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усіх складових державної системи захисту критичної інфраструктури, в тому числі й 

визначення провідного або ж керівного органу або ж колегіального органу, який 

здійснюватиме розроблення та контроль за реалізацією державної політики у 

згаданій сфері. Відтак вочевидь формується об’єктивна наукова потреба у 

використанні методології адміністративно-правової науки, державного управління 

для вирішення означених наукових завдань, адже від ефективності захисту об’єктів 

критичної інфраструктури залежить безпека та стійкість соціальної системи в 

цілому. 

У такий спосіб розроблення наукової проблеми адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури України набуває 

масштабності державного рівня. Відтак, обрана дисертантом тема дослідження є 

надзвичайно актуальною як для розвитку держави в умовах невизначеності, так і для 

збереження цілісності об’єктів критичної інфраструктури, які виконують критично 

важливі функції і надають критично важливі послуги в умовах постійного впливу 

чинників різної природи. 

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

Запропонований напрям дослідження пов’язаний із планом науково-

дослідної роботи в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2010–

2020 рр. Тема дисертації відповідає Концепції створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури, затвердженої 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 106 року „Про удосконалення заходів 

забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури”, Річній національній 

програмі під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, де визначено окрему ціль 

„Система захисту критичної інфраструктури забезпечує безпеку населення і 

держави”, Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020” у 2015 р., затвердженого 

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

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертація характеризується 

наявністю ґрунтовної методологічної основи із застосуванням провідних концепцій 

адміністративно-правової науки та філософії права. До фокусу уваги дослідника 

потрапили онтологічний, гносеологічний, аксіологічний і системний, лінгвістичний 

та герменевтичний підходи. 

Дисертантом висвітлено можливості виходу на рівень міждисциплінарних, 

крос-наукових і трансдисциплінарних досліджень. Слід відзначити на комплексність 

та цілісність бачення наукової проблеми, логічність та послідовність викладу, чітку, 

водночас доволі коректну, виважену аргументацію власної позиції. Безсумнівною 

перевагою роботи є широкий діапазон використаних джерел, в якому представлені 

не тільки законні та підзаконні акти, новітні публікації в галузі адміністративного 

права, а й праці з суміжних правових галузей насамперед, теорії держави і права, 

конституційного права, а також лінгвістики. 
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Окрему категорію складають політологічні та соціологічні джерела, наукові 

доробки в галузі психології. Емпірична база дослідження ґрунтується на медійних 

матеріалах, статистичних даних, опитуваннях та експертних оцінках, опублікованих 

авторитетними аналітичними та науковими  центрами. Відзначу також і той факт, 

що дисертант доречно і коректно застосовує відомості із зарубіжних публікацій, 

використовуючи при цьому вільне володіння іноземними мовами, оперування 

спеціально-юридичною термінологією.  

Архітектура дисертації є цілком логічною, що дозволяє дослідити обрану 

проблему від ґенези наукової думки з питань адміністративно-правового 

регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури до сучасного 

стану діяльності у зазначеному напрямі та напрямів його удосконалення. 

Мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження визначені повно,  відповідно до 

вимог, що висуваються до даної категорії кваліфікаційних робіт. 

Високий рівень результативності роботи досягається через її спрямування на 

теорію і практику функціонування суб’єктів захисту критичної інфраструктури. 

Дисертант демонструє чітке володіння методикою проведення наукових досліджень, 

застосовуючи найбільш доцільні для даної тематики методи наукового пізнання. 

Окрім традиційних для адміністративного права методів, зокрема імперативного и 

диспозитивного, формально-юридичного, історико-правового, логіко-догматичного, 

аналізу документів, класифікації, порівняльно-правового методів, здобувач 

наукового ступеня активно послуговується методами моделювання, контент-аналізу, 

а також методами лінгвістичного аналізу та юридичного термінознавства. Це значно 

розширяє варіанти подальших наукових досліджень.  Згідно з вимогами 

Міністерства освіти і науки України у вступі наводяться дані щодо застосування 

кожного з методів у відповідних підрозділах дисертації.     

