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Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Сутність поняття «критична інфраструктура» з позицій  
національної безпеки України

На сучасному етапі критичну інфраструктуру визнано головною складовою національної економіки й основою державної та регіональної по-
літики в контексті забезпечення національної безпеки. З огляду на це, мета даного дослідження полягає в узагальненні та систематизації 
теоретичних підходів до трактування поняття «критична інфраструктура»; уточненні суті та змісту даного терміна з позицій відновлення 
національної економіки та гарантування національної безпеки України. У результаті дослідження встановлено, що поняття «критична інф-
раструктура» ототожнюється з такими дефініціями, як: інфраструктура; системи життєзабезпечення; критично важливі об’єкти інфра-
структури; життєво важливі суспільні функції; продукція, товари, послуги та пов’язані з ними процеси. З використанням системного підходу та 
методу класифікації умовно систематизовано трактування терміна «критична інфраструктура», які запропоновано різними науковими шко-
лами, за такими групами: система; елементи системи; структура (мережева, фізична, організаційна); сукупність активів; безпековий напрям; 
ключове безпекове завдання держави; об’єкт захисту (адміністративно-правового, кібернетичного); складова національної інфраструктури; 
об’єкт державного управління; складова інформаційної безпеки тощо. У статті надано авторський підхід до визначення поняття «критична 
інфраструктура» як сукупності об’єктів, систем, мереж, які є пріоритетними та стратегічно важливими для розвитку конкурентоспроможної 
національної економіки і забезпечення належного рівня національної безпеки, знешкодження або порушення функціонування яких може завдати 
шкоди національним інтересам держави, призвести до появи можливих загроз і ризиків, суттєвих збитків і втрат. Запропоновано критичну 
інфраструктуру розглядати як наукову категорію з позицій ефективного виконання першочергових безпекових завдань держави; гарантування 
національної безпеки; підвищення рівня стійкості функціонування систем і об’єктів інфраструктури; ризик-менеджменту; реалізації державної 
політики у сфері їх захисту; відновлення національної економіки.
Ключові слова: національна економіка, інфраструктура, критична інфраструктура, понятійно-категоріальний апарат, концептуальні підходи, 
об’єкти критичної інфраструктури, загроза, вразливість, небезпека, ризик, каскадний ефект, інфраструктурне забезпечення, захист критичної 
інфраструктури, національна безпека, інформаційна безпека, стійкість, трансформація, модернізація, відновлення, сталий розвиток.
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Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Trushkina N. V. The Essence of the Concept of «Critical Infrastructure» From the Standpoint of National Security of Ukraine
At the present stage, critical infrastructure is recognized as the main component of the national economy and the basis of both government and regional policy 
in the context of ensuring national security. Given this, the purpose of the present study is to generalize and systematize theoretical approaches to the inter-
pretation of the concept of «critical infrastructure»; a closer definition of the essence and content of this term from the standpoint of recovering the national 
economy and ensuring the national security of Ukraine. As a result of the study, it is found that the concept of «critical infrastructure» is identified with such 
definitions as: infrastructure; life support systems; critical infrastructure objects; vital social functions; production, goods, services, and related processes. Using 
a systematic approach and a classification method, the interpretation of the term «critical infrastructure», which is proposed by various scientific schools, is 
conditionally systematized according to the following groups: system; elements of the system; structure (network, physical, organizational); aggregate of assets; 
security direction; key security task on the part of the State; object of protection (administrative, legal, cybernetic); component of national infrastructure; object 
of public administration; information security component, etc. The article provides the authors’ own approach to the definition of the concept of «critical infra-
structure» as an aggregate of objects, systems, networks that are of priority and of strategic importance for the development of a competitive national economy 
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and provision of an adequate level of national security, the neutralized or disrupted functioning of which may harm the national interests of the State, lead to 
the emergence of possible threats and risks, significant expenditures and losses. It is proposed to consider critical infrastructure as a scientific category from the 
standpoint of effective implementation of the priority security tasks of the State; ensuring the national security; increasing the level of resilience of the function-
ing of systems and infrastructure objects; risk management; implementation of the State policy in the field of their protection; recovery of the national economy.
Keywords: national economy, infrastructure, critical infrastructure, conceptual and categorical apparatus, conceptual approaches, critical infrastructure ob-
jects, threat, vulnerability, danger, risk, cascade effect, infrastructure support, critical infrastructure protection, national security, information security, resil-
ience, transformation, modernization, recovery, sustainable development.
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У сучасних умовах глобалізації економіки від-
буваються трансформаційні зміни окремих 
галузей у структурі господарського комплек-

су. При цьому головну роль відіграє інфраструктурне 
забезпечення розвитку сфер економічної діяльності 
[1–5]. Тому інфраструктура є критично важливим 
компонентом національної економіки та основою 
державної та регіональної політики [6–9]. 

Останніми десятиріччями на Всесвітньому еко-
номічному форумі постійно підкреслюються роль 
і значення інфраструктури як ключового чинника 
підвищення рівня конкурентоспроможності. Це під-
тверджують інформаційно-аналітичні звіти та мате-
ріали міжнародних консалтингових компаній. Так, за 
експертними розрахунками фахівців PwC, глобальні 
обсяги інвестицій у розвиток інфраструктури у май-
бутньому зростатимуть. У 2025 р. загальносвітові 
очікувані витрати на розвиток інфраструктури збіль-
шаться порівняно з 2012 р. у 2,23 разу, або з 35 до  
78 трлн дол. США. 

За даними Armstrong & Associates, Inc., частка 
витрат на організацію логістичної діяльності у ВВП 
України становила у 2020 р. 15,9% (середньосвітовий 
показник – 10,8%). За цей період питома вага дохо-
дів 3PL (Third Party Logistic) сектора в Україні скла-
дала 8,2% обсягу логістичних витрат (середньосвіто-
вий показник – 10,6%). У 2020 р. частка ВВП України 
становила 0,18% загальносвітового ВВП, витрат на 
логістичну діяльність – 0,27% загального їх обсягу  
у світі, доходів 3PL сектора – 0,21% загальносвітового 
обсягу.

У результаті досліджень Світового банку вияв-
лено, що в Україні за 2007–2018 рр. суттєво погірши-
лися позиції за індикатором «Якість інфраструкту-
ри». Якщо у 2007 р. Україна посідала 74 місце у світо-
вому рейтингу ефективності логістики за цим інди-
катором, то у 2018 р. – вже 119 місце. Тобто значення 
індикатора «Якість інфраструктури» погіршилося на 
45 пунктів.

Слід наголосити, що особливої актуальнос-
ті питання функціонування об’єктів інфра-
структури набувають на даний час у період 

збройної агресії росії проти України [10], коли ви-
никла доцільність розроблення концепції критичної 
інфраструктури. Реалізація даної концепції сприя-
тиме мінімізації ризиків (інфляційних, логістичних, 
ринкових, техногенних, екологічних, інвестиційних, 
фінансових, дефіциту енергетичних ресурсів) і збит-
ків від пошкодження та руйнування критичної інфра-
структури; посиленню її захисту; протидії загрозам 
національній та інформаційній безпеці; активізації 
партнерської взаємодії між різними категоріями 
стейкхолдерів; трансформації ланцюгів постачання 
та ринків збуту; перепрофілюванню бізнесу; скоро-
ченню трансакційних витрат; залученню інвестицій-
них ресурсів у бізнес-проєкти тощо.

