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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
«Суб'єкти захисту об'єктів критичної інфраструктури» – 

дисципліна, яка спрямована на опанування та розвиток знань у системі 
запобігання і протидії порушенням нормальної діяльності об'єктів критичної 
інфраструктури і ознайомлення з основними нормативними актами у сфері 
забезпечення нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення 
населення. Дана дисципліна спрямована на формування у студентів знань 
про суб'єкти забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та їх 
повноваження.  

Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета: формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо 

охорони об'єктів критичної інфраструктури та попередження порушень у 
сфері життєзабезпечення населення. Крім того метою даної дисципліни є 
формувань поняття об'єктів критичної інфраструктури, їх видів та 
співвідношення з нормальною життєдіяльністю громадян. Водночас студенти 
ознайомлюються з видами запобігання і протидії загрозам для об'єктів 
критичної інфраструктури і розробленню відповідних документів з метою 
уникнення загроз та їх попередження  

Завдання: надати початкові знання щодо сутності об'єктів критичної 
інфраструктури, чинників та передумов виникнення загроз для таких  
об'єктів, а також аналізу систем охорони об'єктів критичної інфраструктури. 
Разом з тим завданням є визначення різних видів об'єктів критичної 
інфраструктури, особливостей їх діяльності та захисту від зовнішніх та 
внутрішніх загроз і напрямів удосконалення діяльності у сфері забезпечення 
життєдіяльності населення та функціонування державних органів і 
громадських формувань   
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 
- поняття та сутність об'єктів критичної інфраструктури; 
- суб'єкти забезпечення охорони об'єктів критичної інфраструктури та 
чинники, що обумовлюють охорону об'єктів критичної інфраструктури; 
- нормативно-правову базу у сфері захисту об'єктів критичної 
інфраструктури; 
- повноваження державних органів у сфері забезпечення безпеки 
об'єктів критичної інфраструктури ; 
- види кримінальної, адміністративної та іншої відповідальності за 
посягання на об'єкти критичної інфраструктури ; 
- основи стратегії захисту об'єктів критичної інфраструктури ; 
- можливості залучення громадськості до охорони об'єктів критичної 
інфраструктури. 
вміти: 
- аналізувати основні причини виникнення загроз для об'єктів 
критичної інфраструктури ; 
- визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час 
здійснення аналізу загроз для об'єктів критичної інфраструктури в Україні ; 
- досліджувати процеси формування систем захисту об'єктів 
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критичної інфраструктури ; 
- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії посягань на 
об'єкти критичної інфраструктури в Україні; 
- аналізувати законодавство та визначати основні напрями у питаннях 
запобігання і протидії посяганням на об'єкти критичної інфраструктури; 
- розробляти окремі плани та інструкції щодо захисту об'єктів 
критичної інфраструктури  
 

Тематичний план 
дисципліни «Суб'єкти захисту об'єктів критичної інфраструктури» 

 
 
№  Назва змістового модулю і теми 

 Змістовий модуль І Теоретичні проблеми формування положення 
про об'єкти критичної інфраструктури  

1.  Поняття об'єктів критичної інфраструктури    
2.  Розвиток законодавства про захист об'єктів критичної інфраструктури   
3.  Аналіз загроз для об'єктів критичної інфраструктури     
4.  Загальні засади формування системи захисту об'єктів критичної 

інфраструктури  
 Змістовий модуль 2.   Система  суб'єктів захисту об'єктів  

критичної інфраструктури  
5.  Формування та реалізація державного захисту об'єктів критичної 

інфраструктури    
6.  Запобігання посягань на об'єкти критичної інфраструктури.  
7.  Об'єкти критичної інфраструктури у сфері енергетики та суб'єкти їх 

охорони . 
8.  Система об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я і 

забезпечення їх охорони   
9.  Об'єкти  критичної інфраструктури у сфері транспорту та суб'єкти, які 

забезпечують їх охорону  
10.  Інформаційні технології та телекомунікації як об'єкти критичної 

