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Саме тому, обрана тема дисертаційного дослідження Зубка Георгія 

Юрійовича є актуальною, своєчасною та відповідає вимогам сучасності а 

результати наукових пошуків автора мають науковий, практичний характер. 

На сьогодні дисертаційне дослідження здобувача є першою в сучасній 

адміністративно-правовій науці спробою вирішення на доктринальному рівні 

проблем визначення адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України. Зі змісту дисертації вбачається, що її 

основоположною базою стали праці щодо загальної проблематики з 

державного управління, націобезпекознавства, стратегічних комунікацій, 

соціології, теорії аналітичної діяльності, системології та інших галузей науки. 

При цьому досліджуване автором питання має багатоаспектний характер і 

потребує виокремлення у його рамках низки важливих питань. Зокрема, це 

стосується потреби в дослідженні визначити поняття та ознаки державної 

інфраструктурної політики України; сформувати категорійно-понятійну 

систему дослідження; з’ясувати правові передумови здійснення державної 

інфраструктурної політики;  розкрити її механізм та адміністративно-правові 

основи формування переліку об’єктів стратегічної інфраструктури України; 

дослідити підходи до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності; запропоновати 

концепцію формування напрямів державної інфраструктурної політики України 

тощо. 

З огляду на викладене, а також зважаючи на відсутність комплексних 

монографічних наукових праць із досліджуваної проблематики в науці 

адміністративного права, необхідність реформування діючого законодавства та 

активізації відповідної законопроектної роботи, тема дисертаційного 

дослідження Зубка Г.Ю. є актуальною та своєчасною. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність одержаних результатів досягнута дисертантом завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової, 
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нормативної та публіцистичної літератури. При цьому, як вже підкреслювалось, 

враховані праці фахівців філософії, соціології, теорії права, адміністративного, 

міжнародного права, державного управління тощо. Акцентовано увагу на 

дослідженні положень чинного та перспективного вітчизняного законодавства. 

Цінність роботи полягає у ґрунтовному аналізі адміністративно-правових 

засад державної інфраструктурної політики України, окресленні можливих 

шляхів теоретичного, нормативного та практичного удосконалення та розвитку 

даного інституту адміністративного права. Зважаючи на це можна 

констатувати, що достовірність отриманих висновків та обґрунтованість 

запропонованих пропозицій і рекомендацій визначається правильно обраним 

методологічним підходом до здійсненого дослідження, достатнім 

використанням наукового, нормативного та емпіричного матеріалу. Звертає на 

себе увагу також намагання дисертанта працювати на різних рівнях наукового 

дослідження – від фундаментального до науково-прикладного. Кількість та 

якість використаних матеріалів, докладність їх аналізу створює передумови для 

забезпечення достатнього рівня достовірності та обґрунтованості дисертаційної 

роботи. 

Наукова новизна результатів дисертації одержаних результатів полягає 

в тому, що в дисертаційному дослідженні вперше поставлено й вирішено на 

доктринальному рівні наукову проблему формування адміністративно-

правових засад державної інфраструктурної політики України. У результаті 

дисертаційного дослідження сформульовано та обґрунтовано низку 

концептуальних положень, що відрізняються науковою новизною і мають 

важливе теоретичне та практичне значення. Оцінюючи наукову новизну 

основних положень, висновків і рекомендацій, слід відзначити, що у роботі 

порушені раніше недостатньо розроблені наукові та практичні завдання, 

розв’язання яких дозволило отримати результати теоретико-прикладного 

характеру. 

На схвалення заслуговують більшість положень наукової новизни, які 



4 

 

виносяться на захист. Насамперед, це стосується обґрунтування автором 

аргументації, щодо доповнення теорії адміністративного права правовою 

категорією „державна інфраструктурна політика” як невід’ємної складової 

зовнішньої і внутрішньої політики держави, комплексу нормативно 

врегульованих цілеспрямованих дій, що вчиняються відповідними 

уповноваженими суб’єктами в партнерстві з органами місцевого 

самоврядування, неурядовими організаціями, у сфері інфраструктурного 

забезпечення усіх галузей функціонування держави, суспільства, особи з метою 

створення сприятливих умов для надання ними життєво важливих послуг і 

реалізації життєво важливих функцій; визначено комплекс чинників та 

детермінант, що впливають на неї та зумовлюють багатоаспектність і 

комплексність; уведенння в науковий обіг правової категорії 

„інфраструктурний ландшафт”, доцільності застосування теорії  ігор Аумана 

для моделювання напрямів державної інфраструктурної політики України;  

тощо. 