За оцінками KSE Institute із залученням фахівців 
міністерств і відомств України, загальні втрати наці-
ональної економіки через війну становили станом на 
08.06.2022 р. 564–600 млрд дол. США. Загальна сума 
прямих задокументованих збитків від пошкоджен-
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ня об’єктів інфраструктури складає 103,9 млрд дол. 
США, або 3 трлн грн, у тому числі дорожня інфра-
структура – 30 млрд дол. (28,9% загальної суми збит-
ків від руйнування інфраструктури); цивільна авіа-
ційна – 6,8 млрд (6,5%); залізнична та рухомий склад –  
2,7 млрд (2,6%); порти і портова інфраструктура – 
0,47 млрд (0,5%); складська інфраструктура – 0,32 
млрд дол. (0,3%). 

За підрахунками фахівців Міністерства еконо-
міки України, наразі зруйновано понад 40% енерге-
тичної інфраструктури. Згідно з оцінками Державної 
екологічної інспекції України, 1064 тис. кв. м об’єктів, 
у тому числі критичної інфраструктури, знищено, і 
їх залишки завдали шкоду довкіллю. За офіційними 
даними Міністерства розвитку громад, територій та 
інфраструктури України, уряд Японії планує виділити 
у 2023 р. 95 млн дол. США на відновлення критично 
важливої інфраструктури в Україні.

Американською торговельною палатою в Україні 
проведено опитування в період з 9 по 21 червня 2022 р.,  
до якого було залучено 127 представників компаній-
членів (це найбільші українські та міжнародні інвесто-
ри; серед них 70% керівники компаній і 30% топмене-
джери). У ході опитування встановлено, що найголо-
внішим викликом для компаній під час війни визнано 
логістику і транспорт (55% респондентів).

З огляду на це, необхідність теоретико-методоло-
гічного обґрунтування розвитку критичної інф-
раструктури та розроблення належних меха-

нізмів її ефективного функціонування обумовлюють 
проведення подальших досліджень у цьому напря-
мі. І передусім це стосується уточнення понятійно- 
категоріального апарату. Нині гостро постає пробле-
ма визначення структури інфраструктури, пошуку 
шляхів удосконалення взаємозв’язків окремих ком-
понентів для комплексного вирішення стратегічних 
завдань національної економіки України.

Вивченню різноманітних аспектів розвитку 
ін фраструктури як багатофункціональної системи, 
що забезпечує функціонування економічних сис-
тем, приділяється значна увага. Питанням розкрит-
тя сутності та визначення складових елементів інф-
раструктури присвячено праці провідних зарубіж-
них (D. Aschauer [11], M. Blaiklock [12], J. Clark [13], 
B. Frischmann [14], G. Hedtkamp [15], A. Hirschman 
[16], R. Jochimsen [17], W. Lewis [18], A. Marshall [19], 
K. Murphy [20], W. Nordhaus [21], R. Nurkse [22],  
A. Pesenti [23], P. Rosenstein-Rodan [24], W. Rostow 
[25], P. Samuelson [26], A. Schleifer [20], U. Simonis [27],  
H. Singer [28], R. Vishny [20], A. Youngson [29]) і вітчиз -
няних (Л. Ананьєва [30], О. Атамас [31], Б. Брунець 
[32], Н. Варцаба [33], Д. Волкова [34], О. Гуменюк [35], 
В. Жупаненко [36], Н. Іванова [37], С. Івашина [38],  
С. Кириченко [39], О. Лук’янчук [34], Р. Мацьків [40],  
В. Новикова [41], І. Рекуненко [42], В. Савченко [43],  
І. Садчикова [44], М. Скринько [45], С. Сонько [45],  

В. Степаненко [46], Т. Топольницька [40], С. Тульчинська 
[39], І. Фокіна [47], М. Хом’як [48], Л. Чернюк [30]) вчених.

Окремі питання формування та розвитку кри-
тичної інфраструктури, обґрунтування концептуаль-
них засад її розвитку та теоретико-методологічних 
підходів до підвищення ефективності функціону-
вання в різних секторах економіки входять до кола 
наукових інтересів багатьох провідних зарубіжних 
учених. Серед ключових проблем, які досліджують 
науковці, можна вказати такі: 
 принципово нові підходи до кількісного та 

експертного оцінювання стійкості критичної 
інфраструктури з урахуванням множини за-
гроз, небезпек і ризиків; динамічного функціо - 
нального моделювання вразливості та вза-
ємодії систем критичної інфраструктури  
(S. Argyroudis et al. [49]; A. Clark-Ginsberg et 
al. [50]; L. Galbusera et al. [51; 52]; B. Arvidsson 
et al. [53]; N. Kumar et al. [54]; A. Mottahedi et 
al. [55]; R. Osei-Kyei et al. [56]; B. Rathnayaka et 
al. [57]; D. Rehak et al. [58]; L. Shen et al. [59];  
A. Urlainis et al. [60]; E. Wells et al. [61]); 

 упровадження концепції публічно-приватно-
го партнерства в забезпеченні стійкості кри-
тичної інфраструктури до несподіваних подій 
(M. Dunn-Cavelty, M. Suter [62]; G. Ampratwum 
et al. [63]);

 стратегії захисту критичної інфраструктури 
(C.-J. Forsberg, N. Kourti [64]; A. Poustourli,  
N. Kourti [65]); 

 застосування цифрових технологій задля до-
сягнення сталого розвитку критичної інфра-
структури з урахуванням адаптації до змін 
клімату (S. Argyroudis A. et al. [66]; P. Hud-
dleston et al. [67]);

 зростання рівня кібербезпеки в різних сек-
торах економіки, насамперед у транспорт-
ній сфері (здебільшого в морській галузі)  
(L. Maglaras A. et al. [68]; J. Alcaide, R. Llave [69]; 
D. Markopoulou, V. Papakonstantinou [70]);

 формування належної системи підготовки ка-
дрів (D. Rehak et al. [71]; D. Alderson et al. [72]). 

Варто зазначити, що необхідність досліджень 
актуальних питань розвитку критичної інф-
раструктури здебільшого обумовлено підви-

щеною увагою урядовців і політиків різних країн 
світу. Вперше поняття критичної інфраструктури в 
політиці було введено Комісією із захисту критичної 
інфраструктури США під головуванням Президента 
Б. Клінтона у 1996 р. І цій концепції в Америці ста-
ли приділяти суттєву увагу після терактів 11 вересня 
2001 р. У даному контексті концепцію зосереджено на 
уявленні про те, що інфраструктури мають життєво 
важливе значення для оборони, забезпечення націо-
нальної та економічної безпеки країни, функціону-
вання уряду та суспільства в цілому. 
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При цьому в деяких країнах термін «системи 
життєзабезпечення» або «життєво важливі суспільні 
функції», «критично важливі об’єкти інфраструкту-
ри» використовуються як синоніми поняття «кри-
тична інфраструктура». 

Видатні українські вчені-економісти та фахівці-
практики (Д. Бірюков [73], Д. Бобро [74], І. Газдайка- 
Васильшин [75], К. Ганкевич [76], С. Гнатюк [77],  
М. Домарацький [78], О. Єрменчук [79], О. Калинов-
ський [80], С. Кондратов [81], С. Корольов [76], В. Ко-
синський [82], В. Левчук [76], В. Лойко [83], В. Лядов-
ська [77], С. Маляр [83], С. Мельник [84], П. Підюков 
[80], П. Пригунов [84], М. Руденко [83], М. Рябий [77], 
І. Солопова [85], Я. Страхніцький [86], О. Суходоля 
[81], С. Теленик [87], В. Франчук [84], В. Храпкіна [83], 
О. Яременко [86]) в останні десятиріччя приділяють 
значну увагу науково-методичному обґрунтуванню 
та імплементації концепції розвитку критичної інф-
раструктури. Ними уточнено суть і зміст поняття 
«критична інфраструктура»; визначено правові за-
сади регулювання розвитку критичної інфраструкту-
ри в різних країнах світу; запропоновано трирівневу 
ієрархічну модель критеріїв визначення критичності 
інфраструктури; надано пропозиції щодо подальших 
кроків з розбудови в Україні державної системи за-
хисту критичної інфраструктури.