Вкрай важливим є те, що здобувач при формулюванні власної наукової 

позиції вказує на необхідність формування балансу між збереженням 

адміністративно-правового статусу окремих суб’єктів та формуванням 

макросистеми захисту критичної інфраструктури. Така позиція в позитивному сенсі 

принципово різниться від поширених серед багатьох науковців поглядів, які 

базуються здебільшого на аналізові адміністративно-правової компетенції окремих 

суб’єктів захисту критичної інфраструктури. Більше того, окремі дослідники взагалі 

не підтримують ідею створення окремого органу, вважаючи корисним обмежитись 

створенням міжвідомчих комісій.  

Дисертант переконливо аргументує свою позицію на користь формування 

макросистеми з метою формування адаптивного, стійкого і здатного адекватно 

реагувати на реальні та потенційні загрози та небезпеки будь-якої природи. Тож, 

обраний дисертантом шлях є таким, що відповідає створенню необхідних і достатніх 

умов для ефективного функціонування державної системи захисту критичної 

інфраструктури України. 

Висновки і рекомендації, наведені в роботі, є науково аргументованими, 

виваженими та якнайбільше конкретними. Завдяки цьому при реалізації отриманих 

результатів виникають реальні можливості до удосконалення адміністративно-
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правового регулювання державної системи захисту критичної інфраструктури, 

удосконалення практики правотворчості, правозастосування і правореалізації. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Широке 

охоплення використаних джерел, доречність їхнього аналізу, а також їхня 

репрезентативність дозволяють найбільш повно дослідити обраний об’єкт і предмет 

дослідженні, забезпечують наукову аргументованість отриманих висновків, а також 

Достовірність отриманих результатів ґрунтується на дотриманні обраних 

методологічних засад, чітко визначеної методики та алгоритму проведення 

дослідження. Причому відзначу, що оперування та аналіз наукових праць інших 

дослідників у дисертанта не зводиться до банального переказу або просто 

констатації чужих поглядів, а стає предметом своєрідного наукового 

конструктивного діалогу, який нерідко переростає в уявну творчу дискусію. 

Безсумнівною перевагою С. С. Теленика  є намагання систематизувати існуючі на 

теперішній час погляди інших авторів на дотичні проблеми, виявити домінуючі 

підходи й спрогнозувати тенденції розвитку не лише державної системи захисту 

критичної інфраструктури, а й теорії захисту критичної інфраструктури. Викладені у 

дисертації висновки та наукові судження є оригінальними і самостійними, чітко 

спрямованими на досягнення поставленої мети.  

Наукова новизна дослідження. Останнім часом категорія „критична 

інфраструктура” починає дедалі більше активно розроблятися  дослідниками різних 

наук. До кола уваги вчених та дослідників потрапляють окремі аспекти проблеми, 

наприклад,  світовий досвід створення національних систем забезпечення безпеки та 

стійкості критичної інфраструктури, захист критичної інфраструктури, компетенція 

окремих суб’єктів захисту критичної інфраструктури тощо. Водночас питання 

побудови саме державної системи захисту критичної інфраструктури наразі так і не 

набули комплексної та системної рефлексії, зокрема на рівні адміністративного 

права.  

Отже С. С. Теленик зумів ідентифікувати власну нішу, окремі елементи якої 

певною мірою перетинається, проте ніяким чином не дублюють існуючих на 

сучасному етапі розвитку вітчизняної науки поглядів на проблему. Це виявляється і 

на рівні формулювання теми дослідження, його мети і завдань, концепції викладу 

матеріалів, формулюванні понятійно-категоріального апарату, узагальнення 

висновків.  

