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ознак державної інфраструктурної політики України; формування категорійно-

понятійну систему дослідження; з’ясування правових передумов здійснення 

державної інфраструктурної політики;  розкриття механізму державної 

інфраструктурної політики України; визначення адміністративно-правових 

основ формування переліку об’єктів стратегічної інфраструктури України; 

дослідження підходів до моделювання системи суб’єктів державної 

інфраструктурної політики та інституційної спроможності; з’ясування 

адміністративно-правових основ державної інфраструктурної політики України 

та структури адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики України; запропонування концепції формування 

напрямів державної інфраструктурної політики України тощо. 

Саме тому, обрана Зубком Георгієм Юрійовичем тема дисертаційного 

дослідження є актуальною, своєчасною та відповідає вимогам сучасності, а 

результати наукових пошуків автора мають науковий, практичний характер. 

На сьогодні дисертаційне дослідження Георгія Юрійовича є першою в 

сучасній адміністративно-правовій науці спробою ґрунтовного та 

фундаментального аналізу адміністративно-правових засад державної 

інфраструктурної політики України. Зі змісту дисертації вбачається, що її 

основоположною базою стали праці щодо загальної проблематики у сфері 

адміністративного права, а також дотичні наукові праці 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.  

Водночас зазначимо, що адміністративно-правовим засадам державної 

інфраструктурної політики України приділено недостатньо уваги в 

монографічних працях, у наявних наукових дослідженнях. Проблема 

досліджується лише фрагментарно, з позиції її нормативного урегулювання.  

Таким чином, недостатня розробленість та вивчення на науково-
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теоретичному та практичному рівнях проблем адміністративно-правових засад 

державної інфраструктурної політики України, необхідність усунення правових 

прогалин та колізій у нормах національного законодавства зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження, визначають її актуальність, доцільність та 

своєчасність. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність одержаних результатів досягнута дисертантом завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової, 

нормативної та публіцистичної літератури. При цьому, як вже підкреслювалось, 

враховані праці фахівців філософії, теорії права, адміністративного права, 

соціології тощо. Акцентовано увагу на дослідженні положень чинного та 

перспективного вітчизняного законодавства. 

Цінність роботи полягає у ґрунтовному аналізі проблем адміністративно-

правових засад державної інфраструктурної політики України, окресленні 

можливих шляхів теоретичного, нормативного та практичного удосконалення 

та розвитку даної сфери. 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 одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

в дисертаційному дослідженні вперше поставлено й вирішено на 

доктринальному рівні проблему визначення теоретичних та практичних засад 

державної інфраструктурної політики. Проведене дослідження відображає 

принципово та якісно нові науково обґрунтовані підходи, які можуть бути 
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використані у теорії і під час практичної діяльності із формування та реалізації 

державної інфраструктурної політики., що надало можливість обґрунтувати 

науково-теоретичні та практичні пропозиції, спрямовані на вдосконалення 

законодавства у цій сфері. 

На схвалення заслуговують більшість положень наукової новизни, які 

виносяться на захист (с. 29-35 дисертації).  

Структура роботи, виклад її тексту, оформлення здійсненні відповідно до 

вимог, які пред’являються до докторських дисертацій.  

В першому розділі ««Концептуальні засади державної інфраструктурної 

політики України» розкривається поняття та ознаки державної 

інфраструктурної політики, категорійно-понятійна системи дослідження, а 

також здійснюється операціоналізації теорії ігор Аумана до даного виду 

політики. 

У ньому, на підставі проведених узагальнень запропонована авторська 

інтерпретація ключового поняття – державна інфраструктурна політика – це 

невід’ємна складова 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 ними життєво важливих послуг і 

реалізації життєво важливих функцій (с. 48-49). При цьому, державна 

інфраструктурна політика представлена в дослідженні у своєму системному 

зв’язку в якості невід’ємної частини усієї політики держави. Доведено, що вона 

віддзеркалює усі методологічні, концептуальні засади, притаманні державній 

політиці в цілому. На відміну від традиційних визначень, подане в роботі 

розуміння тлумачення ключового поняття не має жодного натяку на політичні 

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

синергетичному потенціалі.  



