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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування обрання теми дослідження. З переходом України до 

функціонування її економіки в умовах ринкових відносин постала 

необхідність реформування економічної системи, зважаючи на появу нових 

соціальних явищ. Одними з найбільш проблемних виступають національні та 

міжнародні економічні кризи. 

Глобальна фінансово-економічна криза, що проявила себе у 2008 р., 

негативним чином вплинула на розвиток соціально-економічних відносин в 

Україні, спричинивши скорочення таких показників як ВВП (скоротився на 59,2 

%), обсяг промислового та сільськогосподарського виробництва (скоротились на 

48,9 % та 51,5 % відповідно), реальна заробітна плата (в 3,82 рази) тощо. 

Все це свідчить про необхідність дослідження шляхів формування 

активної державної політики щодо стимулювання позитивних сторін 

ринкової системи, а також протидії негативним її характеристикам, зокрема 

періодичному виникненню економічних криз. 

Поступове зростання економіки та відносна фінансова стабільність, що 

мали місце протягом 2011-2013 рр., не дали змоги створити в економічному 

середовищі відчуття надійності післякризового відновлення. Головна 

причина такої невпевненості – анексія Криму та військова агресія Російської 

Федерації на сході країни, збереження глобальної нестабільності у 

післякризовий період, високий рівень кризових очікувань у світі при значній 

відкритості національної економіки України «вітрам» глобальних 

економічних негараздів. Тому подолання ризиків відновлення кризових 

тенденцій і забезпечення довгострокової макроекономічної стабільності 

залишається одним із провідних завдань економічної політики України. 

Для визначення способів ефективного подолання наведених вище 

несприятливих тенденцій у народному господарстві нашої держави видається 

за необхідне ґрунтовно дослідити теоретичні та практичні основи 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України у 

кризових умовах. Більше того, усунення цих проблем та реалізація концепції 

зростання економіки на основі високотехнологічних галузей потребує від 

держави переходу до нової стратегії розвитку, яка б передбачала 

стимулювання поширення новітніх високоефективних і енергозберігаючих 

технологій, збалансування інвестицій між галузями економіки, а також 

сприяла здійсненню науково-технологічного прогресу як основного рушія 

розвитку національного господарства на середньо- та довгострокову 

перспективу. Визначення теоретико-правових основ та розробка ефективного 

механізму антикризового регулювання економіки як способу досягнення 

такої мети стало основним змістом даного монографічного дослідження. 

Незважаючи на важливість та дієвість сформульованих вітчизняними 

вченими й практиками концептуальних підходів у регламентації та 

удосконаленні механізму антикризового регулювання економіки, можна 
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констатувати, що цій проблематиці не достатньо приділено уваги вченими-

адміністративістами. Це пояснюється тим, що сучасні дослідження у сфері 

адміністративно-правового регулювання економіки спрямовані, переважно, 

на вивчення окремих сегментів регулювання економічних відносин за сталих 

умов. Разом з тим, окреслена сфера наукового дослідження має 

багатоаспектний комплексний характер і не обмежується лише змістом 

наукових пошуків у царині адміністративного права.  

Теоретичну базу дослідження становлять праці відомих науковців як 

адміністративного права так й інших галузей правових наук, а саме: 

В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, В.М. Бевзенка, А.І. Берлача, Ю.В. Ващенко, 

Л.К. Воронової, О.П. Гетманець, В.Л. Грохольського, В. Г. Гриценка, 

Т.О. Гуржія, П.В. Діхтієвського, І. Б. Заверухи, Д.П. Калаянова, 

Н.П. Каменської, В.В. Ковальської, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, 

С.О. Кузніченка, О.В. Кузьменко, М.П. Кучерявенка, Р.С. Мельника, 

О.І. Миколенка, О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай, П.С. Пацурківського, 

Д.В. Приймаченка, Н.Ю. Пришви, В.В. Прокопенка, О.П. Рябченко, 

Л.А. Савченко, Х.П. Ярмакі та багатьох інших. 

Дослідженням окремих аспектів економічної системи, а загалом й 

економічної політики, займались, зокрема, такі науковці як: О.О. Бандурка, 

В.Т. Білоус, Д.О. Гетманцев, О.О. Головашевич, В.В. Галунько, О.В. Дьомін, 

М.В. Жернаков, О.Є. Користін, Б.А. Кормич, О.О. Кравчук, І.Є. Криницький, 

Т.О. Мацелик, А.О. Монаєнко, О.А. Музика-Стефанчук, А.А. Нечай, 

А.М. Новицький, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківського, Н.Ю. Пришва, 

Т.О. Проценко, І.В. Скороход та інші, що забезпечило їх вагомий внесок в 

юридичну та економічну науку, передусім завдяки формуванню вагомого 

підґрунтя для подальших наукових досліджень. Однак, незважаючи на 

значну кількість наукових праць, системного, комплексного дослідження, яке 

б розкривало особливості адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах, в адміністративній науці наразі не існує. 

Крім того, майже недослідженими залишаються питання про сутність і 

правову природу адміністративно-правового регулювання економіки України 

в кризових умовах, його принципи, функції та методи. Дискусійними 

залишаються питання про основні принципи, форми та методи діяльності 

суб’єктів такого регулювання, необхідність та обсяг їх нормативно-правового 

закріплення. Відтак недостатня наукова розробка зазначених проблем 

негативно позначається на нормотворчій, правозастосовній та правозахисній 

діяльності досліджуваних нами суб’єктів, сприяє поглибленню кризових 

проявів у системі вітчизняних економічних відносин. 

Зазначене зумовило вибір теми й обумовило необхідність комплексного 

дослідження проблем адміністративно-правового регулювання економіки України 

в кризових умовах. Вивчення цієї проблематики дало змогу сформувати 

концептуальні основи механізму адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, що, у свою чергу, може стати підґрунтям 
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для подальшого вдосконалення положень законодавства та практики 

правозастосування, відповідно до сучасних потреб суспільства й держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дослідження спрямоване на реалізацію основних положень 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії 

державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом 

Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45; Стратегії реформування 

державного управління України на 2016-2020 роки, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р.; Плану дій 

Ради Європи для України на 2018-2021 рр., ухваленого Комітетом міністрів 

Ради Європи від 21 лютого 2018 р. 

Наукова робота є складовою частиною теми наукових досліджень 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні 

напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах 

розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний 

номер 0116U006773) та складовою частиною науково-дослідної теми 

кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

«Забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах адміністративно-

правовими засобами» (державний реєстраційний номер 0114U004012). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Науково-

дослідного інституту фінансового права Державної податкової служби 

України, протокол № 4 від 14 вересня 2010 р. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу 

теоретичних розробок, положень галузевого законодавства, узагальнення 

правозастосовної та судової практики, відповідного вітчизняного та зарубіжного 

досвіду запропонувати концептуальний підхід до вирішення проблеми 

вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах як одного з основоположних чинників зміцнення 

економічної безпеки української держави. 