Структура роботи, виклад її тексту, оформлення здійсненні відповідно до 

вимог, які пред’являються до докторських дисертацій. 

В першому розділі розкриті концептуальні засади державної 

інфраструктурної політики України у вигляді запропонованого поняття та ознак 

державної інфраструктурної політики. На відміну від традиційних визначень 

політики в науковій літературі, подане в роботі розуміння засноване на 

синергетичному потенціалі державно-приватного партнерства, віддзеркалює усі 

методологічні, концептуальні засади, притаманні державній політиці в цілому. 

Автором наголошено, що така політика не обмежується лише внутрішньою 

політикою, є комплексом нормативно врегульованих, а не відокремлених 

поодиноких заходів, відображають і реалізують цілі, поставлені державою у 

певній галузі: реалізація життєво важливих функцій і надання життєво 

важливих послуг (с. 48-49). 

Потужно з наукової точки зору у досліджені представлена категорійно-
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понятійна система дослідження (параграф 1.2), аналіз якої обґрунтував 

необхідність уведення в науковий обіг понять „безпека об’єктів стратегічної 

інфраструктури”, „інфраструктурний ландшафт”, визначено їх ключові 

показники, способи та методи нормативної інтерпретації та легітимації. Подані 

теоретичні судження тісно пов’язані із практичною необхідністю формування 

системи адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики та ухвалення концепції державної інфраструктурної політики. 

Проведений аналіз підходів до моделювання напрямів державної 

інфраструктурної політики з позицій теорії ігор дозволив сформувати чітку і 

завершену наукова аргументація щодо необхідності розроблення теорії 

державної інфраструктурної політики, зокрема її методологічний 

інструментарій. Основний зміст теорії ігор полягає у тому, що вона становить 

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

ці відносини можуть знаходити свій вияв у найрізноманітніших якостях: від 

співробітництва до конфлікту і в найрізноманітніших сферах. На підставі 

виділення окремого виду правовідносин — інфраструктурних, дисертантом 

подано аргументацію щодо необхідності розроблення державної 

інфраструктурної політики на наукових засадах, а також зроблено висновок, що 

Україні слід зосередити власну увагу не на сподівання, розуміння та співчуття, 

а передусім, на формування дієвої нормативно-правової бази реалізації 

державної інфраструктурної політики (с. 94-98).  

Адміністративно-правова природа державної інфраструктурної політики 

України стала предметом другого розділу дослідження, у якому дисертант 

розкриває правові передумови здійснення державної інфраструктурної 

політики, вказує на 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. При цьому дисертантом ставляться й вирішуються ряд принципових питань 

щодо: 1) існування на рівні державних органів повного й точного розуміння 
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цілей і завдань, функцій, принципів та методів і загалом сутності 

інфраструктурної політики; 2) її виокремлення з-поміж інших видів державної 

політики, суміжних з нею; 3) способу її формування й реалізації; 4) місця та 

ролі у її формуванні наукових інституцій; 5) залучення до її здійснення 

недержавних структур й організацій тощо (с. 114-117). 