Значна увага дослідниками приділяється вирі-
шенню проблем модернізації транспортної інф-
раструктури, її ролі та значенню при формуван-

ні логістичних систем різного рівня в контексті ста-
лого розвитку. Ці питання постійно цікавлять зару-
біжних (M. Acciaro, M. Bell, A. Bottasso, E. Broniewicz, 
K. Button, J. Cheng, M. Conti, G. Dalton, D. Dissanayake, 
H. Dźwigoł, C. Ferrari, Y. Gao, T. Ishikura, A. Ch. Kopiec, 
P. Kumar, A. Кwilinski, P. T.-W. Lee, M. K. Lim, L. Liu,  
G. Marzano, A. Mulabdic, K. Ogrodnik, M. Parida, E. de la 
Pena, S. Rajagopal, M. Ruta, Ch. Sekhar, Z. Shen, L. O. Si- 
guencia, F. de Soyres, P. Sykes, Z. G. Szostak, A. Tei,  
E. Teklemariam, J. M. Vassallo, Ch. Wang, T. Xu, R. Yan, 
X. Zhang, L. Zhao) та українських (П. Бєлєнький,  
О. Бойко, Ю. Бондар, М. Бугаєва, Д. Бугайко, І. Бутир-
ська, М. Бутко, О. Васильєв, В. Вдовиченко, В. Волі-
ков, А. Глазкова, М. Григорак, О. Гуцалюк, А. Дунська, 
І. Заблодська, О. Зеленко, Н. Іванова, С. Ільченко, 
Н. Калюжна, Г. Карпенко, Л. Костюченко Є. Крикав-
ський, А. Мазаракі, О. Мних, В. Ляшенко, О. Ники-
форук, О. Похильченко, О. Стасюк, В. Степаненко,  
O. Сумець, А. Ткач, В. Томарева-Патлахова, О. Три-
фонова, Н. Федяй, М. Фертч, Ю. Харазішвілі, Л. Хар-
сун, М. Харченко, О. Хомич, О. Цвірко, Л. Чмирьова,  
Н. Чорнописька, Н. Чухрай, А. Шеремет та інші) нау-
ковців і фахівців-практиків. 

Незважаючи на широке коло наукових дослі-
джень з обраної теми, багатоаспектність і дискусій-
ність окремих питань потребують проведення по-
дальших розробок. І особливо вирішення даної про-

блеми актуалізується в сучасних умовах повоєнної 
модернізації національної економіки в контексті ре-
алізації стратегії відродження та розбудови України.

Таким чином, дана проблема зумовила мету 
даної статті, яка полягає в узагальненні та система-
тизації теоретичних підходів до трактування поняття 
«критична інфраструктура»; уточненні суті та змісту 
даного терміна з позицій забезпечення національної 
та інформаційної безпеки України і формування дер-
жавної системи захисту. 

Теоретико-методологічну основу дослідження 
становлять положення інституційної теорії, зокрема 
парадигми еволюційного розвитку; теорій систем, 
глобалізації, кластеризації, трансакційних витрат, 
інфраструктури; концепцій транспортної логістики, 
стратегічного та логістичного менеджменту, націо-
нальної та інформаційної безпеки, сталого розвитку. 
В основу дослідження покладено системний, струк-
турно-функціональний, лінгвістичний, синергетич-
ний і логіко-семантичний підходи.

У процесі дослідження використовувалися такі 
загальнонаукові методи: діалектичний, історичний, 
формально-логічний, аксіоматичний, теорія логіки 
та гіпотетико-дедуктивний, аналізу й синтезу, індук-
ції та дедукції, компонентного аналізу, порівняльного 
аналізу, аналогії, класифікації, структурно-логічного 
узагальнення.

Термін «інфраструктура» почав активно засто-
совуватися західними економістами з кінця 
40-х рр. XX ст. Як свідчить аналіз, з’явилася 

переважна частина наукових праць, присвячених до-
слідженню суті інфраструктури, її змісту, функцій і 
ролі. До них належать роботи зарубіжних економістів 
(Дж. Кларк (J. B. Clark), А. Гіршман (A. O. Hirschman), 
П. Розенштейн-Родан (P. Rosenstein-Rodan), В. Рос-
тоу (W. Rostow), Р. Нурксе (R. W. Nurkse), Р. Йохімсен  
(R. Jochimsen), А. Янгсон (A. Youngson), У. Сімоніс  
(U. E. Simonis) та інші), у яких наведено різні трактування 
поняття «інфраструктура» відповідно до її ролі та вико-
нуваних функцій у системі суспільного відтворення.

Існує точка зору (позиція П. Самуельсона (P. Sa- 
muelson), що вперше термін «інфраструктура» ви-
користав у 1953 р. у науковому обігу австрійський 
економіст П. Розенштейн-Родан (P. Rosenstein-Rodan) 
[24], розуміючи під цим умови навколишнього су-
спільного середовища, які необхідні для того, щоб 
приватна промисловість була в змозі зробити «пер-
ший ривок». Науковець увів до поняття інфраструк-
тури «базові галузі економіки», вважаючи, що їхній 
розвиток має йти попереду швидкоокупних і про-
дуктивних інвестицій. До інфраструктури він відно-
сить не тільки шосейні дороги, дамби і залізниці, але 
і каналізації та інші об’єкти комунального господар-
ства. При цьому дослідника значною мірою цікави-
ло питання інвестування інфраструктурних об’єктів, 
які надають можливість дієвого розвитку приватного 
підприємництва (теорія «великого поштовху»). 
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Згідно з іншим поглядом (позиція А. Янгсона  
(A. Youngson) першим ученим, який запропонував по-
няття «інфраструктура», був Х. Зінгер (H. Singer). Він 
на початку 40-х рр. XX ст. виділяв прямопродуктив-
ний і накладний капітал, або накладні витрати сус-
пільства, які є інвестиції в інфраструктуру. У 1964 р.  
Х. Зінгер (H. Singer) [28] у рамках теорії «великого по-
штовху» запропонував концепцію «збалансованого 
зростання за допомогою незбалансованих інвестицій», 
згідно з якою підвищення продуктивності праці може 
бути досягнуто за рахунок розвитку власної виробни-
чої та соціальної інфраструктури, що дасть поштовх 
розвитку всієї економіки та дозволить забезпечити 
економічне зростання. Даний факт, на думку Є. і В. Бла- 
гининих [88], свідчить не тільки про схожість трак-
тувань Х. Зінгера (H. Singer) і П. Ро зенштейна-Родана  
(P. Rosenstein-Rodan), а й про своє тимчасове розуміння 
впливу та важливості інфраструктурного розвитку. 

У 1950–1960-ті рр. дослідження інфраструк-
тури ведуться переважно у взаємозв’язку з такими 
поняттями, як «накладні витрати» і «виробничі ви-
трати» (Р. Нурксе (R. Nurkse), П. Розенштейн-Родан 
(P. Rosenstein-Rodan), В. Ростоу (W. Rostow) та інші). 
Паралельно відбувається переосмислення даного 
поняття в рамках інституційної парадигми (Р. Йо-
хімсен (R. Jochimsen). У роботах Дж. Кларка (J. Clark),  
А. Маршалла (A. Marshall), А. Гіршмана (A. Hirschman), 
де у сфері дослідження «соціального накладного капі-
талу» було розширено поняття інфраструктури, яка 
охоплювала не лише галузі транспорту, зв’язку, мате-
ріально-технічного забезпечення, невиробничої сфе-
ри, а й усі потужності, без яких неможливе функціону-
вання виробництва та надання всіх суспільних послуг.

Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. ак-
цент зміщується з вивчення питань впливу 
інфраструктури на економічне зростання на 

аналіз інфраструктури як чинника розвитку економі-
ки. Державні кошти розглядаються як основне дже-
рело інвестицій у розвиток інфраструктури, а інфра-
структурні блага та послуги є об’єктом державного 
контролю та регулювання. 

П. Самуельсон (P. Samuelson) [26] розглядав 
інфраструктуру як великі капіталовкладення, що 
робляться виключно державою і закладають пере-
думови для успішного розвитку приватного сектора. 
Виняткову роль держави в даному інвестиційному 
процесі він пояснював тим, що масштаби деяких з 
них занадто великі для обмежених ринків приватно-
го капіталу, а інші будуть окуплятися протягом над-
то тривалого терміну. Інфраструктура сприяє ство-
ренню певної рівноваги в часі та просторі. А. Янгсон  
(A. Youngson) [29] розділяє зазначену позицію та вва-
жає, що за своєю природою інвестиції в інфраструк-
туру є неприбутковими, тому вони виступають як на-
кладні витрати суспільства.

А. Пезенті (A. Pesenti) [23] наголошував, що 
інфраструктура (дорожня мережа, транспортні за-
соби, землеустрій тощо) зменшують накладні витра-
ти капіталістичних підприємств, тобто поліпшують 
економічне середовище, у якому вони функціонують,  
і полегшують процес обігу капіталу.

На думку Р. Йохімсена (R. Jochimsen) [17], дія 
об’єктів інфраструктури (які він поділяв на матеріаль-
ні, інституційні та персональні) сприяє підвищенню 
ступеня інтеграції та рівня економічної діяльності.  
Р. Нурксе (R. Nurkse) [22] стверджував, що інфраструк-
тура виконує «функції свого роду «кровоносної систе-
ми народногосподарського організму» і «покликана» 
безперебійно, раціонально та чітко обслуговувати всі 
процеси виробництва, розподілу, обміну та спожи-
вання у структурі народного господарства. В. Ростоу 
(W. Rostow) [25] трактував інфраструктуру як інстру-
мент ефективного задоволення потреб населення, які 
постійно зростають. У цей період інфраструктура на-
буває характерних рис як економічна категорія. 

Наукові розробки Д. Ашауера (D. Aschauer) [11] 
фактично дали поштовх для концепції економічно-
го розвитку на основі інфраструктури, у рамках якої 
проводяться економетричні дослідження з проблем 
продуктивності інфраструктури та її впливу на ре-
зультативність приватного сектора економіки.

У термінологічних і галузевих словниках, енци-
клопедичних і довідкових виданнях зустріча-
ється безліч трактувань поняття «інфраструк-

тура» з різних точок зору. Так, у Словнику термінів 
ринкової економіки [89] дефініція «інфраструктура» 
визначається як складова частина загального устрою 
економічного та політичного життя, що має допоміж-
ний характер і забезпечує діяльність економічної та 
політичної системи в цілому.

У Словнику іншомовних слів [90] інфраструкту-
ра трактується як сукупність галузей і видів діяльнос-
ті, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу 
сфери економіки (транспорт, зв’язок, комунальне 
господарство, загальна і професійна освіта, охорона 
здоров’я тощо).

В Універсальному словнику-енциклопедії [91] 
інфраструктура розглядається як основні установи та 
інститути, необхідні для функціонування економіки 
та суспільства; у Словнику-довіднику з українського 
літературного слововживання [92] – як комплекс га-
лузей економічного та соціального життя, які мають 
підпорядкований і допоміжний характер, обслугову-
ють виробництво та забезпечують умови життєдіяль-
ності суспільства; у Фінансово-економічному слов-
нику-довіднику [93] – як комплекс галузей господар-
ства, що обслуговує промислове (або будь-яке інше) 
виробництво, а також населення; у Термінологічному 
словнику-довіднику з будівництва та архітектури 
[94] – як сукупність галузей, що обслуговують сферу 
матеріального виробництва (шосейні шляхи, канали, 
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порти, аеродроми, зв’язок, загальна та професійна 
освіта, охорона здоров’я тощо); у Словнику суспільної 
географії [95] – як сукупність комунікацій, основних 
споруд, закладів, що забезпечують життєдіяльність 
суспільства шляхом надання відповідних послуг.

Згідно з Енциклопедією Сучасної України [96] 
поняття «інфраструктура» розглядається як сукуп-
ність специфічних форм, методів і процесів, а також 
різноманітних споруд і комунікацій, що забезпечують 
загальні умови та нормальне функціонування еконо-
мічної, соціальної, екологічної та інших галузей життє-
діяльності суспільства, його відтворення та розвиток.

В Економічному словнику (за ред. Й. Завадсько-
го, Т. Осовської, О. Юшкевич) [97] під інфраструкту-
рою розуміється комплекс галузей, що обслуговують 
промисловість і сільське господарство, будівництво, 
енергетичне господарство, залізничний транспорт, 
зв’язок, водопостачання та каналізацію, загальну та 
професійну освіту, науку, медицину. 

Як показують дослідження, на даний час існу-
ють неоднозначні та різноманітні підходи за-
рубіжних і вітчизняних дослідників до визна-

чення інфраструктури як наукової категорії (табл. 1). 
Як видно з табл. 1, дослідники під терміном 

«інфраструктура» здебільшого розуміють: 
 головний елемент ринкової економіки; 
 компонент економічної системи і підсистеми; 
 чинник інтенсифікації економіки; 
 умови праці та матеріального виробництва; 
 базу для розвитку галузей; 
 суспільно ринковий інститут; 
 сукупність матеріально-технічних об’єктів і 

засобів; 
 сукупність інститутів, установ, організацій, 

технологій, норм, систем; 
 комплекс загальних умов, що забезпечують 

розвиток підприємництва; 

Таблиця 1

Наукові підходи до формулювання терміна «інфраструктура»

Науковці, джерела Трактування

1 2

Інфраструктура як система

Р. Йохімсен  
(R. Jochimsen) [17]

Сукупність матеріальних, персональних та інституційних видів діяльності та їх організацій,  
що сприяють створенню господарської єдності території та підвищенню рівня господарської 
діяльності

Л. Чернюк,  
Л. Ананьєва [30] 

Сукупність елементів продуктивних сил у вигляді галузей, виробництв і видів діяльності, які 
забезпечують цілісний характер як усьому народному господарству, так і окремим його сфе-
рам і комплексам, функціональне призначення яких полягає у створенні загальних умов,  
що забезпечують ефективне функціонування основного виробництва, і в забезпеченні відтво-
рення робочої сили

О. Атамас [31]
Сукупність галузей і видів діяльності, що обслуговують економіку, виробництво (транспорт, 
зв’язок, комунальне господарство, загальна та професійна освіта, охорона здоров’я та ін.)