Мета дисертаційної роботи зумовила необхідність розв’язання таких 

теоретичних та науково-практичних завдань: 

– охарактеризувати ґенезу наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних 

вчених щодо становлення та розвитку адміністративно-правового 

регулювання економіки; 

– з’ясувати економіко-правову природу кризової економіки як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання; 

– охарактеризувати елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, зокрема проаналізувати 
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й виявити особливості принципів, функцій та методів, які застосовують 

суб’єкти досліджуваної сфери; 

– визначити та охарактеризувати зміст владних повноважень суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах; 

– розкрити особливості правового статусу органів державної влади та 

управління загальної компетенції як суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах; 

– розкрити особливості правового статусу органів державної влади та 

управління  спеціальної компетенції у досліджуваній сфері; 

– охарактеризувати діяльність органів судової влади, зокрема судів 

адміністративної та господарської юрисдикції щодо забезпечення 

ефективного правосуддя в системі вітчизняних економічних зав’язків;   

– розкрити зміст заходів взаємодії суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах як умову стабілізації 

соціально-економічних відносин в країні; 

– розробити концептуальні основи удосконалення механізму 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах, що передбачає формування та реалізацію системи правових й 

організаційних заходів, здійснюваних повноважними суб’єктами;  

– вивчити зарубіжний досвід правової регламентації та змісту 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах та 

з’ясувати можливості його використання в Україні.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. 

Предмет дослідження становить адміністративно-правове регулювання 

економіки України в кризових умовах. 

Методи дослідження. У дисертації використано загальні положення 

гносеології, здобутки адміністративно-правової доктрини, застосовано комплекс 

сучасних загальних та спеціальних методів наукового пізнання відповідно до 

особливостей предмета, об’єкта, мети та завдань наукової роботи. 

Так, у процесі дослідження було використано діалектичний метод, 

завдяки якому процеси (явища) висвітлено у їх взаємозв´язках та 

взаємозумовленостях. Історико-правовий метод використано при вивченні 

та здійсненні історико-правового огляду становлення та розвитку 

адміністративно-правового регулювання економіки (підрозділ 1.1). 

Системно-структурний метод допоміг надати характеристику процесам 

адаптації національного регуляторного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу, означити структуру економічної системи України 

(підрозділи 2.1, 3.14). Порівняльно-правовий метод застосовувався для 

дослідження адміністративного права України як основного регулятора 

економіки України в кризових умовах, визначення системи галузевого 

законодавства (підрозділи 2.1, 2.2, 2,3). Метод системного аналізу 

використовувався для з’ясування мети, принципів, завдань, функцій 



5 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах 

(підрозділ 2.1.– 2.3). Методи класифікації та групування були застосовані під 

час характеристики методів адміністративно-правового регулювання 

економіки (підрозділи 2.3). Логіко-семантичний метод сприяв визначенню 

та уточненню понятійного апарату адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, вивченню та узагальненню 

зарубіжного досвіду в досліджуваній нами сфері, з’ясуванню можливостей 

його використання в Україні (розділи 1–4, підрозділ 4.4). Формально-

догматичний метод уможливив виявлення недоліків адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах (підрозділи 

розділів 2–3). Формально-логічний метод використано для формулювання 

висновків, завдань і напрямів удосконалення адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах (розділ 4). 

Герменевтичний метод застосовувався під час інтерпретації нормативних 

положень та наукових текстів (розділи 1–5). Для виявлення ймовірності, 

об’єктивності, достовірності, невідповідності адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах застосовувалися методи 

статистичного і документального аналізу. Завдяки використанню 

спеціальних методів дослідження, а саме порівняння, аналізу та синтезу, 

простежено ґенезу адміністративно-правового регулювання економіки в 

Україні та зарубіжних країнах, зокрема в кризових умовах (розділ 1 та 

підрозділ 4.4).  

Науково-теоретичну основу дисертації становлять концептуальні 

положення, що містяться в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених у сфері адміністративного права, державного управління та економіки 

та стосуються адміністративно-правового регулювання економіки, зокрема в 

кризових умовах.  

Нормативну основу дисертаційної роботи склали Конституція України, 

акти адміністративного та економічного законодавства України, міжнародно-

правові акти та галузеві акти зарубіжних країн. 

Емпіричну основу дослідження склали довідкові та статистичні матеріали 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

матеріали судової практики Конституційного Суду України, судів 

адміністративної та господарської юрисдикції, а також інших органів 

публічного управління й контролю щодо регулювання економіки України, в 

тому числі й у кризових умовах. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах. На основі проведеного 

дослідження сформульовано низку положень та висновків, які відображають 

його наукову цінність та практичну значущість, зокрема: 
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уперше: 

– запропоновано концептуальні основи механізму адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах, що 

передбачає формування його правового забезпечення, визначення 

оптимальної моделі суб’єктів регулювання, а також розробки відповідного 

регуляторного інструментарію; 

 сформульовано авторське визначення поняття «економічна криз», під 

яким слід розуміти окремий етап розвитку національної чи світової 

економіки, що викликаний загостренням внутрішніх чи зовнішніх 

суперечностей і який характеризується скороченням обсягів виробництва, 

зростанням рівня безробіття, зниженням реальних доходів населення, 

зростанням інфляції та загальною макроекономічною нестабільністю; 

 визначено поняття адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах як скоординовану діяльність уповноважених 

суб’єктів публічної влади й управління, яка спрямована на аналіз причин 

виникнення кризи, послаблення негативного впливу кризових явищ на 

економіку, усунення першопричин даних явищ, а також недопущення їх 

прояву в майбутньому, і при якій для досягнення поставлених цілей 

застосовується спеціальний комплекс методів впливу на суспільні відносини;  

 обґрунтовано необхідність прийняття Державної програми розвитку 

телекомунікацій в Україні, якою передбачено об’єднання в єдину інтегральну 

систему діяльність усіх суб’єктів публічної влади й управління, компетенція 

яких поширюється на дану сферу суспільних відносин, яка при належному 

застосуванні забезпечить позитивний ефект для всього процесу 

антикризового адміністративно-правового регулювання; 

 сформульовано низку пропозицій стосовно удосконалення норм 

галузевого законодавства щодо регулювання відносин в досліджуваній сфері;  

удосконалено: 

 положення, що за умов існування кризових явищ в економіці країни 

процес її адміністративно-правового регулювання повинен набувати 

особливого змісту, що дозволить уповноваженим суб’єктам публічної влади 

й управління застосувати комплекс регулятивних заходів як організаційного 

так і правового характеру; 

 підходи щодо збалансованого поєднання адміністративних та економічних 

методів у процесі державного антикризового регулювання економіки, зокрема 

адміністративні методи найбільш доцільно застосовувати лише на первинних 

етапах здійснення антикризової політики, тоді як економічні – упродовж періодів 

стабілізації, пожвавлення й піднесення економіки; 

 положення, що поряд із загальними принципами адміністративно-

правового регулювання, необхідним є врахування також спеціальних, 

зокрема: принципу постійної готовності до можливого порушення 

економічної рівноваги, принципу раннього виявлення кризових явищ, 

принципу диференціації індикаторів кризи, принципу терміновості 
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реагування на окремі кризові явища, принципу адекватності реагування на 

кризові явища, принципу вибору ефективних форм протидії кризам, 

принципу попередньої підготовки до можливих криз, принципу здійснення 

політики активних дій щодо протидії кризовим явищам;  

дістали подальшого розвитку: 

 положення про необхідність розробки комплексних заходів щодо 

усунення наслідків економічної кризи та реалізація концепції зростання економіки 

на основі високотехнологічних галузей потребує від органів державної влади 

загальної компетенції прийняття окремої антикризової програми та переходу до 

нової стратегії розвитку, яка б передбачала стимулювання поширення новітніх 

високоефективних та енергозберігаючих технологій, збалансування інвестицій між 

галузями економіки, а також сприяла б здійсненню науково-технологічного 

прогресу як основного рушія розвитку національного господарства на середньо- та 

довгострокову перспективу; 