інфраструктури та їх охорона спеціальними суб'єктами  
11.  Проблеми охорони об'єктів критичної інфраструктури та напрями їх 

вирішення  
 Разом годин 90 
 

Зміст дисципліни 
«Суб'єкти захисту об'єктів критичної інфраструктури» 

 
Тема  1. Поняття об'єктів критичної інфраструктури    
 
Поняття об'єктів критичної інфраструктури. Виділення об'єктів критичної 
інфраструктури та підстави для такого виділення.  Види об'єктів критичної 
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інфраструктури. Виведення з ладу або руйнування об'єктів критичної 
інфраструктури. Вплив руйнування об'єктів критичної інфраструктури на 
національну безпеку і оборону, природне середовище. Формування системи 
захисту об'єктів критичної інфраструктури  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Виділення об'єктів критичної інфраструктури та підстави для такого 
виділення.   

2. Види об'єктів критичної інфраструктури.  
3. Виведення з ладу або руйнування об'єктів критичної інфраструктури.  
4. Вплив руйнування об'єктів критичної інфраструктури на національну 

безпеку і оборону, природне середовище.  
5. Формування системи захисту об'єктів критичної інфраструктури  
 

Теми для рефератів 
 

1. Поняття об'єктів критичної інфраструктури  
2. Формування об'єктів критичної інфраструктури  
3. Система об'єктів критичної інфраструктури  
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
 
Тема  2 Розвиток законодавства про захист об'єктів критичної 
інфраструктури. 
 
Закони України про захист об'єктів критичної інфраструктури.  Закони 
України «Про ринок електричної енергії», «Основи законодавства України 
про охорону здоров'я», «Про транспорт», «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах» Законодавство у сфері 
попередження терористичних актів щодо об'єктів критичної інфраструктури. 
Законодавство про попередження загроз для об'єктів критичної 
інфраструктури. Законодавство про суб'єкти захисту об'єктів критичної 
інфраструктури. Нормативні акти органів місцевої влади  щодо об'єктів 
критичної інфраструктури. Відомчі інструкції щодо захисту об'єктів 
критичної інфраструктури  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Закони України про захист об'єктів критичної інфраструктури.   
2. Закони України про захист окремих  видів об'єктів критичної 

інфраструктури  
3. Законодавство у сфері попередження терористичних актів щодо об'єктів 

критичної інфраструктури.  
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4. Законодавство про попередження загроз для об'єктів критичної 
інфраструктури.  

5. Законодавство про суб'єкти захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
6. Нормативні акти органів місцевої влади  щодо об'єктів критичної 

інфраструктури.  
7. Відомчі інструкції щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури  
 

Теми для рефератів 
 
1. Захист об'єктів критичної інфраструктури з боку правоохоронних органів  
2. Відомча охорона об'єктів критичної інфраструктури  

[Література 1-8,11,13,14, 45- 50,52,56,58,61-63]  

Тема  3 Аналіз загроз для об'єктів критичної інфраструктури     
 
Поняття аналізу загроз для об'єктів критичної інфраструктури. Види аналізів 
та результати, які отримуються внаслідок аналізів. Втілення в життя 
результатів аналізу. Види загроз для об'єктів критичної інфраструктури. 
Зовнішні загрози. Внутрішні загрози. Комбіновані загрози. Реальні загрози. 
Уявні загрози. Внутрішньодержавні загрози. Міжнародні загрози. 
Кримінальні загрози. Майнові загрози. Повні загрози. Часткові загрози. 
Безпосередні загрози. Відкладені загрози. Загрози окремим елементам 
об'єктів критичної інфраструктури. Економічні загрози. Кримінальні загрози. 
Фізичні загрози. Інформаційні загрози 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття аналізу загроз для об'єктів критичної інфраструктури.  
2. Види аналізів та результати, які отримуються внаслідок аналізів. 

