способствовало выявлению существующих 

несоответствий и противоречий 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 государственной 

инфраструктурной политики. 

Сформирован неологизм – «государственная инфраструктурная политика», 

который предлагается имплементировать в теорию административного права и 

трактовать как неотъемлемую составляющую внешней и внутренней политики 

государства, комплекс нормативно урегулированных целенаправленных 

действий, осуществляемых соответствующими уполномоченными  субъектами 

в партнерстве с органами местного самоуправления, неправительственными 

организациями в сфере инфраструктурного обеспечения всех отраслей 

функционирования государства, общества и человека с целью создания 

благоприятных условий для предоставления им жизненно важных услуг и 

реализации жизненно важных функций. 
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В научный оборот вводится новая категория «инфраструктурный 

ландшафт» – сфера инфраструктурных отношений, включающая материальное 

единство природных, техногенных и антропогенных компонентов. Он 

формируется в результате целенаправленной, сознательной деятельности 

человека для удовлетворения его жизненно важных потребностей и реализации 

жизненно важных функций. Также данное понятие представляет собой 

пространственное отражение накопленной эволюции знаний, умений и 

навыков. 

Методологической новизной является представленный в работе алгоритм 

применения стратегического мышления для решения комплексной проблемы 

формирования административно-правовых основ государственной 

инфраструктурной политики, включающий последовательное изучение и 

определение таких компонентов: стратегические ценности – стратегические 

приоритеты – стратегические национальные интересы – стратегическая 

инфраструктура – стратегическое управление (в том числе стратегические 

коммуникации) – стратегическое (опережающее) правотворчество.  

Представлена авторская концепция создания критериев отбора и 

классификации принципов, необходимых для формирования государственной 

инфраструктурной политики Украины в рамках доктринального и 

официального подходов. Предложено авторское определение концептуальных 

принципов, лаконично сформулированы принципы, которые одновременно 

служат как основой, так и ориентиром для административно-правового 

регулирования управленческой деятельности в сфере государственной 

инфраструктурной политики. Приводится авторская классификация, состоящая 

из комплекса элементов – групп принципов. Подробно охарактеризован 

каждый из них. 

Сформирована категорийно-понятийная система исследования. 

Осуществлена интерпретация теории игр Аумана относительно формирования 

государственной инфраструктурной политики Украины посредством 

определения и установления основных положений теории Аумана; их 

интерпретация относительно формирования административно-правовых основ 

государственной инфраструктурной политики в Украине; моделирование 

научно обоснованных путей эффективного административно-правового 

регулирования государственной инфраструктурной политики. Заложены 

основы для формирования теории государственной инфраструктурной 

политики. 

Установлены правовые предпосылки осуществления государственной 

инфраструктурной политики. Доказано, что они обусловливают необходимость 

четкой артикуляции позиций государства касательно комплексного видения 

всех существенных аспектов деятельности в той или иной сфере (политическая 

составляющая) с последующим закреплением соответствующих правовых норм 

(правовая составляющая). Представлена концепция механизма политико-

правового взаимодействия с предложением последующей коррекции 

современной парадигмы юридической техники. С помощью юридического 

целеполагания акцентировано внимание на технике и необходимости 
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унификации подходов к разработке таких документов, как: доктрина, 

концепция, стратегия, директива, программа, предшествующих принятию 

законов, однако имеющих большое значение для кристаллизации ключевых 

принципов правовой политики в контексте формирования государственной 

инфраструктурной политики. Заложен фундамент для стратегического 

(опережающего) правотворчества.  

Акцентировано внимание на необходимости применения новых критериев 

административно-правового регулирования государственной 

инфраструктурной политики. Особое внимание уделено использованию 

прогностического подхода, формированию проактивной государственной 

политики, основывающейся на применении прогнозных индикативных моделей 

и трендов развития общественных отношений в рассматриваемой сфере. 