 висновки, що неупереджене, справедливе, своєчасне, на засадах 

верховенства права, а не політичної доцільності, вирішення 

адміністративними та господарськими судами відповідних спорів є одним з 

найважливіших елементів розвитку економіки країни, зокрема і завдяки 

формуванню інвестиційно привабливого середовища; 

 положення щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні 

інституту взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах як визначеної та регламентованої законом 

діяльності органів публічної влади й управління, що спрямована на 

подолання її причин та  наслідків;  

 висновки, що стан ефективності адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах залежить від чинників 

нормативного, організаційного, економічного, політико-правового, 

соціально-психологічного, морально-ідеологічного та інформаційного 

характеру, а відтак потребує від повноважних суб’єктів врахування їх  змісту 

та особливостей;  

 положення щодо вдосконалення законодавства у сфері іноземного 

інвестування, що стосується законодавчого закріплення змісту й механізму 

реалізації державних гарантій захисту іноземних інвестицій в будь-яких 

умовах: звичайних, кризових тощо; 

 положення щодо необхідності вдосконалення організаційних засад 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах, що передбачає формування скоординованої системи уповноважених 

суб’єктів публічної влади й управління та нормативного закріплення змісту 

та обсягу їх повноважень у сфері антикризового регулювання економіки; 

 положення стосовно можливості використання зарубіжного досвіду в 

Україні та зазначено, що подолання економічної та фінансової кризи вимагає 

скоординованих і послідовних дій, перш за все, на урядовому рівні країни, 
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оскільки саме уряд повинен визначити систему антикризових заходів з 

подальшим затвердженням їх на рівні парламенту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

використовуються та можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого наукового дослідження 

проблем адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах (акт про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

науково-дослідну роботу Одеського державного університету внутрішніх 

справ від 16.05.19 р.; Полтавського університету економіки і торгівлі № 45-

15/84 від 11. 09. 2019 р.); 

– у правотворчості – під час внесення змін та доповнень до норм 

чинного законодавства, розробки нового законодавства стосовно 

регламентації діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки (лист Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики № 04-12/7-858 від 23.10.2019 р.); 

– у правозастосовній діяльності – під час здійснення регуляторної діяльності 

в Україні уповноваженими на те суб’єктами публічної влади й управління; 

– у навчальному процесі – для підготовки підручників, навчальних 

посібників, курсів лекцій з дисциплін «Адміністративне право України», 

«Фінансове право України» (акти впровадження результатів дисертаційної 

роботи в навчальний процес Одеського державного університету внутрішніх 

справ від 25.05.2019 р.; Полтавського університету економіки і торгівлі № 28 

від 16.09. 2019 р.)  

Особистий внесок здобувача. Положення дисертації, що складають її 

наукову новизну, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки 

опубліковано у наукових фахових та інших виданнях без співавторів.   

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорено на 

засіданні кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Основні ідеї, положення й висновки дисертації було оприлюднено здобувачем 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також на 

науково-практичному семінарі, зокрема: «Адміністративна реформа та проблеми 

вдосконалення діяльності правоохоронних органів» (Сімферополь, 10 грудня 2009 

р.), «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (Одеса, 23 

квітня 2010 р.), «Теорія і практика адміністративного права, стан та перспективи», 

(Херсон, 22 травня 2010 р.), «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні 

аспекти» (Донецьк, 15 жовтня 2010 р.), «Реформування податкової служби України 

відповідно до європейських стандартів», (Ірпінь, 22 жовтня 2010 р.), «Фінансово-

економічна безпека в Україні: стан та перспективи розвитку» (Одеса, 24 грудня 

2010 р.), «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку» (Київ, 24 лютого 2011 р.), «Правове 

регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» 

(Запоріжжя, 31 березня 2011 р.), «Актуальні питання реалізації чинних 
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національних та міжнародних нормативно-правових актів» (Одеса, 16-17 квітня 

2011 р.), «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави” (Одеса, 

21 квітня 2011 р.), “Актуальні питання державотворення в Україні”, (Київ, 21-22 

квітня 2011 р.), «Податкові регулятори соціально-економічного розвитку України» 

(Ірпінь, 21 квітня 2011 р.), «Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизації та перспективи розвитку» (Херсон, 1–2 березня 2013 р.), «Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави», 

(Одеса, 25 березня 2016 р.), «Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави», (Одеса, 30 березня 2017 р., 

«Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової 

держави», (Одеса, 30 березня 2018 р.), «Форум прямої демократії», (4 грудня 

2018 р.), «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної 

правової держави», (Одеса, 25 березня 2019 р.).  

Публікації. Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи 

висвітлено в одноосібній монографії «Антикризове адміністративно-правове 

регулювання економіки України (теоретичні основи, методи та суб’єкти)» 

(2014 р.), підручнику «Адміністративне право України. Повний курс» (у 

співавторстві) (2019), 35-ти наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях, з них 6 – у міжнародних наукових журналах та виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз, а також у 18-ти тезах 

доповідей, оприлюднених на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно об’єднують п’ятнадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 433 сторінки, з них основного тексту – 375 сторінок, 

список використаних джерел нараховує 397 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету і 

завдання, об’єкт і предмет, окреслено методи дослідження, визначено 

наукову новизну та з’ясовано практичне значення одержаних результатів; 

наведено відомості щодо апробації результатів дослідження, публікацій, 

структури та обсягу дисертації. 

Розділ 1. «Теоретико-правові основи адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах» складається з 

чотирьох підрозділів, у яких здійснено історико-правовий огляд становлення 

та розвитку адміністративно-правового регулювання економіки в Україні, 

визначено економіко-правову природу кризової економіки, з’ясовано її як 

об’єкт адміністративно-правового регулювання, а також досліджено розвиток 
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постіндустріальної економіки як пріоритетну мету антикризового 

адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах. 

Підрозділ 1.1. «Поняття та характеристика антикризового 

адміністративно-правового регулювання в сфері економіки» присвячений 

дослідженню характерних особливостей антикризового адміністративно-

правового регулювання економіки, співставленню його з похідними та 

суміжними поняттями, порівнянню дефініцій даного поняття, пропонованих 

вітчизняними і зарубіжними науковцями, а також обґрунтуванню та 

наведенню відповідного авторського визначення. 

На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у сфері 

адміністративного права та антикризового управління, статистичних даних 

показано, що в час виникнення та загострення кризових явищ в економіці від 

держави вимагається оперативність у досягненні поставлених завдань і 

застосування відповідних методів державного управління імперативного 

характеру. У той же час, після подолання первинних економічних складнощів, 

викликаних кризою, необхідним є використання економічних методів 

регулювання протягом усього періоду посткризового відновлення.  

Обґрунтовано висновок, що за своєю сутністю антикризове 

адміністративно-правове регулювання економіки полягає в скоординованій 

діяльності органів публічної влади й управління, яка спрямована на аналіз 

причин виникнення кризи, послаблення негативного впливу кризових явищ 

на економіку, усунення першопричин даних явищ, а також недопущення їх 

прояву в майбутньому. 

У підрозділі 1.2. «Генезис дослідження адміністративно-правового 

регулювання економіки у кризових умовах» досліджено розвиток сучасних 

наукових поглядів щодо адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах. Автором визначені теоретичні та практичні 

питання, що залишилися поза увагою вчених та потребують теоретичного й 

практичного вирішення з метою удосконалення діяльності органів публічної 

адміністрації у зазначеній сфері.  