У результаті проведеного дослідження С. С. Телеником  було встановлено 

певний парадокс: активізація досліджень у сфері захисту критичної інфраструктури 

відбувається на фоні фрагментарності, не систематизованості знань про 

адміністративно-правове регулювання створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

Виявлено, що сучасний етап розвитку держави і суспільства 

характеризується широким діапазоном диференціації видів об’єктів критичної 

інфраструктури, більшість з яких кореспондується зі сферою адміністративно-

правового регулювання певною галуззю права. Подібне є свідченням потужного 

потенціалу адміністративного права, в рамках якого можливо дослідити не лише 

адміністративно-правовий статус кожного суб’єкта захисту критичної 
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інфраструктури а й вийти на рівень узагальнень, дослідивши напрями підвищення 

ефективності функціонування макросистеми захисту критичної інфраструктури. 

В якості положень, які найбільш рельєфно відображають наукову новизну 

дисертації, є пропозиції щодо ключової правової термінології, яку автор пропонує 

розподілити на основні та похідні з подальшою їх класифікацією.  

На думку С. С. Теленика основні ключові поняття являють собою своєрідний 

ланцюг з нарощуванням складових елементів, що проявляється навіть на рівні 

абревіації, а саме: інфраструктура, критична інфраструктура (КІ), захист критичної 

інфраструктури (ЗКІ), сектор критичної інфраструктури, державна система захисту 

критичної інфраструктури (ДСЗКІ). 

Похідні (утворені від основних) поняття передаються через усталені 

термінологічні сполучення, які дисертантом розподілено по наступних кластерах 

групах: чинники, що зумовлюють створення ДСЗКІ; суб’єкти ДСЗКІ; об’єкти 

критичної інфраструктури; організаційно-структурні елементи ДСЗКІ; призначення 

ДСЗКІ та завдання субʼєктів; юрисдикція та адміністративна відповідальність у 

сфері ДСЗКІ; способи і принципи діяльності ДСЗКІ; адміністративні процедури; 

режими функціонування ДСЗКІ. 

Безумовно, представлений перелік не є вичерпним і може бути продовженим. 

Однак підкреслю, що це перша наукова спроба до систематизації термінології у 

згаданій сфері. І я можу це тільки вітати, адже він створює підстави для визначення 

певних особливостей понятійно-категоріального апарату адміністративно-правового 

регулювання ДСЗКІ. 

Дуже важливим є з’ясування автором правової природи ключових понять. Це 

є необхідним з огляду на ту обставину, що більшість досліджень при формулюванні 

понять виходять із політологічного або соціологічного розуміння, не до кінця 

розуміючи, що легітимація поняття становить собою складний процес. І для того, 

щоб та чи інша категорія набула статусу правової категорії, вона має у своєму 

становленні та розвитку пройти чимало наукових стадій. 

На цьому шляху С. С. Теленик здійснив значний доробок, адже ним 

здійснено концептуалізацію понятійно-категорійного апарату дослідження, 

визначено ступінь його наукової розробленості проблеми, а головне подано 

авторські дефініції таких понять: „захист критичної інфраструктури”, „критична 

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

послання Президента України”, „адміністративно-правове регулювання державної 

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

створення державної системи захисту критичної інфраструктури”, „макросистема 

захисту критичної інфраструктури”, „компетентність індивідуальних суб’єктів 

правовідносин у сфері ЗКІ”, „інфраструктурний потенціал держави”, 

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

„інфраструктурний комплаєнс”. 

Висока культура термінотворення — відмінна риса даної роботи. Зібраний та 

описаний термінологічний і термінознавчий матеріал С. С. Телеником вимагає не 

лише теоретичного узагальнення та осмислення, а передусім переосмислення в 

контексті нової адміністративно-правової парадигми. У цьому контексті подальше 
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важливим є відзначення дисертантом на прогнозування термінознавчої 

проблематики досліджуваної сфери, зокрема й формулювання соціального запиту на 

термін. Це стає неможливим без аналізу досвіду в цій царині як наших попередників 

та сучасників, так і фахівців різних галузей наук. Відтак вельми науково важливими 

є висновок автора про доцільність на підставі узагальненого аналізу систематизації 

основної понятійно-категоріальної системи.  