Окрему увагу приділено визначенню основних підходів до 

формулювання мети, завдань та принципів формування державної 

інфраструктурної політики (параграф 2.2). Зокрема, метою державної 

інфраструктурної політики визначено забезпечення такого рівня 

інфраструктурної безпеки, який гарантував би: поступальний розвиток 

інфраструктури України, її конкурентоспроможність як всередині держави, так 

і в глобальному інфраструктурному просторі; сталий розвиток 

інфраструктурного потенціалу держави;  безперебійне, стійке та ефективне  

функціонування об’єктів стратегічної інфраструктури в усіх, визначених 

законодавством, режимах з метою реалізації національних інтересів; 

спроможність суб’єктів ДІФСП своєчасно: 1) запобігати; 2) виявляти; 3) 

нейтралізовувати руйнування чи завдання невиправної шкоди; 4) припиняти 

функціонування або втрату контролю над об’єктами стратегічної 

інфраструктури внаслідок дії чинників різної природи; 5) забезпечувати швидке 

відновлення функціонування цих об’єктів у випадку переривання їх роботи (с. 

124-127). Обґрунтування мети державної інфраструктурної політики дозволило 

дисертанту сформувати основні її завдання: 1) розбудова державно-приватного 

партнерства; 2) налагодження обміну інформацією; 3) побудова системи 

безпеки стратегічної інфраструктури та підвищення її стійкості на основі 

підходу до управління ризиками, пов’язаними з усіма видами загроз; 4) 

максимально ефективне використання ресурсів для забезпечення безпеки 

стратегічної інфраструктури; 5) формулювання та законодавче закріплення 

однозначних правил взаємодії держави і суб’єктів господарювання та інші (с. 

127-129).  
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Науково виваженими слід визнати позиції дисертанта щодо 

адміністративно-правових основ формування переліку об’єктів стратегічної 

інфраструктури України, що дозволило йому визначити  поняття та зміст 

стратегічних об’єктів інфраструктури, виявити нагальну потребу у своєму 

деталізованому вивченні, та визначенню тих видів, ефективне та безперебійне 

функціонування яких формує необхідні та достатні умови для забезпечення 

національної безпеки, часткова або повна руйнація яких, у поєднанні із 

відсутністю механізмів відновлення життєво вважливих функцій та надання 

відповідних послуг може суттєво вплинути на захист конституційного ладу та 

державного суверенітету, територіальну цілісність, стратегічні національні 

пріоритети або інші життєво важливі інтереси України (с. 150).  

Досліджуючи стан адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики (розділ 2), автор розкриває адміністративно-правові 

основи державної інфраструктурної політики визначає структуру її 

адміністративно-правового регулювання, за допомогою історичного 

діахронного та синхронного методів  розглядаються правові акти суб’єктів 

владних повноважень у ці сфері, вказується на їх недоліки та способи усунення 

протиріч та прогалин. Це дозволило дисертанту виділити ряд нормативних та 

інституційних засад, що утворюють системний комплекс щодо перешкоджання 

ефективному та стабільному функціонуванню та розвитку національної 

кібернетичної та інформаційної інфраструктури, сформувати пріоритети 

державної інфраструктурної політики, які детермінують напрями її 

адміністративно-правового регулювання.  

Визначаючи перспективні напрями удосконалення адміністративно-

правового регулювання державної інфраструктурної політики України, 

дисертант аргументує доцільність та необхідність формування на 

концептуальному рівні основних напрямів державної інфраструктурної 

політики України (параграф 4.1), обґрунтовує необхідність застосування 

структурно-факторного моделювання для подальшої операціоналізації та 
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формування еталонної організаційно-функціональної моделі структури системи 

суб’єктів інфраструктурної політики з подальшим визначенням правового 

статусу кожного з них.  

У дослідженні вказується на появу в рамках війн нового покоління 

нового підвиду війни: інфраструктурної – комплекс дій, спрямованих на 

погіршення умов життєдіяльності населення та функціонування економіки 

окремої країни, має за мету формування умов для введення на державні посади 

в країні, стосовно якої здійснюється агресія, людей, готових враховувати 

інтереси агресора. Робиться висновок, що війни нового покоління породили 

нові види загроз, яким досі не створено адекватних державних систем протидії, 

а у більш абстрактному плані не сформовано алгоритми прогнозування 

формування нових видів загроз з упередженим формуванням напрямів 

державної політики, які заздалегідь унеможливлюватимуть прояви тих чи 

інших загроз або мінімізуватимуть негативні наслідки від їх реалізації для 

об’єктів стратегічної інфраструктури в найбільш важливих сферах 

життєдіяльності або ж секторах стратегічної інфраструктури. На слушну думку 

дисертанта одним із таких інструментів мають виступати інфраструктурні 

стратегії (с. 324-327). 

