


Усе це і визначило необхідність проведення актуального для науки та практики 

адміністративного права дослідження. 

 Стосовно ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і 

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

сформульовані у дисертації, зроблені на основі досліджень наукових праць 

представників адміністративно-правової та конституційно-правової науки, теорії 

держави та права, господарського та трудового права, вивчення та порівняння 

положень національного та міжнародного законодавства тощо. 

 Однією з переваг дослідження є використання та аналіз значної кількості 

нормативно-правових актів, загальнотеоретичних наукових праць. Представлене 

дисертаційне дослідження характеризується використанням виваженого 

методологічного апарату. Його методологічною основою стали сучасні загальні 

та спеціальні методи наукового пізнання, є грамотно сформульованими, 

враховуючи мету роботи, що полягає у комплексному аналізі адміністративно-

правових засад державної інфраструктурної політики України, а також у пошуку 

шляхів їх удосконалення. 

 Так, в ході проведеного дослідження здобувачем були використані 

системний, міждисциплінарний, структурно-функціональний, лінгвістичний, 

синергетичний та націобезпекознавчий підходи. Базовою основою став 

системний підхід, який дозволив встановити взаємозв’язок суспільних відносин 

у сфері державної інфраструктурної політики і виявити взаємну обумовленість 

адміністративно-правового регулювання і ефективності здійснення даного виду 

державної політики (пп. 2.1-2.4). За допомогою методів юридичної лінгвістики, 

правничої герменевтики та логіко-семантичного та формально-юридичного 

методів з’ясовано правовий зміст багатозначних понять, а також формулювання 

базових понять дисертації. 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). Методи індукції і дедукції застосовувалися при аналізі й 

узагальненні явищ, тенденцій і процесів у сфері державної інфраструктурної 

політики (пп. 3.2, 3.3, 3.4), а також для пошуку шляхів вдосконалення 

теоретичних поглядів та практики застосування законодавства у цій сфері. 

 Дослідження проведено відповідно до Концепції створення державної 

системи захисту критичної інфраструктури, затвердженій Розпорядженням 

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

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

Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року „Про 

удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури”, Стратегії сталого розвитку „Україна – 2020”, затвердженій 

Указом Президента України від 4 березня 2015 р. № 213-р. та інших програмних 

документів. 

 Достовірність і наукова новизна одержаних результатів, наукових 

положень, висновків та рекомендацій. Дисертаційне дослідження Зубка Г.Ю.  

є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

монографічним дослідженням, у якому з урахуванням передового досвіду 

запропоновано систему доктринальних знань стосовно адміністративно-

правових засад державної інфраструктурної політики України. 

 До числа найвагоміших результатів дослідження можна, зокрема, віднести 

наступні положення, які самостійно сформульовані автором. Зокрема, наведені  

у підрозділі 1.2 дефініції : «безпека об’єкта інфраструктури», «життєво важливі 

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

інфраструктури як стан стратегічної інфраструктури, за якого забезпечується її 

спроможність функціонувати у штатному режимі, адаптуватися до умов, що 



постійно змінюються, протистояти та швидко відновлюватися після впливу 

загроз будь-якого виду».  

Підтримую висновок автора дослідження про необхідність розроблення 

Концепції державної інфраструктурної політики, яку має затвердити 

Верховна Рада України (с. 69-70) 

Вагомим внеском в науку та практику адміністративного права слід 

визнати авторський підхід до поняття інфраструктурний ландшафт (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), критеріїв відбору і класифікації принципів, необхідних для 

формування державної інфраструктурної політики України на засадах 

доктринального й офіційного підходів; запропоновано авторське визначення 

концептуальних принципів — 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 наступних 

елементів груп принципів: методологічні (загальнонаукові), правничі, безпекові, 

економічні, політичні, управлінські, структурно-функціональні, інформаційно-

комунікаційні, етичні, екологічні, програмно-технічні, комплексні (с. 132-143), , 

а також об’єктів стратегічної інфраструктури, до яких автор відносить 

підприємства, системи, мережі, ефективне та безперебійне функціонування яких 

формує необхідні та достатні умови для забезпечення національної безпеки, 

часткова або повна руйнація яких, поєднані із відсутністю механізмів 

відновлення життєво вважливих функцій та надання відповідних послуг можуть 

суттєво вплинути на захист конституційного ладу та державного суверенітету, 



територіальну цілісність, стратегічні національні пріоритети або інші життєво 

важливі інтереси України (с. 150). 