Б. Брунець [32] Система, що забезпечує обіг продукції та послуг у національній економіці

Б. Брунець [32]
Єдина цілісна система, в основу котрої закладено функцію забезпечення виробничої та неви-
робничої сфер діяльності з метою досягнення максимально можливого економічного ефекту 

Н. Варцаба [33]
Сукупність інженерно-технічних об’єктів, які створюють матеріально-речові умови для функці-
онування окремих підприємств або галузей і сприяють протіканню в них відповідних техноло-
гічних процесів (мікрорівень)

Н. Варцаба [33]

Сукупність як матеріально-речових елементів (дороги, енерго-, водо-, теплопостачання, 
зв’язок тощо), так і певних інститутів (заклади охорони здоров’я, культури, відпочинку), які 
знаходяться на певній території та забезпечують належні умови життєдіяльності населення 
(мезорівень)

В. Новикова [41]
Сукупність засобів, закладів, споруд, мереж та інших елементів матеріально-технічної бази,  
що допомагають здійснити конкретний вид діяльності

І. Рекуненко [42] 

Сукупність елементів (інститутів, установ, організацій, технологій, норм, систем), що забез-
печують, регулюють і створюють умови для нормального, безперебійного, багаторівневого 
функціонування господарських взаємозв’язків та взаємодії об’єктів та суб’єктів ринкової еко-
номіки та руху товарно-грошових потоків

В. Жамін [98]
Інтегральний елемент виробничих сил, що охоплює допоміжні та додаткові галузі, види  
виробництв або діяльності, які обслуговують безпосередньо основне виробництво  
(виробнича інфраструктура), а також галузі та підгалузі невиробничої сфери
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М. Комаров [99] Сукупність матеріально-технічних систем (об’єктів), що забезпечують виконання основної 
функції в різних сферах і галузях діяльності

Д. Раенок [100] Складна організована система з характерними їй ознаками та властивостями, принципами 
формування та закономірностями розвитку (з позицій системного підходу)

О. Лук’янчук,  
Д. Волкова [34]

Комплекс і безперервний взаємозв’язок галузей, комплексів, різних видів діяльності, матері-
ально-технічної та інформаційної баз для досягнення сталого розвитку національної економі-
ки країни

С. Івашина [38] Сукупність елементів, які забезпечують безперебійне багаторівневе функціонування госпо-
дарських взаємозв’язків і взаємодію суб’єктів ринкової економіки

С. Тульчинська,  
С. Кириченко [39]

Якась система вищого порядку, що має всі ознаки системи та самостійне наукове та практичне 
значення

С. Тульчинська,  
С. Кириченко [39]

Певна система, що має свою структуру, комплексність, мультиелементність і функціонування 
якої пов’язано з виконанням функцій

В. Савченко [43]
Сукупність елементів, які забезпечують і регулюють безперебійне багаторівневе функціону-
вання господарських взаємозв’язків, взаємодію суб’єктів ринкової економіки та рух товарно-
грошових потоків

В. Степаненко [46]

Сукупність суміжних установ, зв’язків і господарських суб’єктів різних сфер, які формують  
загальний план економічного зростання, створення спільних умов для розвитку виробництва 
матеріальних і нематеріальних товарів, реалізацію функцій на всіх етапах виробництва (ство-
рення, обмін, розподіл, споживання) та гарантують функціонування економіки загалом

М. Хом’як [48] Сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів, що створюють комплекс, матеріального 
виробництва, життєдіяльності населення регіону або розв’язання нагальних потреб суспільства

Інфраструктура як системна економічна категорія

Н. Іванова [37] Економічна категорія та самостійна економічна таксономічна одиниця

І. Садчикова [44] Універсальна, системна категорія економічної науки, яка об’єктивно пов’язана з розвитком 
господарських відносин у всіх галузях і сферах національного господарства

М. Бахтін,  
А. Кособуцька,  
І. Дядюн [101]

Інтегральна економічна категорія, складові якої можуть належати до різних галузей економі-
ки, але об’єднані спільною метою – вони створюють умови для сталого функціонування та роз-
витку економічного виробництва, товарного обміну та життєзабезпечення у країні або регіоні 
та забезпечують просторову цілісність території

Інфраструктура як комплекс видів економічної діяльності

О. Гуменюк [35]
Комплекс ринкових інститутів, що забезпечують взаємозв’язок основних макроекономічних 
потоків, тобто інфраструктура виступає комплексом галузей господарства, що обслуговують 
виробництво

С. Мочерний [102] Комплекс галузей народного господарства (сфери матеріального та нематеріального вироб-
ництва), які обслуговують промисловість і сільське господарство

Інфраструктура як частина економіки

В. Жупаненко [36]
Частина економіки, що забезпечує ефективні прийняття рішень і взаємний рух факторів  
і результатів виробництва між власниками, виробниками та споживачами в умовах взаємови-
гідного розвитку економіки

С. Сонько,  
М. Скринько [45]

Елемент способу виробництва, який відображує виробничі сили та виробничі відносини, який 
служить цілям задоволення потреб усіх членів суспільства

С. Сонько,  
М. Скринько [45]

Складова економіки, яка являє собою сукупність суб’єктів господарювання і специфічних 
акумульованих на певній території об’єктів загальноекономічного призначення, що задоволь-
няють матеріальні, духовні та соціальні потреби людини шляхом надання всього комплексу 
послуг з метою створення загальних умов для ефективного функціонування процесу суспіль-
ного відтворення та нормальної життєдіяльності людини

Інфраструктура як належні умови (інституційні, економічні, соціальні, екологічні)

Г. Хедткамп  
(G. Hedtkamp) [15] Створені державою умови, у яких відбувається приватна економічна діяльність

П. Розенштейн-Родан 
(P. Rosenstein-Rodan) 
[24]

Комплекс загальних умов, які забезпечують сприятливий розвиток приватного підприємни-
цтва в основних галузях економіки та задовольняють потреби всього населення

Продовження табл. 1
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Н. Варцаба [33] Сукупність загальних для всього суспільства економічних і соціальних умов, які забезпечують 
його повноцінне функціонування та задоволення потреб (макрорівень)

С. Івашина [38] Сукупність правил, норм і обмежень, які визначають спосіб і характер взаємодії господар-
ських суб’єктів

І. Фокіна [47] Сукупність інституцій (організацій) та інститутів (норм), що забезпечують нормальне функціо-
нування ринкової економіки

Інфраструктура як ресурс

М. Блейклок  
(M. Blaiklock) [12] 

Базовий основний ресурс, який включає основні фонди, необхідні для надання адміністратив-
них послуг

Б. Фрішмен  
(B. Frischmann) [14] Значний за масштабами фізичний ресурс, створений людьми для суспільного споживання

Інфраструктура як механізм

Р. Мацьків,  
Т. Топольницька [40] 

Один із найважливіших механізмів створення конкурентного середовища в країні та забезпе-
чення ефективного функціонування національної економіки

Г. Старостенко,  
Я. Сухина [103] Механізм функціонування підприємництва

Інфраструктура як складова середовища

М. Хом’як [48] Невід’ємна складова регіонального фінансового простору

Джерело: узагальнено авторами.

Закінчення табл. 1

 економічні відносини у процесі діяльності 
різних об’єктів виробничого та невиробничо-
го характеру; 

 систему загальних умов розвитку ринку з ме-
тою створення сприятливого економічного 
клімату для функціонування капіталу; 

 систему взаємодіючих агентів сфери обігу, що 
забезпечують торговельно-економічні зв’язки 
між виробництвом та споживанням; 

 сукупність видів діяльності, що сприяють ре-
алізації товарів на ринку та формуванню но-
вого попиту на товари та послуги; 

 сукупність видів діяльності, що забезпечують 
рух потоків товарів від виробників до спожи-
вачів тощо.

У науковій літературі (П. Бєлєнький [104];  
С. Сонько, М. Скринько [45]; С. Юрченко [105];  
І. Бутирська [106]; О. Васильєв [107]; Б. Данилишин,  
М. Хвесик, М. Корецький, О. Дацій [108]; Н. Іванова 
[37]; С. Сегеда [109]; О. Богуславський [110] та ін.) 
пропонуються різноманітні підходи до вивчення де-
фініції «інфраструктура». Серед них такі: 

1) політекономічний, філософсько-логічний і 
економіко-теоретичний; 

2) структурний, атрибутивний, функціональний; 
3) хронологічний, генеалогічний, структурно-

логічний, функціональний; 
4) економічний, історичний, географічний; 
5) економічний, галузевий, регіональний, оцін-

ний; 
6) хронологічний, генеалогічний, теоретико-еко - 

номічний, інституційний, еволюційний, мар-

кетинговий, логіко-інформаційний, струк-
турно-логічний, функціональний, процесний, 
комплексний, системний, територіальний, 
пост індустріальний, інформаційно-мережевий,  
транс формаційний;

7) структурний, системний, функціональний, 
процесний, організаційний;

8) відтворювальний, галузевий, функціональний, 
територіальний, системний та еволюційний.