Констатовано, що існуючі навчальні та наукові дослідження із проблем 

адміністративно-правового регулювання економіки можна об’єднати у 

декілька груп, зокрема: дослідження, що присвячені аналізу 

загальнотеоретичних аспектів адміністративно-правового регулювання 

економікою, як у звичайних так і у кризових умовах; дослідження, що 

присвячені аналізу публічного адміністрування у сфері забезпечення 

економічної безпеки; дослідження, що присвячені аналізу антикризового 

державного регулювання економіки; дослідження, що присвячені аналізу 

діяльності органів публічної адміністрації зарубіжних країн щодо 

антикризового державного регулювання. 

У підрозділі 1.3. «Кризова економіка як об’єкт адміністративно-

правового регулювання» зазначено, що за умов функціонування кризових 

явищ процес адміністративно-правового регулювання економіки повинен 
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набувати специфічних рис, що дозволить уповноваженим суб’єктам 

здійснювати ефективну протидію негативним тенденціям у народному 

господарстві. Змістовно доведено, що виведення країни зі стану економічної 

кризи передбачає застосування цілого комплексу регулятивних заходів як 

організаційного так і правового характеру. 

На основі аналізу характерних особливостей економічної кризи, її 

причин та наслідків, співставлення позицій науковців у даній сфері, а також 

дослідження ґенези світових економічних криз сформульовано авторське 

визначення поняття «економічна криза» – окремий етап розвитку 

національної чи світової економіки, що викликаний загостренням внутрішніх 

чи зовнішніх суперечностей і який характеризується скороченням обсягів 

виробництва, зростанням рівня безробіття, зниженням реальних доходів 

населення, зростанням інфляції та загальною макроекономічною 

нестабільністю. У цьому зв’язку обґрунтовано думку, що ефективність 

механізму адміністративно-правового регулювання економіки в кризових 

умовах багато в чому залежить від розуміння змісту та причин економічної 

кризи й розробки та реалізації відповідних антикризових заходів. 

Підрозділ 1.4. «Розвиток постіндустріальної економіки як пріоритетна 

мета антикризового адміністративно-правового регулювання в Україні» 

присвячено аналізу особливостей розвитку інформаційної економіки; 

визначенню основоположних напрямів державно-владної діяльності у сфері 

стимулювання переходу економіки до постіндустріального етапу свого 

розвитку, а також обґрунтуванню конкретних заходів органів публічної влади 

щодо подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи 

одночасно з прискоренням переходу України до постіндустріального 

(інформаційного) етапу розвитку економічної системи. 

Аналізуючи сутність інформаційної (постіндустріальної) економіки, 

показано, що формування саме такого типу економічних відносин є 

домінуючою тенденцією світового розвитку, що зумовлює кардинальні зміни 

в різних сферах і секторах економіки. 

Обґрунтовано висновок, що створення якісної інфраструктури для 

формування інформаційного суспільства в Україні виступає важливим завданням 

при здійсненні антикризового адміністративно-правового регулювання. У цьому 

зв’язку констатується необхідність прийняття Державної програми розвитку 

телекомунікацій в Україні, яка зведе в єдину узгоджену систему діяльність усіх 

органів публічної влади, компетенція яких поширюється на дану сферу суспільних 

відносин. Наголошено, що при прийнятті даного документа необхідно взяти до 

увагу значну кількість змін та доповнень до Концепції розвитку телекомунікацій в 

Україні, яка при належному застосуванні забезпечить значний позитивний ефект 

для всього процесу здійснення антикризового адміністративно-правового 

регулювання в Україні. 

Розділ 2. «Елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах» складається з трьох 
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підрозділів, у яких розкрито зміст елементів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, зокрема: принципів, 

функцій та його методів. 

Підрозділ 2.1. «Принципи адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах» присвячено розробленню принципів як вихідних 

правових засад, що мають бути покладені в концептуальну основу 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах.  

Зазначено, що практично всі без винятку проаналізовані автором 

принципи більшою чи меншою мірою притаманні процесу функціонування 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки. Попри це 

вони характеризуються значними особливостями, а як наслідок – потребують 

більш детального дослідження. 

Констатовано, що принципи як ідеологічні основи відіграють важливу 

роль при здійсненні адміністративно-правового регулювання в кризових 

умовах, адже закладають фундаментальні положення, що мають своє 

відображення у процесі такого регулювання та його результатах.  

Доведено, що поряд із загальними фундаментальними ідеями 

адміністративно-правового регулювання, необхідним є врахування також 

його повноважними суб’єктами, зокрема у їх правозастосовній діяльності  

спеціальних принципів, зокрема принципу постійної готовності до 

можливого порушення економічної рівноваги, принципу раннього виявлення 

кризових явищ, принципу диференціації індикаторів кризи, принципу 

терміновості реагування на окремі кризові явища, принципу адекватності 

реагування на кризові явища, принципу вибору ефективних форм протидії 

кризам, принципу попередньої підготовки до можливих криз, принципу 

здійснення політики активних дій щодо протидії кризовим явищам. Кожен із 

наведених принципів аналізується детально. 

У підрозділі 2.2. «Функції адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах» здійснено аналіз нормативно-правових 

актів, наукової та довідкової літератури з метою визначення змісту функцій 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених 

щодо визначення поняття «функція» та у зв’язку з цим обґрунтовано 

висновок, що функція адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах – це зовнішній прояв напрямків управлінської 

діяльності суб’єкта регулювання, який характеризується самостійністю, 

здійснюється специфічними методами залежно від об’єкта регулювання 

(певної сфери суспільних відносин) з метою досягнення певних результатів.  

Окрему увагу приділено характеристиці функцій адміністративно-

правового регулювання у сфері економіки в кризових умовах, зокрема: 

запобіганню, зниженню та ліквідації негативних наслідків економічної кризи, 

забезпеченню сталого функціонування фінансово-кредитного сектору 
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економіки, забезпеченню інвестиційної привабливості економіки України, а 

також забезпеченню реалізації процедур ліцензування тощо. 

Досліджуючи функцію щодо запобігання державою негативних економічних 

наслідків (зниження ризику негативних економічних наслідків), наголошено на її 

важливості та пріоритетності, оскільки соціально-економічні результати 

превентивних дій зазвичай є найбільш важливими і ефективними для громадян, 

суспільства, економіки і в цілому держави, аніж їх ліквідація. 

Підрозділ 2.3. «Методи адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах» присвячено визначенню, обґрунтуванню переліку та 

співвідношенню методів адміністративно-правового регулювання, які слід 

застосовувати при здійсненні державного впливу на економічну систему для 

досягнення найбільш позитивного ефекту в умовах функціонування кризових 

явищ та післякризового відновлення економіки. 

Наголошено, що військові дії на сході країни, незавершеність реформ щодо 

галузевої реструктуризації, суперечності задекларованої соціальної політики та 

реальних економічних можливостей, невизначеність стратегічного напряму в 

геополітичному розвитку нашої держави, а також усе ще відчутний вплив світової 

фінансово-економічної кризи створюють додаткові загрози для стабільного й 

прогресивного розвитку національного господарства України. Констатується 

необхідність розробки сучасних методів регулювання економіки з боку держави, 

що було б спрямоване на протидію кризам економічного характеру та запобігання 

їх виникненню в майбутньому. 

Доведено, що при використанні економічних методів адміністративно-

правового регулювання більш надійно забезпечується виконання 

поставлених завдань. Особиста зацікавленість та задоволення власних 

інтересів суб’єктами господарювання сприяють досягненню державою 

стабільних та довготривалих результатів, на відміну від адміністративних 

(прямих) методів, що діють лише обмежений проміжок часу і часто 

суперечать інтересам суб’єктів господарювання. Імперативні методи 

зазвичай є неефективними ще й тому, що передбачають застосування санкцій 

за невиконання чи неналежне виконання припису чи порушення заборони 

уповноваженого органу влади. 