5 

 

Заслуговують на увагу й інші дефініції запропоновані автором: „безпека 

об’єктів стратегічної інфраструктури”, „інфраструктурний ландшафт”, 

„життєво важлива інфраструктура” та інші. У рамках формування наукового 

підґрунтя до виокремлення поняття „безпека об’єктів стратегічної 

інфраструктури” дисертантом наведено системну аргументацію щодо 

некоректності операціоналізації поняття „захист” стосовно процесів 

формування сприятливих умов для реалізації життєво важливих функцій та 

надання життєво важливих послуг. Додатково акцентовано на активних заходах 

і проактивній державній політиці. У роботі акцентується увага на 

операціоналізацію теорії ігор Аумана в державній інфраструктурній політиці 

України. Автором 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. 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.  

Другий розділ «Адміністративно-правова природа державної 

інфраструктурної політики України» розкриває правові передумови здійснення 

державної інфраструктурної політики  присвячений обґрунтуванню правових 

передумов як елемента формування державної інфраструктурної політики 

України. Дисертантом вдало продемонстровано нерозривний корелятивний 

взаємозв’язок політики і права, їхній взаємний вплив і взаємозалежність, 

обґрунтовано необхідність юридико-технічних і юридико-лінгвістичних засад 

при концептуалізації поняттєво-категоріального апарату досліджуваної сфери.  

Результатом дослідження став висновок Зубка Г.Ю. про наявність 

завершеного комплексу правових передумов для аналізу та вивчення саме 
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державної інфраструктурної політики як окремого та самостійного об’єкта 

наукового дослідження. Підкреслено, що впровадження даної політики на 

проголошених засадах потребує ґрунтовного вивчення наявної практики 

забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури в Україні, що нині 

характеризується домінуванням відомчих підходів, аналізу взаємодії та 

координації дій відповідальних державних органів, способів залучення 

суб’єктів господарювання до підвищення рівня безпеки функціонування та 

розвитку стратегічної інфраструктури (с. 122-123). 

Розкриваючи механізм державної інфраструктурної політики України, 

дисертант дійшов слушного висновку, що мета державної такої 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 тощо (с. 126-127).   

Проведене дослідження підходів до моделювання системи суб’єктів 

державної інфраструктурної політики та інституційної спроможності дозволило 

встановити, що існують суттєві та кардинальні відмінності у правовому й 

політологічному розумінні поняття „субʼєкт реалізації державної політики”, 

інституціоналізації відповідного напряму державної політики. Автором 

розроблена й представлена авторська концепції системи субʼєктів реалізації 

державної інфраструктурної політики певною мірою сприятиме подальшому 

розвиткові вказаного напряму, без чого неможливий подальший сталий 

розвиток та забезпечення національної безпеки України. Наголошено на 

необхідності: створення профільних підрозділів з питань безпеки стратегічної 

інфраструктури та підготовки кадрів у профільних міністерствах; внесення змін 

до класифікатора професій з визначенням професій відповідно до визначених 
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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. 

У третьому розділі «Стан адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики» складається з двох підрозділів 

розкриваються адміністративно-правові основи державної інфраструктурної 

політики  наголошується на необхідність розроблення концептуальних засад 

державної інфраструктурної політики, у тому числі ефективного механізму 

безпеки стратегічної, в тому числі й  інформаційної інфраструктури, 

теоретичним розробленням нових систем і стратегій управління системою 

інфраструктури в умовах кіберглобалізації (с. 218-219). Дисертант констатує 

відсутність єдиного нормативно-правового акту, запропоновано розробити 

Концепцію державної інфраструктурної політики, яка має виступати 

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».  

Заслуговують на увагу авторські визначення понять „адміністративно-

правове забезпечення державної інфраструктурної політики”, 

„адміністративно-правове регулювання інфраструктурних відносин”, про що 

зазначено в якості об’єкта наукової новизни. 

Також у дослідженні розкрита структура адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики України, 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 на центральний орган 
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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 належної 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.  