Осуществлен анализ нормативно-правовых актов Украины на предмет 

закрепления принципов формирования отдельных кластеров государственной 

инфраструктурной политики в динамическом аспекте. 

Раскрыт механизм государственной инфраструктурной политики Украины 

через последовательный анализ ее целей, задач и принципов. Определены цели 

государственной инфраструктурной политики, которые заключаются в 

обеспечении такого уровня инфраструктурной безопасности, который 

гарантировал бы: 1) поступательное развитие инфраструктуры Украины, ее 

конкурентоспособность как внутри государства, так и в глобальном 

инфраструктурном пространстве; 2) устойчивое развитие инфраструктурного 

потенциала государства; 3) бесперебойное, устойчивое и эффективное 

функционирование объектов стратегической инфраструктуры во всех 

определенных законодательством режимах с целью реализации национальных 

интересов; 4) способность компетентных субъектов своевременно выявлять, 

предотвращать; нейтрализовать разрушение или причинённый непоправимый 

вред; приостанавливать функционирование или потерю контроля над 

объектами стратегической инфраструктуры вследствие действия факторов 

различной природы; обеспечивать быстрое восстановление функционирования 

этих объектов в случае прерывания их работы. На основании целей 

сформированы задачи, которые нужно решить при формировании 

государственной инфраструктурной политики, а также определены ключевые 

принципы. 

Установлены административно-правовые основы государственной 

инфраструктурной политики Украины, определено соответствие нормативно-

правовых актов Украины, в частности, в административно-правовой сфере 

современным потребностям государства в создании благоприятных правовых 

условий для обеспечения безопасности стратегической инфраструктуры и 

выдвинуты предложения по совершенствованию данного направления 

деятельности. Отмечено, что административно-правовое регулирование 

государственной политики безопасности стратегической инфраструктуры 

основывается не только на нормах, регламентирующих общественные 

отношения в указанной сфере, направлены не только на защиту от 

потенциальных и реальных угроз, поддержание устойчивого 



35 

функционирования объектов, реагирование уполномоченных субъектов на 

нарушение этих норм, а и на организацию проактивного государственного 

управления, направленного на предупреждение возникновения источников 

угроз стратегической инфраструктуре. Определено понятие административно-

правового обеспечения государственной инфраструктурной политики Украины, 

проанализированы его функции. 

Сформулирована структура административно-правового регулирования 

государственной инфраструктурной политики Украины, которая представлена 

через последовательный анализ в хронологическом порядке таких актов, как: 

1) акты Верховной Рады Украины; 2) акты Президента Украины; 3) акты 

Кабинета Министров Украины. С учетом актуальности и современного 

развития киберглобализационных тенденций в мире акцентировано внимание 

на безопасности информационной инфраструктуры. Сформированы 

составляющие национальной информационной инфраструктуры.  

Осуществлен подробный анализ значительного массива нормативно-

правовых актов, который позволил сформировать ряд выводов и предложений, 

которые были использованы в работе. Выявлена фрагментарность подхода к 

безопасности стратегической информационной инфраструктуры и недооценка 

её роли в Законе Украины «О национальной безопасности Украины». Сделаны 

конкретные предложения по отдельным изменениям и дополнениям в 

законодательство, которые бы гармонизировали между собой 

основополагающие документы, регулирующие общественные отношения в 

рассматриваемой сфере. Сформированы нормативные и институциональные 

основы, образующие системный комплекс относительно препятствования 

эффективному и стабильному функционированию и развитию национальной 

кибернетической и информационной инфраструктуры. 

Дополнительно обоснована необходимость принятия профильного закона, 

который должен обеспечить формирование государственной системы 

безопасности стратегической инфраструктуры, ввести единые подходы к 

организации управления объектами системы на региональном, локальном и 

местном уровнях, определить принципы взаимодействия причастных к 

безопасности стратегической инфраструктуры государственных органов и 

субъектов хозяйствования, общества и граждан. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование 

государственной инфраструктурной политики, безопасность стратегической 

инфраструктуры, государственная инфраструктурная политика, жизненно 

важная инфраструктура, инфраструктура, инфраструктурные отношения, 

инфраструктурный ландшафт, объекты стратегической инфраструктуры, 

стратегическая инфраструктура, стратегическая правотворчество. 
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The dissertation is a comprehensive study of the administrative and legal 

foundations of the state infrastructure policy of Ukraine, which combines the 

theoretical and legal aspects of the problem with a projection for practical application 

in this area. 