Отже, з погляду різних дослідників (І. Бутир-
ська [106]; Н. Іванова [37]; В. Жупаненко [36]; 
М. Дубина, В. Прокопенко [111]; Ю. Бочаро-

ва [112]; І. Садчикова [44]), теоретико-методологічні 
підходи до визначення інфраструктури класифіку-
ються за такими групами: теоретико-економічний, 
інституційний, ресурсний, галузевий (секторальний), 
структурно-функціональний, системний. 

У межах інституційного підходу інфраструкту-
ра досліджується як окрема складова ринкової еконо-
міки та одна з найбільш важливих умов суспільного 
розвитку. Варто зауважити, що в межах інституціо-
нальної теорії автори цієї концепції дослідження інф-
раструктури передусім акцентують увагу на тому, що 
дана категорія безпосередньо пов’язана із сукупністю 
правил, норм, принципів, які лежать в основі як роз-
витку суспільства, так і функціонування економічних 
систем. Другий підхід – ресурсний, у рамках якого 
інфраструктуру розглядають як необхідний ресурс 
для ефективного розвитку економіки, прискорення 
господарських процесів у країні. Наступний підхід 
до розгляду поняття «інфраструктура», який зустрі-
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чається доволі часто в науковій літературі, – це галу-
зевий, або як ще його називають – секторальний. За 
цим підходом інфраструктура визначається вченими 
як сукупність галузей національного господарства, 
що забезпечують ефективне функціонування матері-
ального та нематеріального виробництва, сталий роз-
виток національної економіки. Структурно-функціо - 
нальний підхід передбачає розгляд інфраструкту-
ри залежно від функцій, які вона виконує в сучасних 
умовах розвитку господарських систем. Наступним 
підходом до розгляду категорії інфраструктура є сис-
темний підхід. Слід наголосити, що окреслений під-
хід є доволі поширеною методологічною основою для 
розгляду сутності різних категорій, окремих об’єктів і 
процесів. Тому системний підхід є найбільш пошире-
ним і серед науковців, які досліджують сутність і зміст 
інфраструктури. Застосування системного підходу 
полягає в розгляді інфраструктури як окремої, ціліс-
ної система взаємопов’язаних елементів, які взаємоді-
ють між собою і мають спільну мету функціонування. 

На підставі аналізу перелічених підходів можна 
стверджувати, що всі вони є обґрунтованими й акту-
альними, оскільки саме поняття «інфраструктура» 
є комплексним і багатоаспектним. Їх застосування 
залежить від цілей дослідження – оптимальна інте-
гральна модель інфраструктури має відображати та 
враховувати всі зазначені аспекти, оскільки відокрем-
лене використання будь-якого з них істотно звужує 
уявлення дослідника про сутність інфраструктури. 

На наш погляд, доцільно застосовувати комп-
лексний підхід, оскільки за його допомогою 
можна узагальнити суть і зміст поняття «інф-

раструктура», врахувати наукові здобутки та прак-
тичний досвід у формуванні критичної інфраструкту-
ри, а також відслідкувати процеси її функціонування 
та модернізації на сучасному етапі воєнного та пово-
єнного відновлення національної економіки України. 

Відмінності у трактуванні «інфраструктура» 
пояснюються різноманіттям не тільки підходів, але 
й концепцій у їх складі. В економічній літературі  
(Н. Іванова [37]; П. Бєлєнький [104]; С. Сегеда [109]; 
О. Богуславський [110]) сформовано п’ять основних 
концепцій: 

1) накладних витрат – створення комплексу 
економічних умов для функціонування товар-
ного обігу та розвитку комерційної діяльності; 

2) інституціональна – вибір інституціональних 
форм організації інфраструктури та форму-
вання механізму взаємодії ринкових інститу-
тів; 

3) маркетингова – формування інфраструкту-
ри, яка обслуговує всю систему ринків, вихо-
дячи з пріоритетності інтересів споживача; 

4) розподільна – вибір ефективних каналів то-
вароруху та обслуговуючої їх інфраструктури 
для різноманітних типів ринків; 

5) логістична – раціоналізація транспортно-
склад ських процесів, матеріальних, фінансо-
вих та інформаційних потоків у сфері обігу.

П. Пихов і Т. Кашина [113] виділяють такі кон-
цепції інфраструктури: 
 накладних витрат (П. Самуельсон (P. Samu-

elson), Дж. Кларк (J. Clark); 
 економічного зростання (В. Ростоу (W. Rosо-

tow), В. Льюїс (W. Lewis), Р. Нурксе (R. Nurkse) 
та ін.); 

 інституційна (Р. Йохімсон (R. Jochimsen) та ін.);
 маркетингова (Ф. Котлер (P. Kotler).

Вважається, що ці концепції не суперечать одна 
одній, а надають можливість різноаспектного уявлен-
ня трактування поняття «інфраструктура».

Узагальнюючи одержані результати досліджень, 
можна надати авторський підхід до визначен-
ня поняття «інфраструктура» як сукупнос-

ті різноманітних інституцій (установи, організації), 
інститутів (правила, норми), видів економічної діяль-
ності, необхідних для обслуговування та забезпечен-
ня дієвого функціонування й управління національ-
ним господарством у контексті сталого розвитку.

Термін «критична інфраструктура» введено в 
законодавчі та нормативно-правові акти США, ЄС 
у цілому, а також окремих країн (Австралія, Японія, 
Канада, Велика Британія, Нідерланди тощо). 

У 2002 р. у рамках роботи Ради євроатлантично-
го партнерства як політичної структури НАТО закріп - 
лено, що критична інфраструктура включає фізичні 
та кібернетичні системи забезпечення важливих і 
необхідних видів діяльності економіки та державно-
го управління. Офіційне введення цього поняття було 
зроблено Комісією Європейського Союзу в Повідо-
мленні про захист критичної інфраструктури в бо-
ротьбі з тероризмом, опублікованому у 2004 р. Кри-
тичні інфраструктури складаються з фізичних та ін-
формаційних технологічних засобів, мереж, послуг і 
активів, які в разі порушення або знищення матимуть 
серйозний негативний вплив на здоров’я, безпеку, 
економічний добробут громадян та ефективне функ-
ціонування урядів держав-членів ЄС [70]. Але визна-
чення, яке переважало і широко використовується до 
сьогодні, включене до Директиви Ради 2008/114/EC6: 
критична інфраструктура означає актив, систему або 
її частину, які розташовані в державах-членах і є важ-
ливими для підтримки життєво важливих суспільних 
функцій, здоров’я, безпеки, соціально-економічного 
благополуччя людей, і порушення або знищення яких 
матиме значний вплив на державу-члена в результаті 
нездатності підтримання цих функцій.

Подібне розуміння критичної інфраструктури 
також міститься в Національному плані захисту інф-
раструктури Міністерства внутрішньої безпеки США 
(2013 р.), де критична інфраструктура визначається 
як системи та активи, фізичні або віртуальні, настіль-
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ки життєво важливі для Сполучених Штатів, що їх не-
дієздатність або знищення матиме негативний вплив 
на національну безпеку, економічну безпеку, охорону 
здоров’я, благополуччя населення країни або будь-
яку комбінацію з переліченого.