Завершується підрозділ висновком, що лише поєднання 

адміністративних та економічних методів у процесі адміністративно-

правового регулювання економіки багато в чому зумовлює ефективність та 

результативність даного процесу. У цьому зв’язку адміністративні методи 

найбільш доцільно застосовувати на первинних етапах економічної кризи, 

тоді як економічні – упродовж періодів стабілізації, пожвавлення та розвитку 

системи господарювання. 

Розділ 3. «Система суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах» складається з 

чотирьох підрозділів, в яких з’ясовано систему суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах, зокрема 
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охарактеризовано адміністративно-правовий статус органів публічної влади 

та його реалізацію у сфері антикризового регулювання економіки України. 

У підрозділі 3.1. «Органи державної влади загальної компетенції у сфері 

антикризового адміністративно-правового регулювання економіки України» 

наголошено на важливості діяльності органів державної влади загальної 

компетенції у процесі антикризового впливу на суспільні відносини в цілому 

та їх економічну сферу зокрема. Серед таких суб’єктів виділено Верховну 

Раду України, Кабінет Міністрів України, Президента України, а також РНБО 

України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони, у 

зв’язку з чим досліджено їх правовий статус в даному аспекті, а також 

окреслено перспективи вдосконалення їх діяльності, спрямованої на 

подолання кризових явищ економічного характеру. 

Констатовано, що протягом усього періоду наявності кризових явищ в 

Україні не було прийнято та повною мірою не реалізовано жодного 

спеціального документа програмного характеру Уряду, який би містив пакет 

заходів щодо протидії кризовим явищам. Зазначається, що чинні нормативні 

акти містять окремі антикризові ініціативи, втім більшість з них мають 

фрагментарний характер і не дозволяють стверджувати про комплексний, 

системний підхід до вирішення основоположних проблем розвитку 

економіки України. 

Обґрунтовано висновок, що усунення названих проблем та реалізація 

концепції зростання економіки на основі високотехнологічних галузей 

потребує від органів державної влади загальної компетенції прийняття 

окремої антикризової програми та перехід до нової стратегії розвитку, яка б 

передбачала стимулювання поширення новітніх високоефективних та 

енергозберігаючих технологій, збалансування інвестицій між галузями 

економіки, а також сприяла здійсненню науково-технологічного прогресу як 

основного рушія розвитку національного господарства на середньо- та 

довгострокову перспективу. 

У підрозділі 3.2. «Органи державної влади та управління спеціальної 

компетенції як суб’єкти адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах» зазначається, що в період функціонування кризових 

явищ затребуваність виваженого втручання органів публічної влади спеціальної 

компетенції в економіку суттєво зростає, що пояснюється загостренням 

недосконалостей ринкового середовища, посиленням їх негативного впливу на 

розвиток національного господарства. У зв’язку з цим детально охарактеризовано 

роль та значення в системі антикризового регулювання вітчизняної економіки 

органів публічної влади спеціальної компетенції, серед яких Мінекономрозвитку, 

НБУ, ДФС України, Мінагрополітики України, Мінрегіонбуд та 

Антимонопольний комітет України.  

Показано, що для належного здійснення протидії кризовим явищам 

необхідно здійснити коригування нормативної основи функціонування 

Мінекономрозвитку, провести структурні зміни даного міністерства, а також 
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зосередити увагу на стимулюванні залучення зовнішніх прямих інвестицій, 

забезпеченні збалансованого характеру зростання соціального забезпечення, 

оптимізації використання бюджетних коштів, щодо яких Мінекономрозвитку 

є головним розпорядником, а також установлення пріоритетності 

капіталовкладень у сферу нематеріального виробництва. 

Констатовано, що НБУ необхідно здійснювати стимулювання ділової 

активності шляхом скорочення облікової ставки, зростання грошової маси, 

зниження обов’язкових резервів. І хоча регулювання економіки не 

визначається серед пріоритетних функції НБУ, його вплив на стабільність 

грошової одиниці, а також підтримання цінової стабільності спроможні 

суттєво полегшити подолання вітчизняною економікою кризового стану та 

досягнути посткризового відновлення. 

Підрозділ 3.3. «Органи судової влади в системі суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах» присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів 

діяльності органів судової влади в системі адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах.  

Встановлено, що повноваження Конституційного Суду України 

спрямовані, по-перше, на захист основ конституційного ладу, по-друге, 

захист основних прав, свобод людини і громадянина і, по-третє, забезпечення 

верховенства і прямої дії Конституції України на всій території держави.  

Окрему увагу приділено аналізу діяльності господарського та 

адміністративного судів. Так, зокрема аналіз судової практики свідчить, що 

саме рішення судів господарської юрисдикції безпосередньо впливають на 

функціонування економічного базису нашої держави. Неупереджене, 

справедливе, своєчасне, на засадах верховенства права, а не політичної 

доцільності, вирішення спорів у цій сфері є одним із найважливіших 

елементів розвитку економічних правовідносин у державі. 

На основі аналізу правозастосовної та судової практики виокремлено 

категорії справ у сфері економіки, що можуть бути розглянуті в 

адміністративних судах, зокрема: справи зі спорів з приводу реалізації 

податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами 

вимог; справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах 

зайнятості населення та соціального захисту громадян; справи зі спорів з 

приводу реалізації публічної фінансової політики; справи зі спорів з приводу 

забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі 

спорів щодо: митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, спеціальних 

заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, державного регулювання цін і 

тарифів, а також управління об’єктами державної (комунальної) власності, у 

тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; 

здійснення державних закупівель. 

У підрозділі 3.4. «Взаємодія суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах як умова стабілізації 
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соціально-економічних відносин в країні» показано, що наразі однією із 

серйозних проблем діяльності суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах є невизначеність та 

незбалансованість окремих складових частин правового регулювання даної 

сфери, а зокрема їх взаємодії. 

На основі аналізу практики діяльності досліджуваних суб’єктів 

публічної адміністрації показано, що взаємодія необхідна і логічно 

обґрунтована тим, що це дозволяє, по-перше, ефективно та оперативно 

реалізовувати антикризові заходи; по-друге, розмежувати функції та 

повноваження між різними суб’єктами.  

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення взаємодії суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах. Окрему увагу приділено характеристиці законів, норми яких 

регулюють взаємодію досліджуваних суб’єктів. 

Сформульовано авторські пропозиції щодо удосконалення нормативно-

правового забезпечення взаємодії суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки в кризових умовах. 

Розділ 4. «Напрями удосконалення механізму адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах» 

складається з чотирьох підрозділів, в яких з’ясовано систему чинників, що 

впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, запропоновано удосконалити 

адміністративно-правове забезпечення регулювання економіки України в 

кризових умовах, організаційні основи антикризового регулювання 

економіки, а також наголошено на доцільності використанні зарубіжного 

досвіду у досліджуваній сфері. 

У підрозділі 4.1. «Характеристика чинників, що впливають на 

ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах» на основі аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених, практики діяльності органів публічної влади у сфері економіки 

встановлено, що стан ефективності адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах залежить від чинників нормативного, 

організаційного, економічного, політико-правового, соціально-психологічного, 

морально-ідеологічного та інформаційного характеру.  

Наголошено, що адміністративно-правове регулювання економіки 

України в кризових умовах здійснюється в межах реалізації державної 

економічної політики, яка залишається в «руках» держави основним 

інструментом регулювання відтворювального процесу і створення 

матеріальної бази розвитку країни. 