Обґрунтованим є висновок дисертанта, що одним із важливих завдань 

Української держави є збереження цифрової ідентичності, конституційного ладу 

і також взагалі державності, підвищення ефективності функціонування 

цифрових галузей за рахунок оптимізації організаційно-функціональної 

структури національної системи інфраструктури. З цією метою розвиток 

національної інформаційної інфраструктури доцільно здійснювати на вже 

визначених в національному законодавстві, але досі не реалізованих принципах 

технологічної, організаційної, документаційної, програмної та інформаційної 

сумісності. Внаслідок відсутності системного підходу розвиток системи 

національної інфраструктури, в тому числі розроблення напрямів його 

адміністративно-правого регулювання відбувається хаотично, безсистемно, 

нецілеспрямовано, що назагал призводить до невідповідності інфраструктури 

зростаючим потребам реалізації національних інтересів в епоху глобалізації 

загроз різного, в тому числі непрогнозованого характеру (с. 219- 220, с. 308-309). 

Слушними  є пропозиції дисертанта щодо розуміння інфраструктурних 

стратегій як науково обґрунтований комплексний концепт, який 

матеріалізується у вигляді відповідних нормативно-правових актів, ухвалених у 

встановленому порядку, із зазначенням довгострокових перспектив, цілей і 

завдань, котрими регулюються суспільні відносини у сфері розвитку і 

функціонування усіх видів інфраструктури, а також системи широкомасштабних 

заходів, реалізація яких забезпечує досягнення стратегічних цілей і завдань. Як 

наслідок, висуваються аргументи щодо становлення нового виду суспільних 

відносин і відповідно формування нового напряму державної політики — 

державної інфраструктурної політики (с. 331-332).  



Про комплексність дослідження проблематики конфлікту інтересів 

свідчить проведений дисертантом аналіз детермінації входження України до 

країн шостого технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики (підрозділ 4.2)., результатом 

чого стали сформульовані автором пропозиції щодо формулювання мети для 

України — докорінної зміни державної інфраструктурної політики, залучення 

прямих іноземних інвестицій, формування засад державно-приватного 

партнерства за умови збереження національної ідентичності та передових 

позицій України щодо ключових факторів, ядра та несучих галузей шостого 

укладу, створення умов для динамічного інноваційного розвитку науки (с. 357-

358). 

У дисертаційному дослідженні містяться й інші пропозиції щодо 

удосконалення адміністративно-правових засад державної інфраструктурної 

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

самостійних наукових пошуків, до плідного аналізу складних теоретико-

правових процесів і явищ, вміння раціонально відбирати, кваліфіковано 

узагальнювати та аналізувати різнобічні джерела, формулювати на цій підставі 

практичні висновки та рекомендації, вирішувати наукові проблеми. 

 Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в дисертації, 

характеризуються єдністю змісту і свідчать про вагомий особистий внесок 

здобувача в юридичну науку. 

 Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення дисертації та результати проведеного здобувачем 

дослідження відображені в одній одноосібній монографії, а також одній 

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

визначених МОН України в якості фахових за юридичними спеціальностями, в 

тому числі у чотирьох зарубіжних виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз та у шістнадцяти тезах доповідей на національних науково-



практичних конференціях, виданих за результатами проведення даних наукових 

заходів. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у широких 

можливостях їхнього застосування як з метою подальших теоретичних 

досліджень, так і в цілях удосконалення практичних заходів державної 

інфраструктурної політики, зокрема: 