Втілення в життя результатів аналізу.  
3. Види загроз для об'єктів критичної інфраструктури.  
4. Зовнішні загрози.  
5. Внутрішні загрози.  
6. Комбіновані загрози.  
7. Кримінальні загрози.  
8. Майнові загрози.  
9. Повні загрози.  
10. Безпосередні загрози.  
11. Відкладені загрози.  
12. Загрози окремим елементам об'єктів критичної інфраструктури.  
13. Фізичні загрози.  
14. Інформаційні загрози 

 
Теми для рефератів 
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1. Види загроз для об'єктів критичної інфраструктури  
2. Кадрові загрози для об'єктів критичної інфраструктури  
3. Система попередження загроз для об'єктів критичної інфраструктури  
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
 
 
Тема  4 Загальні засади формування системи захисту об'єктів критичної 
інфраструктури 
 
Поняття системи захисту об'єктів критичної інфраструктури. Фінансування 
захисту об'єктів критичної інфраструктури з державного бюджету. 
Фінансування захисту з місцевих бюджетів. Фінансування з боку спонсорів 
та громадських організацій. Фізичний захист об'єктів критичної 
інфраструктури. Інформаційний  захист об'єктів критичної інфраструктури. 
Захист об'єктів критичної інфраструктури за допомогою служб безпеки. 
Завдання служб безпеки у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури. 
Види захисту різних об'єктів критичної інфраструктури. Планування систем 
захисту об'єктів критичної інфраструктури. Види планів щодо захисту 
об'єктів критичної інфраструктури. Нормативні документи у сфері захисту 
об'єктів критичної інфраструктури. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття системи захисту об'єктів критичної інфраструктури. 
2.  Фінансування захисту об'єктів критичної інфраструктури з державного 

бюджету. Фінансування захисту з місцевих бюджетів.  
3. Фінансування з боку спонсорів та громадських організацій.  
4. Фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури.  
5. Інформаційний  захист об'єктів критичної інфраструктури.  
6. Захист об'єктів критичної інфраструктури за допомогою служб 

безпеки. 
7. Завдання служб безпеки у сфері захисту об'єктів критичної 

інфраструктури.  
8. Види захисту різних об'єктів критичної інфраструктури.  
9. Планування систем захисту об'єктів критичної інфраструктури.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Види планів щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
2. Нормативні документи у сфері захисту об'єктів критичної 

інфраструктури. 
3. Система суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури  

 
[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
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Змістовий модуль 2.   Система суб'єктів захисту об'єктів  критичної 
інфраструктури 
 
Тема  5 Формування та реалізація державного захисту об'єктів 
критичної інфраструктури    
 
Поняття державного захисту об'єктів критичної інфраструктури. 
Необхідність державного захисту об'єктів критичної інфраструктури. 
Система об'єктів критичної інфраструктури, які підлягають обов'язковому 
державному захисту. Реалізація державного захисту об'єктів критичної 
інфраструктури. Суб'єкти, які здійснюють державний захист об'єктів 
критичної інфраструктури. Нормативна база державного захисту об'єктів 
критичної інфраструктури. Система державного захисту об'єктів критичної 
інфраструктури. Взаємодія державних органів, які здійснюють захист 
об'єктів критичної інфраструктури з приватними фірмами та організаціями. 
Міжнародне співробітництво у сфері державного захисту об'єктів критичної 
інфраструктури. Вплив пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури на 
стан справ у державі в цілому. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Зміст державного захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
2. Необхідність державного захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
3. Система об'єктів критичної інфраструктури, які підлягають обов'язковому 

державному захисту.  
4. Реалізація державного захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
5. Суб'єкти, які здійснюють державний захист об'єктів критичної 

інфраструктури.  
6. Нормативна база державного захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
7. Система державного захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
8. Взаємодія державних органів, які здійснюють захист об'єктів критичної 

інфраструктури з приватними фірмами та організаціями.  
9. Міжнародне співробітництво у сфері державного захисту об'єктів 

критичної інфраструктури.  
10. Вплив пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури на стан справ у 

державі в цілому. 
 