Окрему увагу приділено змісту нормативного та організаційного 

чинників. Встановлено, що до нормативних чинників, що впливають на 

ефективність регулювання економіки України в кризових умовах, відносять 

недосконалість ліцензійного законодавства, складність процедури видачі 
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ліцензій, зокрема, надмірні адміністративні бар’єри у сфері отримання 

документів ліцензійно-дозвільного характеру, недосконалість законодавства 

в інвестиційній сфері, зокрема у сфері іноземного інвестування, нормативну 

невизначеність порядку взаємодії уповноважених органів публічної 

адміністрації із питань реалізації антикризових заходів, що істотно знижують 

ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах. 

Встановлено, що серед організаційних чинників можна назвати: швидку 

та невпорядковану зміну системи соціального управління, що призвела до 

заміни системи патронату i привілеїв на відверто грошову корупцію; 

особливості приватизації державного майна, які створили чиновникам 

широкі можливості для зловживань; відсутність належного соціального 

контролю за управлінням державними матеріальними та фінансовими 

ресурсами; домінування корпоративно-бюрократичних груп у вирішенні 

багатьох економічних i політичних питань. Детально проаналізовано й інші 

чинники, що мають політико-правовий, соціально-психологічний та 

морально-ідеологічний характер. 

У підрозділі 4.2. «Удосконалення правових актів, норми яких 

регламентують адміністративно-правове регулювання економіки України в 

кризових умовах» доведено, що суттєвим недоліком галузевого 

законодавства, норми якого визначають адміністративно-правове 

регулювання економіки України в кризових умовах, є невизначеність 

стратегічної мети політики держави у даній сфері. 

Зокрема встановлено, що на сьогодні одним із основних напрямів 

реформування економіки є удосконалення законодавства в сфері іноземного 

інвестування. У цьому зв’язку важливим питанням удосконалення досліджуваних 

правових актів є питання визначення державних гарантій захисту іноземних 

інвестицій в будь-яких умовах, зокрема звичайних та кризових.  

Висвітлено проблему невідповідності Законів України «Про режим 

іноземного інвестування» та «Про правовий режим надзвичайного стану» духу 

конституційних положень, які гарантують право людини на власність. Особливої 

гостроти дана проблема набуває в умовах збройної агресії Російської Федерації, 

тимчасової окупації окремих територій України та інших чинників, що 

обумовлюють потребу примусового відчуження або вилучення в інтересах 

національної безпеки майна юридичних і фізичних осіб.  

Окрему увагу приділено необхідності удосконалення процедури 

ліцензування. Наголошено, що жодна із запропонованих автором пропозицій 

не може бути реалізована без відповідного комплексного документа 

програмного характеру щодо протидії кризовим явищам в економіці, який би 

чітко закріпив на законодавчому рівні поступальні кроки уповноважених 

органів публічної влади й управління щодо виходу країни зі складного 

фінансового становища. 
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Завершується підрозділ обґрунтуванням висновку про необхідність 

також удосконалення процедури взаємодії суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки в кризових умовах, що передбачає 

розробку та прийняття єдиного нормативно-правового акта, в якому були б 

визначені поняття та форми такої взаємодії. 

У підрозділі 4.3. «Удосконалення організаційних основ адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах» наголошується, 

що проблеми організаційних засад адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах криються у відсутності 

скоординованої системи уповноважених суб’єктів публічної влади й 

управління, а також розбалансованості змісту та обсягу їх повноважень у 

сфері антикризового регулювання економіки.  

Констатовано, що визначені цілі в положенні про діяльність конкретного 

органу (міністерство, служба, агентство, інспекція) мають загально правовий 

характер і не включають мету, що визначена в так званих «програмних актах-

документах», таких як Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання 

негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 31.10.2008 р. У зв’язку з цим запропоновано 

внести зміни та доповнення у частині конкретизації мети діяльності даних органів 

у відповідні нормативно-правові акти.  

Зазначається, що жодний нормативно-правовий акт не закріплює саме 

спеціальних завдань суб’єктів антикризового регулювання економіки, а тому 

такі акти повинні містити відповідні положення щодо реалізації спеціальних 

завдань саме в умовах економічної кризи, серед яких: забезпечення 

формування та реалізація державної антикризової економічної політики; 

забезпечення формування та реалізація антикризових заходів, що спрямовані 

на розвиток агропромислового комплексу; забезпечення формування та 

реалізація державної фінансової антикризової політики; попередній аналіз 

економічної ситуації з метою запобігання кризовим явищам; здійснення 

відповідних антикризових заходів до виникнення кризи; ефективне 

використання наявних ресурсів для нейтралізації кризових явищ; здійснення 

належного контролю за використанням ресурсів для нейтралізації кризових 

явищ; координація діяльності структурних елементів у системі протидії 

кризовим явищам тощо. 

У підрозділі 4.4. «Використання зарубіжного досвіду щодо 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах» обґрунтовується доцільність і необхідність використання 

позитивного нормотворчого та організаційного досвіду зарубіжних країн у 

сфері адміністративно-правового регулювання економіки в кризових умовах. 

Акцентовано увагу на комплексності антикризових заходів, розроблених 

і прийнятих урядами різних держав (США, Франції, ФРН, Японії, Китаю). 

Проаналізовано критерії побудови концепції антикризових дій, розглянуто 

основні напрями антикризових заходів. 
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Встановлено, що адміністративно-правове регулювання економіки в 

основному реалізовувалося через вдосконалення законодавства в частині: 

зайнятості населення, розробки та впровадження економічної політики, 

посилення державного втручання в кредитно-фінансову діяльність банків. 

Так, зокрема урядом США були розроблені антикризові заходи, які 

ґрунтувалися на таких принципах: підприємницька діяльність доступна 

кожному громадянину; можливість безперешкодного переміщення 

фінансових і матеріальних ресурсів з одного сектора економіки в інший; 

стабілізація фінансової системи і дозвіл на вивезення капіталу. 

Показано, що головною особливістю діяльності уряду Франції в умовах 

кризи були оперативна розробка і реалізація плану антикризових заходів, в 

якому основна увага була приділена стимулюванню внутрішнього попиту. 

Так, одним із найбільш важливих і ефективних пунктів французької 

антикризової програми була підтримка автомобілебудування. 

Наголошено, що процес подолання кризи Федеральним Урядом 

Німеччини мав комплексний характер і зосереджувався на таких головних 

напрямках: усунення причин і наслідків фінансово-економічної кризи; 

створення кращих умов для розвитку освіти і науки; пенсійне забезпечення, 

догляд і соціальна сфера, охорона здоров'я; охорона навколишнього 

середовища, енергетика, сільське господарство, захист споживачів; сім'я і 

пенсіонери; внутрішня політика і інтеграція; міжнародне партнерство на 

світовому рівні. 

Автором наголошено на потребі виваженого підходу до використання 

зарубіжного досвіду та його апробації, врахуванні вітчизняних національних 

інтересів й економічної та політичної ситуації в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі аналізу нормативно-правових актів, теоретичних 

положень та правозастосовної практики здійснено теоретичне узагальнення 

та запропоновано вирішення наукової проблеми – визначення поняття, 

принципів, функцій, методів та особливостей адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, а також сформульовано 

пропозиції його удосконалення. У результаті проведеного дослідження 

викладено низку висновків та пропозицій, які мають як теоретичне так і 

практичне значення, зокрема: 

1. Сформульовано авторське визначення антикризового адміністративно-

правового регулювання, під яким пропонується розуміти скоординовану 

діяльність уповноважених суб’єктів публічної влади й управління, яка 

спрямована на аналіз причин виникнення кризи, послаблення негативного 

впливу кризових явищ на економіку, усунення першопричин даних явищ, а 

також недопущення їх прояву в майбутньому і при якій для досягнення 
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поставлених цілей застосовується спеціальний комплекс методів впливу на 

суспільні відносини.  