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

проблем адміністративно-правового регулювання державної інфраструктурної 

політики, при підготовці дисертацій, монографій, аналітичних доповідей; 

– у правотворчості – як наукова основа удосконалення чинного 

адміністративного законодавства, модернізація підходів до шляхів застосування 

юридичного термінознавства для удосконалення 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 – при визначенні алгоритму здійснення  

адміністративно-правових досліджень у сфері державної інфраструктурної 

політики; при адмініструванні процесів стандартизації профільної освіти, 

оновленні варіативної частини навчальних планів підготовки відповідних 

фахівців, при підготовці науково-методичних матеріалів, навчальних посібників 

і підручників; 



Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Визнаючи загалом 

високий науково-теоретичний та практичний рівень роботи Зубка Г.Ю., її 

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

виключає можливості критичного підходу до окремих позицій здобувача, що 

дозволяє висловити деякі міркування та зауваження.  

1. У вступі до дисертаційного дослідження зазначено його зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, зокрема, автор, з урахуванням змісту 

дослідження, зазначає Концепцію створення державної системи захисту 

критичної інфраструктури, (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 року № 1009-р.), План організації виконання Указу Президента 

України „Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 

грудня 2016 року „Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів 

критичної інфраструктури”, а також Стратегію сталого розвитку „Україна – 

2020”, затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 

2015 р. № 213-р. Навряд чи доцільно було вказувати даний нормативно-

правовий акт, який, по-перше, був затверджений Указом Президента України, а 

Уряд лише затвердив план відповідних дій, по-друге втратив свою актуальність. 

Тут доцільно було зазначити Указ Президента України «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», який використано у дослідженні (с. 

242). Також недоцільно було обтяжувати цю частину вступу переліком законів, 

що використовувалися, оскільки мова у ній йдеться про наукові програми, 

плани, теми. 

2. У дисертаційному дослідженні автор цілком слушно та обґрунтовано 

звертає увагу на необхідність прискорення створення нормативно-правової бази, 

зокрема базового закону, взявши за основу зареєстрований законопроєкт 2019 р. 

„Про критичну інфраструктуру та її захист”, проте вважає доцільним його 

змістовно переробити його, змістивши акценти на питання безпеки, не 

обмежуючись лише питаннями захисту (с. 215). Зважаючи на проведений 



автором детальний аналіз цього законопроєкту, діючого законодавства, 

визначення напрямків його удосконалення, робота мала більш репрезентативний 

характер якби відповідні пропозиції були оформлені у вигляді законопроєктів 

про внесення змін та доповнень до діючого законодавства.  

3. Розкриваючи адміністративно-правові основи державної 

інфраструктурної політики автор звертається до основних елементів механізму 

правового регулювання: а) норми права, б) юридичні факти; в) власне правові 

відносини; г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, 

тобто дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних правових норм (с. 221-

222). Якщо перші три елементи такого механізму знайшли своє широке та 

ґрунтовне відображення у дисертаційному дослідженні, то актам реалізації, на 

мою думку, приділено недостатньо уваги 

4. У своєму дослідженні автор зазначає, що «адміністративно-правове 

забезпечення реалізується винятково відповідними компетентними органами 

влади, які наділені адміністративно-правовим статусом щодо реалізації 

державної інфраструктурної політики». За функціональною ознакою «утворення 

і формування інфраструктурних правовідносин» до таких органів влади 

дисертант відносить, зокрема, Верховну Ради України (с. 223). Виникає 

запитання: яким правовим статусом наділений даний суб’єкт владних 

повноважень з точку зору адміністративного права?  

5. Незважаючи на те, що дисертант під розгляду окремих проблем у 

сфері інфраструктурних відносин звертається до зарубіжного досвіду, у роботі 

доцільно було здійснити компаративістський аналіз прикладного формування 

інфраструктурної політики у країнах Європейського Союзу з огляду на процеси 

глобалізації світової спільноти, курсу України на європейську та євроатлантичну 

інтеграцію, зокрема, ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, виконання вимог якої (у тому числі щодо відповідності  