Теми для рефератів 
1. Система захисту об'єктів критичної інфраструктури  
2. Правоохоронні органи і захист об'єктів критичної інфраструктури  
3. Спеціальні державні органи з захисту об'єктів критичної інфраструктури  
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
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Тема  6 .Запобігання посягань на об'єкти критичної інфраструктури 
 
Види посягань на об'єкти критичної інфраструктури. Класифікація посягань 
на об'єкти критичної інфраструктури. Навмисні дії щодо пошкодження 
об'єктів критичної інфраструктури. Ненавмисні дії у сфері захисту об'єктів 
критичної інфраструктури. Запобігання і протидія посяганням на об'єкти 
критичної інфраструктури. Види запобігання і протидії. Оперативна розробка 
у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури та її роль. Взаємодія з 
громадськістю у сфері запобігання і протидії посяганням на об'єкти 
критичної інфраструктури. Аналіз структури посягань на об'єкти критичної 
інфраструктури та його використання. Фізичні загрози для об'єктів критичної 
інфраструктури та їх усунення. Інформаційні загрози щодо об'єктів 
критичної інфраструктури та їх ліквідація. Розроблення планів захисту 
об'єктів критичної інфраструктури та їх виконання. 
  

Питання для самоконтролю 
1. Види посягань на об'єкти критичної інфраструктури.  
2. Класифікація посягань на об'єкти критичної інфраструктури.  
3. Навмисні дії щодо пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.  
4. Ненавмисні дії у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури.  
5. Запобігання і протидія посяганням на об'єкти критичної інфраструктури.  
6. Види запобігання і протидії.  
7. Оперативна розробка у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури 

та її роль.  
8. Взаємодія з громадськістю у сфері запобігання і протидії посяганням на 

об'єкти критичної інфраструктури.  
9. Аналіз структури посягань на об'єкти критичної інфраструктури та його 

використання.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Фізичні загрози для об'єктів критичної інфраструктури та їх усунення.  
2. Інформаційні загрози щодо об'єктів критичної інфраструктури та їх 

ліквідація.  
3. Розроблення планів захисту об'єктів критичної інфраструктури та їх 

виконання. 
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
 
Тема  7. Об'єкти критичної інфраструктури у сфері енергетики та 
суб'єкти їх охорони 
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Система суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури у сфері 
енергетики. Поняття об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики. 
Види об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики. Об'єкти 
паливного комплексу та їх охорона. Об'єкти електроенергетики та їх охорона. 
Небезпечність посягань на систему об'єктів критичної інфраструктури у 
сфері енергетики. Залежність всіх сфер життєдіяльності від об'єктів 
критичної інфраструктури у сфері енергетики. Нормативні акти щодо захисту 
об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики. Мета посягань 
стосовно об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики. 
Терористичні акти стосовно об'єктів критичної інфраструктури у сфері 
енергетики та їх небезпека. Попередження посягань стосовно об'єктів 
критичної інфраструктури у сфері енергетики. Розроблення планів захисту 
об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Система суб'єктів захисту об'єктів критичної інфраструктури у сфері 

енергетики.  
2. Поняття об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики.  
3. Види об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики.  
4. Об'єкти паливного комплексу та їх охорона.  
5. Об'єкти електроенергетики та їх охорона.  
6. Небезпечність посягань на систему об'єктів критичної інфраструктури у 

сфері енергетики. 
7. Нормативні акти щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури у сфері 

енергетики.  
8. Мета посягань стосовно об'єктів критичної інфраструктури у сфері 

енергетики.  
9. Терористичні акти стосовно об'єктів критичної інфраструктури у сфері 

енергетики та їх небезпека.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Попередження посягань стосовно об'єктів критичної інфраструктури у 
сфері енергетики.  

2. Розроблення планів захисту об'єктів критичної інфраструктури у сфері 
енергетики. 