2. Наголошено на великій кількості наукових досліджень у даній сфері, 

однак адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових 

умовах не було предметом окремого дисертаційного або монографічного 

дослідження. Відтак, стрімкий розвиток законодавства у цій сфері, зміна 

структури органів публічної адміністрації, поява нових суспільних відносин, 

що обумовлені кризовими явищами, зумовили потребу у проведенні 

дослідження із зазначеної проблематики та аналізі сучасної практики 

діяльності суб’єктів публічної влади й управління щодо подолання кризових 

явищ в економіці країни. 

3. На основі аналізу характерних особливостей економічної кризи та 

особливостей її прояву в Україні й за кордоном, сформульовано її авторське 

визначення, під яким слід розуміти окремий етап розвитку національної чи 

світової економіки, що викликаний загостренням внутрішніх чи зовнішніх 

суперечностей і який характеризується скороченням обсягів виробництва, 

зростанням рівня безробіття, зниженням реальних доходів населення, 

зростанням інфляції та загальною макроекономічною нестабільністю. 

4. Доведено, що в умовах впливу наслідків світової фінансово-

економічної кризи в Україні необхідним є здійснення структурних змін 

економічної стратегії держави. Показано, що більшість провідних країн світу 

здійснюють перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства, 

тоді як вітчизняна економіка перебуває лише на первинних етапах 

становлення інформаційного суспільства, рівень інвестицій у наукові та 

науково-технічні роботи залишається на порядок нижчим за розвинені 

держави, а існуюча організаційно-правова основа для створення 

інфраструктури інформаційної економіки не дозволяє використати весь 

потенціал нашої держави у даному напрямі. 

5. Наголошено на важливій ролі принципів як вихідних правових 

засадах, що мають бути покладені в концептуальну основу адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах.  

Констатовано, що поряд із загальними принципами адміністративно-

правового регулювання необхідним є врахування також і спеціальних, а саме: 

принципу постійної готовності до можливого порушення економічної 

рівноваги, принципу раннього виявлення кризових явищ, принципу 

диференціації індикаторів кризи, принципу терміновості реагування на 

окремі кризові явища, принципу адекватності реагування на кризові явища, 

принципу вибору ефективних форм протидії кризам, принципу попередньої 

підготовки до можливих криз, принципу здійснення політики активних дій 

щодо протидії кризовим явищам. 

6. Обґрунтовано позицію, що функції суб’єктів публічної влади й 

управління у сфері адміністративно-правового регулювання економіки 
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України в кризових умовах виступають в ролі функцій-завдань, що 

визначають її (економіки) подальший сталий розвиток. 

Показано, що функції деталізують та розкривають завдання держави, її 

повноважних суб’єктів, виступають напрямами реалізації завдань останніх. 

Серед спеціальних функцій держави при здійсненні адміністративно-

правового регулювання економіки виділено: завчасне та систематичне 

визначення передумов виникнення та закономірностей розвитку кризових 

явищ; коригування розподілу фінансових ресурсів держави з урахуванням 

кризових явищ; стабілізація економічного стану держави шляхом 

застосування як рекомендаційних так й імперативних методів впливу; 

компенсація недоліків та суперечностей ринкової економіки, які стали 

причиною кризи; розробка й реалізація комплексного документа програмного 

характеру щодо виходу економіки держави з кризи; координація зусиль 

органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на 

усунення причин виникнення кризових явищ. 

7. Під методами адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах слід розглядати систему засобів, способів та 

прийомів активного впливу уповноважених суб’єктів публічної влади й 

управління на економічну систему країни для досягнення найбільш 

позитивного ефекту в умовах функціонування кризових явищ та 

післякризового відновлення економіки. 

Наголошено, що саме поєднання адміністративних та економічних 

методів у процесі антикризового адміністративно-правового регулювання 

економіки зумовлює ефективність та результативність даного процесу. 

Показано, що адміністративні методи найбільш доцільно застосовувати на 

первинних етапах подолання кризи, а економічні – упродовж періодів 

стабілізації, пожвавлення та розвитку системи господарювання. 

8. Встановлено, що в процесі розв’язання проблем національного 

господарства, які зумовлені світовою фінансово-економічною кризою, 

особливо важливу роль відіграють органи влади загальної компетенції, 

оскільки вони поширюють свою предметну спеціалізацію на регулювання 

широкого обсягу суспільних відносин на загальнодержавному рівні. Серед 

таких органів охарактеризовано ВР України, КМ України, Президента 

України, а також РНБО України як його координаційного органу з питань 

національної безпеки і оборони.  

Обґрунтовано висновок, що діяльність українського парламенту в 

сучасних умовах має бути спрямована на створення ефективної та стабільної 

законодавчої основи, а для її успішної реалізації необхідним є створення 

спеціального Комітету в складі Верховної Ради України.  

9. Показано, що основна роль НБУ в процесі реалізації ефективної 

антикризової політики, як у грошово-кредитній сфері так і в межах економіки 

в цілому, повинна бути зосереджена на реалізації стимулюючої монетарної 

політики, пожвавленні ділової активності, створенні умов для 
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трансформаційних перетворень в економіці, а також виконанні лише тих 

функцій, що встановлені в законодавстві. Відхилення від установлених 

орієнтирів і реалізація завдань з наповнення бюджету за допомогою 

емісійних методів призводить до значних негативних наслідків і суперечить 

антикризовому призначенню даного інституту. 

10. Наголошено, що діяльність органів судової влади безпосередньо 

впливає на економічні відносини через винесення ними судових рішень. На 

основі аналізу судової практики показано, що наразі є дуже важливим знайти 

баланс між реалізацією закріплених економічних прав та свобод, їх 

обмеженням у відповідних випадках, а також при одночасному їх захисті. 

11. Доведено, що в умовах економічної кризи одним із пріоритетних напрямів 

розвитку адміністративного законодавства є удосконалення нормативно-правової 

регламентації процедури ліцензування, зокрема що стосується розвитку малого та 

середнього бізнесу. Світовий досвід свідчить, що одним із перших кроків повинна 

стати ліквідація адміністративних бар’єрів, в тому числі й у сфері отримання 

документів ліцензійно-дозвільного характеру. 

12. Доведено необхідність прийняття Закону України «Про нормативно-

правові акти», яким би визначалися питання принципів побудови, структури, 

предмета та меж регулювання, типологія актів, коло суб’єктів їх прийняття, 

процедури їх прийняття, набуття чинності, втрати юридичної сили, правила 

розв’язання законодавчих колізій.  

13. Доведено необхідність розробки та прийняття єдиного нормативно-

правового акта (Закон України «Про взаємодію суб’єктів адміністративно-

правового регулювання економіки в кризових умовах»), в якому необхідно 

закріпити поняття взаємодії суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки в кризових умовах як визначеної та регламентованої 

законом діяльності органів публічної влади й управління, що спрямована на 

взаємну підтримку, кооперацію зусиль по узгодженому, дієвому й 

ефективному управлінню; форми такої взаємодії, а саме: проведення 

спільних нарад, обмін інформацією, спільна розробка програмних документів 

та проєктів, нормативно-правових актів, створення тимчасових 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. 