Дисертація містить й інші пропозиції, спрямовані на формування нових 

та удосконалення існуючих адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України. 

Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає в тому, 

що результати роботи можуть бути використані у: законотворчій діяльності, 

практичній діяльності, освітньому процесі; науково-дослідній сфері. 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні теоретичні положення і 

висновки, сформульовані у дисертації, опубліковані у необхідній кількості 

наукових публікаціях, монографії, статті у журналах, включених МОН України 

до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, у наукових 
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періодичних виданнях іноземних держав, у збірниках тез наукових доповідей, 

оприлюднених на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, семінарах і круглих столах. 

Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, 

повністю відображені в авторефераті.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи 

позитивно рецензовану роботу, необхідно вказати на наявність певних 

недостатньо аргументованих положень, дискусійних моментів та зауважень: 

1. Як елемент наукової новизни дослідження його автором запропоновано 

поняття „життєво вважлива інфраструктура”. Це  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 (с. 7). Вважаю, що такі 

суб’єктивно-оціночні характеристики цього поняття як «настільки велике 

значення» та « найсерйозніші негативні наслідки», не відповідають принципу 

правової визначеності і, як наслідок, потребують більшої деталізації і 

конкретизації з метою ефективного їх використання в науці та практиці 

адміністративного права. 

2. У дисертаційному дослідженні автор наводить слушні  аргументи щодо 

необхідності формування державної інфраструктурної політики України, в якій 

визначає її напрями, форми, методи та принципи її забезпечення, суб’єктний та 

об’єктний склад тощо. Формою об’єктивізації такої політики автор вбачає 

Концепцію державної інфраструктурної політики, яку має затвердити Верховна 

Рада України (с. 69). Водночас сам проєкт такої концепції доцільно було 

представити комплексно у додатках до дисертаційного дослідження. 

3. Вважаю, що під час розкриття змісту та основних елементів структури 

адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної політики 

України (підрозділ 3.2) недостатню увагу дисертантом приділено до тих 

законодавчих актів, які регулюють відносини у таких галузях  інфраструктури 
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як: енергозабезпечення; водопостачання та водовідведення; транспортне 

забезпечення; постачання теплової енергії тощо. 

4. У дисертаційному дослідженні його автор розглядає адміністративно-

правове забезпечення державної інфраструктурної політики як процес 

забезпечення нормального функціонування інфраструктурних правовідносин, 

яке здійснюється за допомогою комплексу регулюючих та охоронних політико-

правових та правових заходів, які об’єктивуються в нормах адміністративного 

права (с. 223). Водночас, слід констатувати, що на відміну регулятивних 

правових заходів, які широко розкриті у дослідженні,  охоронним 

адміністративно-правовим заходам не приділено належної уваги.  

5. Враховуючи адміністративно-правовий характер дисертаційного 

дослідження, специфіку норм адміністративного права, спрямованих, зокрема, 

на урегулювання правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, 

насамперед органів виконавчої влади, доцільно було б більше детально 

розкрити повноваження не тільки міністерств інфраструктури, цифрової 

трансформації, оборони тощо, але й центральних органів виконавчої влади 

сфери інфраструктури, діяльність яких спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів 

Кабінету Міністрів України. 

Разом із тим висловлені зауваження, насамперед, характеризують 

складність проблеми, що досліджується, вони не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження Зубка Георгія Юрійовича. 

ВИСНОВОК 

Дисертаційне дослідження «Адміністративно-правові засади державної 

інфраструктурної політики України» є самостійною завершеною науково-

дослідною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 

вирішують важливу для науки адміністративного права проблему, визначають 

теоретичні основи та практичні засади формування та реалізації та вироблення 

цілісного підходу до формування адміністративно-правових засад державної 