3. Система об'єктів критичної інфраструктури у сфері енергетики та її 
вразливість до терористичних посягань 

 
[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  

 
Тема  8.Система об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони 
здоров'я і забезпечення їх охорони    
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Поняття об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я. 
Значення охорони об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони 
здоров'я. Види об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я. 
Види посягань на систему об'єктів критичної інфраструктури в галузі 
охорони здоров'я. Структура об'єктів критичної інфраструктури в галузі 
охорони здоров'я . Медичні об'єкти критичної інфраструктури. Водні об'єкти 
критичної інфраструктури. Об'єкти харчування критичної інфраструктури. 
Культурні об'єкти критичної інфраструктури. Правоохоронна діяльність у 
сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я. 
Попередження посягань на об'єкти критичної інфраструктури   в галузі 
охорони здоров'я.  Об'єкти критичної інфраструктури і екологічні проблеми. 
Взаємодія у сфері охорони об'єктів критичної інфраструктури в галузі 
охорони здоров'я між правоохоронними органами та громадськістю. 
Планування захисту об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони 
здоров'я   
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я.  
2. Значення охорони об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони 

здоров'я.  
3. Види об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я.  
4. Види посягань на систему об'єктів критичної інфраструктури в галузі 

охорони здоров'я.  
5. Структура об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони здоров'я 
6. Медичні об'єкти критичної інфраструктури.  
7. Водні об'єкти критичної інфраструктури.  
8. Об'єкти харчування критичної інфраструктури.  
9. Культурні об'єкти критичної інфраструктури.  
10. Об'єкти критичної інфраструктури і екологічні проблеми.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Взаємодія у сфері охорони об'єктів критичної інфраструктури в галузі 

охорони здоров'я між правоохоронними органами та громадськістю. 
2. Планування захисту об'єктів критичної інфраструктури в галузі охорони 

здоров'я   
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
 
Тема 9. Об'єкти  критичної інфраструктури у сфері транспорту і зв'язку 
та суб'єкти, які забезпечують їх охорону    
  
Поняття об'єктів критичної інфраструктури у сфері  транспорту. Система 
об'єктів критичної інфраструктури у сфері транспорту. Об'єкти критичної 
інфраструктури  в авіаційному транспорті. Система об'єктів критичної 
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інфраструктури у залізничному транспорті. Об'єкти критичної 
інфраструктури у міському електротранспорті. Система об'єктів критичної 
інфраструктури у трубопровідному транспорті. Об'єкти критичної 
інфраструктури у сфері зв'язку. Попередження правопорушень стосовно 
об'єктів критичної інфраструктури у сфері транспорту та зв'язку. Система 
суб'єктів, які можуть вчиняти правопорушення стосовно об'єктів критичної 
інфраструктури у сфері транспорту та зв'язку. Наслідки пошкодження 
об'єктів критичної інфраструктури у сфері транспорту. Наслідки 
пошкодження об'єктів критичної інфраструктури у сфері зв'язку.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття об'єктів критичної інфраструктури у сфері  транспорту.  
2. Система об'єктів критичної інфраструктури у сфері транспорту.  
3. важливість забезпечення охорони об'єктів критичної інфраструктури у 

сфері транспорту. 
4. Об'єкти критичної інфраструктури  в авіаційному транспорті.  
5. Система об'єктів критичної інфраструктури у залізничному транспорті.  
6. Об'єкти критичної інфраструктури у міському електротранспорті.  
7. Система об'єктів критичної інфраструктури у трубопровідному 

транспорті.  
8. Об'єкти критичної інфраструктури у сфері зв'язку.  
9. Попередження правопорушень стосовно об'єктів критичної 

інфраструктури у сфері транспорту та зв'язку.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Система суб'єктів, які можуть вчиняти правопорушення стосовно об'єктів 
критичної інфраструктури у сфері транспорту та зв'язку.  

2. Наслідки пошкодження об'єктів критичної інфраструктури у сфері 
транспорту.  