У четвертому розділі розкриваються перспективні напрями 

удосконалення адміністративно-правового регулювання державної 

інфраструктурної політики України за допомогою формування концептуальних 

напрямів державної інфраструктурної політики України, наведено наукову 

аргументацію щодо виділення окремого виду правовідносин — 

інфраструктурних. Окрему увагу приділено детермінації входження України до 

країн шостого технологічного укладу і напрямів адміністративно-правового 

регулювання державної інфраструктурної політики України. Наголошено, що 

успішна реалізація інфраструктурної стратегії сприятиме збереженню не лише 

контролю над власним інфраструктурним потенціалом, а й творенню 

національної ідентичності, яка в епоху конкуренції та суперництва смислів та 

цінностей слугуватиме дороговказом майбутнього розвитку. Більше того, вона 

закладе підвалини для формування централізованої цифрової системи, яка 

може стати наступною формою організації громадянського суспільства. Адже 

такі тренди, як цифровізація і роботизація на пряму визначають, яким саме буде 

наше майбутнє. Ці тренди здатні радикальним чином вплинути на формування 

нових, в тому числі інфраструктурних відносин тощо. 
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–Наукове та практичне значення представленої дисертації полягає в тому, 

що результати роботи можуть бути використані у: нормотворчій діяльності – 

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; 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні результати дисертації 

відображено в 34 наукових публікаціях, зокрема 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. 

. 
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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. На с. 118 дослідження автор зазначає, що серед центральних органів 

виконавчої влади України є Міністерство інфраструктури. Згідно з 

Положенням про яке, сфера його повноважень розповсюджується лише на 

об’єкти транспорту  і поштового зв’язку. Водночас, відповідно до цього 

Положення (із внесеними до нього змінами та доповненнями) 

Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику не 

тільки у сферах транспорту та поштового зв’язку, а також забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту 

та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури транспорту, дорожнього 

господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, 

торговельного мореплавства, з питань безпеки на транспорті тощо. 

2. Як елемент наукової новизни (с. 8) та по тексту дисертації (с. 223-224) 

автор наводить поняття «адміністративно-правове забезпечення державної 

інфраструктурної політики» через невдалу, на мою думку, конструкцію 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». Можливо адміністративно-правове 

забезпечення державної інфраструктурної політики доцільно визначити саме як 

комплекс регулюючих та охоронних заходів, спрямованих на створення 

належних умов для нормального функціонування інфраструктурних 

правовідносин.  
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3. Не зрозумілою, виходячи із наведених дисертантом дефініцій є різниця 

між адміністративно-правовим забезпеченням державної інфраструктурної 

політики та адміністративно-правовим регулюванням інфраструктурних 

відносин, яке також визначається як дія на зазначені відносини за допомогою 

певних юридичних засобів, насамперед норм адміністративного права (с. 224).  

4. Розглядаючи структуру адміністративно-правового регулювання 

державної інфраструктурної політики (підрозділ 3.2. с. 225-254) дисертант 

основний акцент робить на аналіз законодавства України у сфері 

інформаційних відносин: законів України „Про інформацію”, „Про державну 

таємницю”, „Про Концепцію Національної програми інформатизації”, „Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” не 

приділяючи належної уваги законодавству, що складає основу функціонування 

сфери інфраструктури (транспорт, зв’язок тощо).  

5. Наукова робота повинна розробити та запропонувати теоретичні та 

прикладні адміністративно-правові засади державної інфраструктурної 

політики України. Теоретична база дисертації автором розроблена та 

запропонована, на мій погляд, досить аргументовано, широко та потужно, щодо 

прикладної сторони, то автор міг би ширше використати можливості 

статистичного аналізу, розширити емпіричну базу за рахунок інтерв’ювання 

учасників інфраструктурних правовідносин, що, безумовно, підсилило б 

наукове дослідження в цілому.  

Разом із тим висловлені зауваження, насамперед, характеризують 

складність проблеми, що досліджується, вони істотно не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційного дослідження Зубка Георгія Юрійовича. 

 

ВИСНОВОК 
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