Вигідно вирізняє дану роботу прагнення дисертанта щодо уведення до 

наукового обігу низки авторських тлумачень базової термінології. Серед них і ті 

терміни, які відносяться до широко вживаних в науці адміністративного права, і 

неологізми. Проте саме формулювання усіх дефініцій принципово відрізняється від 

тих, що існували донині. Не менш важливою є й спромога донести до наукової 

спільноти необхідність диференціації тих термінів, які доволі часто вченими не 

розрізняються: безпека та стійкість критичної інфраструктури, захисти критичної 

інфраструктури, об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти інфраструктури. Усе 

зазначене засвідчує гарну юридико-лінгвістичну підготовку дисертанта, що 

створило підвалини для значних інновацій в науковій праці, що є безперечним 

здобутком і необхідним для докторської дисертації. 

Відповідно до поставлених завдань С.С. Теленик  вірно використовує такі 

наукові методи, як  систематизація і класифікація, індукція і дедукція. Завдяки 

цьому здійснюється впорядкування підходів до виділення підсистем макросистеми 

захисту критичної інфраструктури. Репрезентовані авторські класифікації сучасних 

парадигм макросистеми захисту критичної інфраструктури, функцій права, норм 

права, об’єктів критичної інфраструктури, щодо яких має бути здійснено захист, 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту 

критичної інфраструктури. Підкреслю, що кожна із запропонованих класифікацій є 

принципово новою, хоча і не безспірною в окремих своїх елементах.  

Також доволі продуктивно дисертантом використано метод моделювання 

задля репрезентації механізму адміністративно-правового регулювання державної 

системи захисту критичної інфраструктури. Перевагою такого підходу є його 

глибинні методологічні засади, намагання продемонструвати даний вид діяльності 

не лише у статиці, а й у динаміці. Характерно, що С. С. Теленик не обмежується 

аналізом послідовності процесів, а наочно демонструє вектор їхнього спрямування 

від своєчасної ідентифікації деструктивних чинників до створення безпечного 

інфраструктурного середовища та ефективного функціонування усієї аналізованої 

системи. До речі, й сам деталізований аналіз ієрархічної системи нормативно-

правових актів, що регулюють су спільні відносини у сфері захисту критичної 

інфраструктури являє собою новаторський і принципово новий підхід до 

дослідження даного предмета.   

Безперечно новим є підхід до скринінгу прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури, а також запровадження інфраструктурного 

комплаєнсу.  

Важливим є звернення уваги до міжнародного досвіду. Причому позитивним 

є те, що автор використовує не лише інтернет джерела, а й безпосередньо іноземні 
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монографії, що дозволяє працювати із першоджерелами та отримувати вірогідну 

інформацію. 

Важливими стали і напрацювання дисертанта щодо підготовки та 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері захисту критичної 

інфраструктури. Зокрема автором було здійснено відстеження кореляції 

національних класифікаторів, зокрема „Класифікатора видів економічної 

діяльності” (КВЕД) і „Класифікатора професій” (КП) та переліку галузей знань і 

спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, із 

суб’єктами ЗКІ за категоріями відповідних фахівців; встановлено причини, що 

перешкоджають ефективності процесу підготовки кадрів для сфери захисту 

критичної інфраструктури; сформульовані пропозиції щодо удосконалення 

нормативно-правової бази з досліджуваного питання. 

Важливими виступили  ті компоненти роботи, в яких здійснено визначення 

пріоритетів адміністративно-правового регулювання. Адже в більшості робіт ця 

тема висвітлюється крізь призму сукупності певних заходів, утім поза лаштунками 

лишаються питання черговості. І в цьому аспекті робота С. С. Теленика 

відрізняється логічністю і послідовністю. 

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що дисертаційне дослідження, 

проведене С. С. Телеником, має усі ознаки інноваційності та відповідає у цій частині 

вимогам Міністерства освіти і науки України, що висуваються да даної категорії 

кваліфікаційних робіт.  