3. Наслідки пошкодження об'єктів критичної інфраструктури у сфері зв'язку.  
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
 
 
 
Тема  10. Інформаційні технології та телекомунікації як об'єкти 
критичної інфраструктури та їх охорона спеціальними суб'єктами  
 
Поняття інформаційних технологій як об'єктів критичної інфраструктури. 
Телекомунікації та їх значення в системі об'єктів критичної інфраструктури. 
Загрози для об'єктів критичної інфраструктури у сфері телекомунікації. 
Попередження правопорушень проти об'єктів критичної інфраструктури у 
сфері телекомунікації. Охорона об'єктів критичної інфраструктури у сфері 
телекомунікації. Вплив об'єктів критичної інфраструктури на діяльність 
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державних органів. Виникнення нових форм і методів впливу на систему 
об'єктів критичної інфраструктури у сфері інформаційних технологій та у 
сфері телекомунікації. Відповідальність за посягання на систему об'єктів 
критичної інфраструктури у сфері телекомунікації за національним 
законодавством 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття інформаційних технологій як об'єктів критичної інфраструктури. 
2. Телекомунікації та їх значення в системі об'єктів критичної 

інфраструктури.  
3. Радіозв'язок та система комунікації 
4. Загрози для об'єктів критичної інфраструктури у сфері телекомунікації.  
5. Попередження правопорушень проти об'єктів критичної інфраструктури у 

сфері телекомунікації.  
6. Охорона об'єктів критичної інфраструктури у сфері телекомунікації.  
7. Вплив об'єктів критичної інфраструктури на діяльність державних 

органів.  
8. Виникнення нових форм і методів впливу на систему об'єктів критичної 

інфраструктури у сфері інформаційних технологій та у сфері 
телекомунікації.  

9. Відповідальність за посягання на систему об'єктів критичної 
інфраструктури у сфері телекомунікації за національним законодавством 

 
Теми для рефератів 

 
1. Система телекомунікацій в Україні та суб'єкти її охорони 
2. Інтернет та система охорони у глобальній мережі 
 

[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
 
Тема  11. Проблеми охорони об'єктів критичної інфраструктури та 
напрями їх вирішення  
 
Зарубіжний досвід охорони об'єктів критичної інфраструктури. Проблеми 
законодавчого забезпечення охорони об'єктів критичної інфраструктури 
Система відповідальності за порушення нормальної роботи об'єктів 
критичної інфраструктури та її застосування в Україні. Недоліки в 
кримінально-правовому забезпеченні щодо відповідальності за пошкодження 
та знищення об'єктів критичної інфраструктури. Проблеми визначення 
об'єктів критичної інфраструктури у законодавстві. Система контролю за 
нормальною діяльністю об'єктів критичної інфраструктури. Напрями 
вдосконалення законодавства щодо відповідальності за знищення та 
пошкодження об'єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів, які 
становлять національну цінність. Міжнародне законодавств стосовно 
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забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Міжнародні 
договори України стосовно захисту об'єктів критичної інфраструктури  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Зарубіжний досвід охорони об'єктів критичної інфраструктури.  
2. Проблеми законодавчого забезпечення охорони об'єктів критичної 

інфраструктури  
3. Система відповідальності за порушення нормальної роботи об'єктів 

критичної інфраструктури та її застосування в Україні.  
4. Недоліки в кримінально-правовому забезпеченні щодо відповідальності за 

пошкодження та знищення об'єктів критичної інфраструктури.  
5. Проблеми визначення об'єктів критичної інфраструктури у законодавстві.  
6. Система контролю за нормальною діяльністю об'єктів критичної 

інфраструктури.  
7. Напрями вдосконалення законодавства щодо відповідальності за 

знищення та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури та інших 
об'єктів, які становлять національну цінність.  

8. Контроль за забезпеченням охорони об'єктів критичної інфраструктури з 
боку державних органів  

 
Теми для рефератів 

 
1. Система визначення суб'єктів охорони об'єктів критичної інфраструктури  
2. Напрями вдосконалення законодавства у сфері охорони об'єктів критичної 

інфраструктури на різних рівнях 
[Література 1-8,11,13- 17, 54- 59]  
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