The concepts and features of the state infrastructure policy are defined. The 

analytical and bibliographic review of the scientific works devoted to questions of 

administrative and legal bases of the state infrastructural policy of Ukraine is carried 

out, the degree of scientific development of a theme is defined. It is established that 

the state infrastructure policy should be interpreted in conceptual and operational 

aspects; it as a process is characterized by stages: from the plan, the course of action 

to a clear and normative fixed algorithm of implementation; it is a policy that 

concentrates socially significant values, interests and needs and is multi-subject. 

A categorical-conceptual system of research has been formed. On the basis of 

methods of legal hermeneutics, legal comparative studies, formal-legal and logical-

dogmatic approaches the author’s definitions of concepts are developed. 

The interpretation of Auman’s game theory to the formation of the state 

infrastructure policy of Ukraine through the interpretation of its basic provisions to 

the formation of administrative and legal bases of the state infrastructure policy in 

Ukraine is carried out. 

The legal preconditions for the implementation of the state infrastructure policy 

have been clarified. The concept of the mechanism of political and legal interaction 

with the further offer on correction of a modern paradigm of legal technique is given. 

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

the consistent analysis of its purpose, tasks and principles. The author’s concept of 

the criteria for selection and classification of principles necessary for the formation of 

state infrastructure policy on the basis of a comparative analysis of doctrinal and 

official approaches is presented. 

The administrative and legal bases of formation of the list of objects of strategic 

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

problems in the field of state infrastructure policy is not carried out at a sufficient 

level; important theoretical and legal developments remain out of scientific 

circulation, in particular in the vector of development of administrative services and 

their digitalization, which can serve as an effective tool for solving a set of issues that 

are revealed in the work. 

Approaches to modeling the system of subjects of state infrastructure policy and 

institutional capacity through the prism of integration of components of 

understanding and legal interpretation of the concept of “subject” are studied. The 

author’s concept is presented, which provides a visual representation of the subjects 

of implementation of state infrastructure policy with the definition of areas of 

competence of each in certain areas of infrastructure. 

The administrative and legal bases of the state infrastructure policy of Ukraine are 

clarified, the concept of administrative and legal support of the state infrastructure 

policy of Ukraine is defined, its following functions are analyzed. 

The structure of administrative and legal regulation of the state infrastructure 

policy of Ukraine is formulated, which is presented through a consistent analysis in 
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chronological order of the following acts: acts of the Verkhovna Rada of Ukraine; 

acts of the President of Ukraine; acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

The concept of formation of directions of the state infrastructure policy of 

Ukraine is offered. The necessity of allocating infrastructural legal relations as a 

separate type of legal relations and formation of the system of legal regulation of 

development and realization of the state infrastructural policy in the conditions of 

conducting wars of new generation is scientifically substantiated. 

The determination of Ukraine’s entry into the countries of the sixth technological 

structure and directions of administrative and legal regulation of the state 

infrastructure policy of Ukraine is revealed. The necessity of allocating the safety of 

aerospace infrastructure is substantiated. The content of the multiplicity of the system 

of administrative and legal regulation of the state infrastructure policy of Ukraine is 

revealed. The essence of the concept of “multiplicity” is defined and the 

argumentation concerning its application in law is given. The author’s formula of 

multiplicity of the system of administrative and legal regulation of the state 

infrastructure policy of Ukraine is formulated. 

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

infrastructural landscape, infrastructural relations, infrastructure, objects of 

strategic infrastructure, security of strategic infrastructure, state infrastructure 

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