Наукове та практичне значення представленої дисертації. Теоретична і 

практична значимість полягає в тому, що представлені у дисертації наукові 

положення, висновки, сформульовані результати мають проекцію як на 

концептуалізацію адміністративно-правової науки, так і на удосконалення 

правореалізації. Дисертант на конкретних прикладах демонструє, у який спосіб 

запропоновані підходи можуть бути використані для удосконалення діяльності із 

захисту критичної інфраструктури.  

Висновки і пропозиції, що містяться в роботі, також можуть бути 

використані при удосконаленні чинного законодавства, яким регулюються різні 

аспекти суспільних відносин, що вникають і розвиваються у сфері захисту 

критичної інфраструктури.  

Положення, що містяться у дисертації, дозволяють удосконалити 

правозастосовну діяльність у сфері формування державної системи захисту 

критичної інфраструктури. 

Здобутки дисертанта мають своє практичне підтвердження, адже робота має 

чотири акти впровадження у нормотворчу і правозастосовну діяльність, що 

додатково підкреслює її значущість, наукову вагу і практичне значення. 

Безсумнівно, актуальність теми дослідження має проекцію на необхідність 

розроблення на його основі нових навчальних курсів, що викладаються у 

юридичних вищих навчальних закладах.     

Повнота викладання наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Ключові наукові положення та висновки, що містяться у 

дисертації, знайшли достатньо повне відображення у тексті автореферату, одній 
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одноосібній монографії, одній монографії, виконаній у співавторстві, двадцяти 

одній статті, опублікованій у фахових вітчизняних виданнях за юридичними 

спеціальностями, чотирьох статтях у зарубіжних виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз та тезах чотирнадцяти доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях, що видані за результатами проведення 

зазначених наукових заходів. Опубліковані статті повною мірою відображають зміст 

чотирьох розділів дослідження, що відповідає наказу МОНмолодьспорту України 

„Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук” від 17.10.2012 року № 1112. 

У роботі не використовувалися положення дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

Попри безспірні позитивні риси, притаманні  дослідженню, у дисертації є 

положення, що мають дискусійний характер або потребують уточнення під час 

захисту. 

1. У дисертації неодноразово вживається термінологічне сполучення 

«захист критичної інфраструктури», яке по-різному трактується у сучасній теорії 

адміністративного права. Утім більшої ясності щодо корінь авторського розуміння 

даного поняття було б за умови розгляду та аналізу загроз об’єктам критичної 

інфраструктури, які власно і мають визначати або ж як мінімум впливати на 

формування заходів захисту критичної інфраструктури. Також у контексті 

адміністративно-правового регулювання державної системи захисту критичної 

інфраструктури доцільно було б конкретизувати ті чинники, що негативно 

впливають на правомірність поведінки суб’єктів впливу, а також деталізовано 

описати адміністративно-правові засоби як протидії, так і мінімізації наслідків 

такого впливу.  

2. У підрозділі 2.4 Вами розглядаються питання адміністративно-

правового забезпечення захисту критичної інфраструктури. Відмічаючи важливість 

розгляду даних питань, акцентую на тій обставині, що дисертантом замало замало 

уваги приділено дослідженню змісту безпосередніх заходів захисту в рамках 

функціонування та виділення автором відповідних державних підсистем. 

Переконана, що дане питання потребує більш глибокого вивчення та наукового 

обґрунтування на базі сучасної методології адміністративного права. 

3. У підрозділі 3.4 при дослідження адміністративно-правових основ 

скринінгу прямих іноземних інвестицій Вами було сформульовано передумови 

здійснення скринінгу прямих іноземних  інвестицій в об’єкти критичної 

інфраструктури; проаналізовано існуючі механізми здійснення скринінгу прямих 

іноземних  інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури в зарубіжних країнах; 

науково обґрунтовано необхідність адміністративно-правового регулювання 

скринінгу прямих іноземних  інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури. Утім 

дисертантом не наведено достатньо аргументів щодо необхідності розроблення та 

нормативного закріплення концепції скринінгу прямих іноземних інвестицій в 

об’єкти критичної інфраструктури як складового елемента теоретичної концепції 

побудови державної системи захисту критичної інфраструктури. 