У законодавстві Німеччини до критичної інфра-
структури відносять організаційні та фізичні струк-
тури й об’єкти, які настільки життєво важливі для 
суспільства та економіки країни, що погіршення їх 
функціонування або вихід з ладу будуть мати своїм 
результатом стійкі (постійні) зриви постачань, зна-
чний «підрив» державної безпеки або інші негативні 
наслідки. У Великій Британії під критичною інфра-
структурою розглядають установки, системи, об’єкти 
та мережі, які необхідні для функціонування країни 
та надання важливих послуг, від яких залежить по-
всякденне життя країни. У Нідерландах при визна-
ченні критичної інфраструктури використовують 
поняття «продукція, послуги та пов’язані з ними про-
цеси» [81].

У Законі Республіки Польща про врегулювання 
кризових ситуацій (2007 р.) критична інфраструк-
тура формулюється як системи та їх функціонально 
пов’язані об’єкти, включно з будівельними об’єктами, 
пристроями, установками, ключовими службами для 
безпеки держави та її громадян, а також для забезпе-
чення ефективного функціонування органів публіч-
ної адміністрації. 

У законодавстві Республіки Болгарія термін 
«критична інфраструктура» подано в Законі «Про 
захист від стихійного лиха» (2011 р.). У даному до-
кументі під критичною інфраструктурою розуміють 
системи або їх частини, які необхідні для підтрим-
ки життєво важливих соціальних функцій, здоров’я, 
безпеки, економічного та соціального добробуту на-
селення, руйнування або знищення яких матиме сер-
йозний негативний вплив і спричинить для Болгарії 
нездатність підтримувати такі функції.

Якщо розглядати Україну, то вперше поняття 
«критична інфраструктура» було згадано офі-
ційно у 2006 р., у тексті рекомендацій парла-

ментських слухань з питань розвитку інформацій-
ного суспільства. Однак надані рекомендації не було 
впроваджено, і проведена робота не мала подальшо-
го розвитку. Пізніше, у Стратегії національної без-
пеки «Україна у світі, що змінюється» (2012 р.), тер-
мін «критична інфраструктура» застосовувався при 
визначенні шляхів зміцнення енергетичної безпеки 
та напрямів забезпечення інформаційної безпеки.  
У Стратегії національної безпеки України (2015 р.) по-
няття «критична інфраструктура» використовується 
більш деталізовано, а саме, йдеться про виокрем-
лення можливих загроз критичній інфраструктурі; 
вразливість об’єктів критичної інфраструктури; за-
безпечення необхідного рівня безпеки критичної 
інфраструктури та визначення пріоритетів основних 

напрямів державної політики у сфері національної 
безпеки.

Визначення критичної інфраструктури вперше 
було врегульовано Постановою Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження Порядку 

формування переліку інформаційно-телекомуніка-
ційних систем об’єктів критичної інфраструктури 
держави» від 23.08.2016 р. № 563. Згідно з цим нор-
мативним актом критична інфраструктура тракту-
ється як сукупність об’єктів інфраструктури, які є 
найбільш важливими для економіки та промисло-
вості, функціонування суспільства та безпеки насе-
лення і виведення з ладу або руйнування яких може 
мати вплив на національну безпеку й оборону, при-
родне середовище, призвести до значних фінансових 
збитків та людських жертв. Далі розпорядженням 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концеп-
ції створення державної системи захисту критичної 
інфраструктури» від 06.12.2017 р. № 1009-р визна-
чення критичної інфраструктури було скорочено і 
сформульовано як сукупність об’єктів, які є страте-
гічно важливими для економіки та безпеки держави, 
суспільства, населення та порушення функціонуван-
ня яких може завдати шкоди життєво важливим на-
ціональним інтересам України.

У Законі України від 16 листопада 2021 р.  
№ 1882-IX «Про критичну інфраструктуру» термін 
«критична інфраструктура» вживається у значен-
ні сукупності об’єктів інфраструктури, системи, їх 
частин, які є важливими для економіки, національ-
ної безпеки та оборони, порушення функціонування 
яких може завдати шкоди життєво важливим націо-
нальним інтересам.

У науковій літературі використовується багато 
трактувань поняття «критична інфраструктура» з 
різних точок зору (табл. 2).

Отже, критичний аналіз наукових джерел свід-
чить, що на сьогоднішній день не існує єдиного теоре-
тичного підходу до визначення суті та змісту критичної 
інфраструктури. Це обумовлено тим, що вчені є пред-
ставниками різних економічних теорій і шкіл зі своїми 
науковими підходами й особливостями, а також нео-
днозначністю та багатоаспектністю даного поняття. 

ВИСНОВКИ 
Виходячи з вищевикладеного можна дійти та-

кого висновку. На даний момент у більшості країн 
світу впроваджується концепція критичної інфра-
структури, яка має відображати поточні проблеми, 
включати шляхи їх вирішення, а також відповідати 
сучасним глобальним викликам, особливо з точки 
зору безпеки, стійкості, надійності, функціональнос-
ті, безперервності, цілісності. Тому захист критичної 
інфраструктури від численних загроз і ризиків стає 
пріоритетним завданням на глобальному рівні та 
має вирішальне значення для підтримки адекватно-
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Таблиця 2

Концептуальні підходи до трактування дефініції «критична інфраструктура», які запропоновано зарубіжними  
та вітчизняними дослідниками

Визначення Науковці, джерела 

1 2

Активи, фізичні структури, технічні засоби та ланцюги постачань, які є важливими для соціаль-
ного та економічного добробуту й ефективної функціональності громад B. Rathnayaka et al. [57]

Елементи системи, які необхідні для постійного надання послуг із певним рівнем продуктив-
ності D. Rehak et al. [58]

Незамінне джерело життєво важливих послуг у великих міських агломераціях D. Rehak et al. [58]

Елементарні комунальні системи, які забезпечують нормальне функціонування суспільства L. Shen et al. [59]

Інфраструктури та їх компоненти й послуги, які є важливими для функціонування соціальної 
системи C. Scholz et al. [114]

Базові мережі постачання (водопостачання, електроенергія), мережі інформаційних, комуні-
каційних і соціальних послуг, а також складні мережі необхідного забезпечення населення C. Scholz et al. [114]

Системи життєвого шляху (наприклад, системи зв’язку, електрики та водопостачання), які нада-
ють необхідні послуги та товари для підтримки нормального життя в суспільстві та економіці

R. Srinivasan,  
A. K. Parlikad [115];  
C. Zhang et al. [116] 

Cукупність важливих елементів (об’єктів, пристроїв, установок і послуг), відокремлених від 
цілого, особливу роль яких пов’язано з виконанням життєво важливих завдань, функцій і які 
слід захищати

R. Wróbel [117]

Системи та ресурси, фізичні чи віртуальні, що забезпечують функції та послуги, порушення 
яких призведе до найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності суспільства, со-
ціально-економічного розвитку країни та забезпечення національної безпеки

Д. Бірюков,  
С. Кондратов,  
О. Суходоля [81]

Система надзвичайно важливих матеріальних і нематеріальних об’єктів національної інфра-
структури, що забезпечують її стале функціонування, руйнація або пошкодження яких (наяв-
ними загрозами) може призвести до людських жертв і значних матеріальних збитків з найсер-
йознішими негативними наслідками для життєдіяльності суспільства, соціально-економічного 
розвитку країни та національної безпеки

О. Єрменчук [118]

Особливий об’єкт адміністративно-правового захисту В. Косинський [82]

Сукупність об’єктів, які є стратегічно важливими для економіки та національної безпеки, пору-
шення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам

І. Газдайка-Васильшин 
[75]

Сукупність об’єктів, систем, мереж, послуг, які є стратегічно важливими для економіки та без-
пеки країни, суспільства, населення і пошкодження, знищення або порушення діяльності яких 
може завдати шкоди життєво важливим інтересам України

В. Лойко та ін. [83]

Невід’ємна складова національної інфраструктури будь-якої країни, яка відіграє надзвичайно 
важливу роль першооснови функціонування та розвитку держави, її економіки та суспільного 
життя

П. Підюков,  
О. Калиновський [80]

Система надзвичайно важливих матеріальних і нематеріальних об’єктів національної інфра-
структури (підприємства й установи незалежно від форм власності, а також їхні власність і 
результати діяльності), що забезпечують стале функціонування таких її галузей, як енергетика; 
ядерна та хімічна промисловість; транспорт і зв’язок; банки та фінансові установи; система 
інформаційних технологій і телекомунікацій (електронних комунікацій); продовольча галузь; 
система охорони здоров’я; галузь комунального господарства тощо

П. Підюков,  
О. Калиновський [80]

Системний комплекс стратегічних матеріальних та інформаційних об’єктів виробничої, неви-
робничої, соціальної сфери, а також окремих складових частин цього комплексу, у т. ч. клю-
чових ресурсних, покликаних забезпечувати повноцінний життєвий цикл, безпеку, охорону 
здоров’я, добробут людини, сталий розвиток суспільства й економіки держави, підтримання її 
суверенітету з огляду на те, що зловмисне втручання у функціонування, а також пошкодження, 
руйнація або виведення з ладу системи або її елементів внаслідок диверсій, техногенних чи 
природних катастроф спроможне призвести до тяжких наслідків: жертв чи поневірянь, шкоди 
національним інтересам, знецінення надбань людини і держави (у широкому сенсі)

С. Теленик [87]

Сукупність об’єктів критичної інфраструктури К. Ганкевич та ін. [76]

Сукупність об’єктів незалежно від форми власності, що реалізують функції, виробляють товари 
(послуги), які є життєво необхідними для людей і діяльності країни та порушення яких призведе 
до дестабілізації суспільних відносин

В. Франчук та ін. [84] 
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1 2

Множинність розташованих у межах території країни функціонально пов’язаних елементів  
національної інфраструктури чи їх частини у вигляді фізичних, організаційних інформаційно- 
комунікаційних структур (незалежно від форми власності), технологій, активів, засобів, систем, 
мереж, поставок, процесів та фахівців які ними управляють, які є вирішальними для забез-
печення державою життєво важливих для суспільства функцій (здоров’я, захищеності, соці-
ально-економічного благополуччя громадян, забезпечення суверенітету та сталого розвитку 
країни), порушення функціонування, знищення, збій або дисфункція в роботі яких матиме 
критичний вплив на здатність влади забезпечувати вказані функції та може спричинити ви-
никнення людських жертв, значних матеріальних та екологічних збитків, інших драматичних 
наслідків та призведе до суттєвого порушення національної безпеки й оборони

О. Яременко,  
Я. Страхніцький [86]

Джерело: узагальнено авторами.

Закінчення табл. 2

го функціонування систем життєдіяльності, забез-
печення сталого розвитку суспільств і національних 
економік. І особливої актуальності ці питання набува-
ють у сучасних умовах повоєнної модернізації націо - 
нальної економіки в контексті реалізації стратегічних 
програм відродження та розбудови України.

На підставі теоретичного узагальнення існу-
ючих наукових розробок щодо понятійного 
апарату встановлено, що вчені під критичною 

інфраструктурою, як правило, розуміють складну 
систему; її ключові складові або компоненти; критич-
но важливі об’єкти інфраструктури; мережеву струк-
туру; фізичну структуру; організаційні структури; 
інститути; установи; інституції; сукупність активів; 
об’єкт адміністративно-правового захисту; об’єкт кі-
берзахисту; безпековий напрям; одну з безпекових за-
вдань держави; складову національної інфраструкту-
ри; сукупність об’єктів, технологій, державних і науко-
вих структур; об’єкт державного управління; складову 
інформаційної безпеки; елемент системи забезпечен-
ня національної безпеки держави або регіону тощо.

Здебільшого науковці критичну інфраструктуру 
трактують як: 

1) основний компонент суспільства; 
2) основу національної економіки та функціону-

вання інституційного середовища; 
3) адаптивну систему; 
4) системи життєзабезпечення населення; 
5) активи, які є важливими для підтримування 

життєво важливих суспільних функцій; 
6) складну мережеву систему, яка включає про-

цеси використання ресурсів (наприклад, ви-
робництво, передача та розподіл електро-
енергії); 

7) особливий об’єкт адміністративно-правового 
захисту; 

8) незамінне джерело життєво важливих послуг 
у великих міських агломераціях; 

9) компоненти інфраструктури та комплекс по-
слуг, які є важливими для функціонування 
економічної системи; 

10) сукупність відокремлених важливих елемен-
тів (об’єктів, пристроїв, установок і послуг), 
особливу роль яких пов’язано з виконанням 
життєво важливих завдань. функцій і які не-
обхідно захищати; 

11) життєво важливі компоненти економіки в 
усіх країнах з технологічним прогресом; 

12) активи, фізичні структури, технічні засоби 
або ланцюги поставок, які є важливими для 
соціального й економічного добробуту та 
ефективної функціональності громад; 

13) елементи системи, які необхідні для постій-
ного надання різноманітних послуг із певним 
рівнем продуктивності; 

14) фізичні або віртуальні системи та об’єкти, які 
мають настільки велике значення для держа-
ви, що їх недієздатність або знищення нега-
тивно впливає на рівень національної безпеки; 

15) сукупність об’єктів критичної інфраструктури; 
16) частину системи операцій, які спрямовано на 

забезпечення життєдіяльності територій; 
17) сукупність надзвичайно важливих матеріаль-

них і нематеріальних об’єктів національної 
інфраструктури; 

18) системний комплекс стратегічних матеріаль-
них та інформаційних об’єктів виробничої, 
невиробничої, соціальної сфери; 

19) сукупність об’єктів, технологій, державних і 
наукових структур, порушення регламентної 
діяльності яких впливає на економічну, соці-
ально-політичну, військову, екологічну безпе-
ки тощо.

На основі проведеного дослідження під термі-
ном «критична інфраструктура» ми пропо-
нуємо розуміти сукупність об’єктів, систем, 

мереж, які є пріоритетними та стратегічно важливи-
ми для розвитку конкурентоспроможної національ-
ної економіки і забезпечення належного рівня націо-
нальної безпеки, знешкодження або порушення функ-
ціонування яких може завдати шкоди національним 
інтересам держави, призвести до появи можливих за-
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гроз і ризиків, суттєвих збитків і втрат (економічних, 
транспортних, логістичних, екологічних, фінансових, 
інвестиційних, інформаційних тощо). Суть авторсько-
го визначення полягає в його системності, комплек-
сності, цілеспрямованості, врахуванні впливу ризиків 
на функціонування сфер економічної діяльності. 

На нашу думку, критичну інфраструктуру як 
нау кову категорію варто розглядати з позицій:
 ефективного виконання першочергових без-

пекових завдань держави; 
 гарантування національної безпеки; 
 підвищення рівня стійкості функціонування 

систем і об’єктів інфраструктури; 
 ризик-менеджменту; 
 реалізації державної політики у сфері їх за-

хисту; 
 відновлення національної економіки.

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають у розробленні рекомендацій щодо вдоско-
налення нормативно-правового регулювання розвит-
ку критичної інфраструктури в Україні та імплемен-
тації правових засад до норм міжнародного права.   
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