Окрім цього, запропонована автором структура передбачає три частини 

нормативно-правового акта. Перша частина повинна включати такі 

положення: а) призначення (основна мета діяльності); б) завдання; в) функції 

суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в кризових 

умовах. До другої частини повинні входити такі елементи: схема 

організаційного підпорядкування структурних одиниць; схема розподілу 

завдань, функцій кожного суб’єкта адміністративно-правового регулювання 

економіки в кризових умовах; порядок здійснення внутрішньої та зовнішньої 

взаємодії. Третя частина повинна містити перелік повноважень, прав та 

обов’язків суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки в 

кризових умовах. 
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14. На основі аналізу досвіду зарубіжних країн щодо використання 

антикризових заходів обґрунтовано висновок, що всі вони були спрямовані, 

перш за все, на збереження обсягів промислового виробництва, що в 

основному реалізовувалося через вдосконалення законодавства в частині 

зайнятості населення, розробки та впровадження економічної політики, 

посилення державного втручання в кредитно-фінансову діяльність банків, що 

обумовлює потребу вивчення даного досвіду та можливості його 

використання в українських реаліях.   

15. Обґрунтовано необхідність внесення широкого комплексу 

законодавчих змін та доповнень, спрямованих на підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових 

умовах, зокрема до: 

Кодексів України: 

Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 р.;  

Бюджетного Кодексу України від 8.07.2010 р.; 

Законів України:  

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; Закону 

України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 

фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України»; Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції»; Закону України «Про комітети Верховної 

Ради України»; Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України»; Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Закону України 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Одеський державний університет внутрішніх справ. – 

Одеса, 2019. 

У дисертації здійснено системне комплексне дослідження проблем 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, а 

саме: визначено поняття та зміст адміністративно-правового регулювання економіки; 

здійснено історико-правовий огляд становлення та розвитку адміністративно-

правового регулювання економіки, розкрито економіко-правову природу кризової 

економіки та охарактеризовано її як об’єкт адміністративно-правового регулювання; 

досліджено елементи механізму адміністративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах, зокрема досліджено принципи, функції та методи 

адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах; 

вивчено та узагальнено систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

економіки України в кризових умовах, зокрема органи державної влади та 

управління загальної компетенції, органи державної влади та управління спеціальної 

компетенції, органи судової влади в системі суб’єктів адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах, а також означено механізм 

взаємодії суб’єктів адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах; визначено напрями удосконалення механізму адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах через: характеристику 

чинників, що впливають на ефективність такого регулювання, удосконалення 

правових актів та організаційних основ регулювання, а також використання 

зарубіжного досвіду у досліджуваній сфері. 

Під час проведеного дослідження вироблено систему теоретико-

методологічних, організаційних, правових положень та обґрунтовано наукові 

результати у сфері адміністративного права, що вирішують наукову 

проблему адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання; економічні 

кризи; суб’єкти публічної адміністрації; принципи, функції та методи 

регулювання економіки в кризових умовах; суб’єкти загальної компетенції, 

органи судової влади; зарубіжний досвід.  
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В диссертации осуществлено системное комплексное исследование 

проблем административно-правового регулирования экономики Украины в 

кризисных условиях, а именно: охарактеризованы генеза научных взглядов 

отечественных и зарубежных ученых по становлению и развитию 

административно-правового регулирования экономики; выяснено экономико-

правовую природу кризисной экономики как объекта административно-

правового регулирования; охарактеризованы элементы механизма 

административно-правового регулирования экономики Украины в кризисных 

условиях; проанализировано содержание властных полномочий субъектов 

административно-правового регулирования экономики Украины в кризисных 

условиях; раскрыты особенности правового статуса органов государственной 

власти и управления общей компетенции как субъектов административно-

правового регулирования экономики Украины в кризисных условиях, а также 

особенности правового статуса органов государственной власти и управления 

специальной компетенции в исследуемой сфере; охарактеризована деятельность 

органов судебной власти, в частности судов административной и хозяйственной 

юрисдикции по обеспечению эффективного правосудия в системе 

отечественных экономических завязок, раскрыто содержание мероприятий 

взаимодействия субъектов административно-правового регулирования 

экономики Украины в кризисных условиях как условие стабилизации 

социально-экономических отношений в стране. 

В ходе проведенного исследования разработана система теоретико-

методологических, организационных, правовых положений и обоснованно 

научные результаты в области административного права, решают научную 

проблему административно-правового регулирования экономики Украины в 

кризисных условиях. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование; 

экономические кризисы; субъекты публичной администрации; принципы, 

функции и методы регулирования экономики в кризисных условиях; субъекты 

общей компетенции, органы судебной власти; зарубежный опыт. 

 

ABSTRACT 

 

Krykun V.B. Administrative and Legal Regulation of the economy of 

Ukraine in crisis. – Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Law Degree in Specialty 12.00.07 – administrative law 

and process; finance law; information law (jurisprudence). – Odesa State 

University of Internal Affairs. – Odesa, 2019. 

It is shown that by its nature anti-crisis administrative and legal regulation of 

the economy is a coordinated and systematic activity of public authorities aimed at 

analyzing the causes of the crisis, mitigating the negative impact of crisis 

phenomena on the economy, eliminating the root causes of these phenomena, as 

well as preventing their occurrence in the future.  
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The development of modern scientific views on the administrative and legal 

regulation of the Ukrainian economy in crisis conditions has been also traced. At 

the same time, the theoretical and practical issues that were left out of the 

scientists' attention and in need of theoretical and practical solution to improve the 

activity of public administration bodies in the specified field were identified. It has 

been stated that the existing educational and scientific studies on problems of 

administrative regulation of economy can be unified into several groups, each of 

which is analyzed in detail. 

Researching the crisis economy, it was found that under the conditions of 

crisis phenomena, the process of administrative and legal regulation of the 

economy should acquire specific features that will allow authorized entities to 

effectively counteract negative trends in the national economy. It has been shown 

that the country's withdrawal from the state of economic crisis implies the 

application of a whole set of regulatory measures, both organizational and legal. 

Analyzing the essence of informational (post-industrial) economy, it is shown that 

the formation of this type of economic relations is the dominant tendency of world 

development, which causes fundamental changes in different spheres and sectors of the 

economy. In this regard, it is emphasized that the creation of a quality infrastructure for 

the formation of the information society in Ukraine is an important task in the 

implementation of anti-crisis administrative and legal regulation.  
Analyzing the principles of administrative and legal regulation of the 

economy of Ukraine, it is noted that practically all of them are inherent in the 
process of functioning of anti-crisis administrative and legal regulation of the 
economy. Nevertheless, pointing to the fundamental ideas of implementing such 
regulation, it is emphasized that they are characterized by significant features, 
since they lay down fundamental provisions that are reflected in the process of 
such regulation and its results. It is proved that along with general fundamental 
ideas of administrative and legal regulation, it is necessary to take into account 
special principles, each of which is analyzed in detail in the work. 

There have been determined the list and correlation of the methods of 
administrative and legal regulation that should be applied in performing of state 
influence on the economic system to achieve the most positive effect in the 
conditions of functioning of crisis phenomena and post-crisis economic recovery. 
It has been stated on the necessity of development of modern methods of economy 
regulation by the state which should be aimed at counteracting economic crises and 
preventing their occurrence in future. 

The system of subjects of administrative regulation of the economy of 
Ukraine in crisis conditions has been clarified; in particular, the administrative and 
legal status of public authorities and its implementation in the sphere of crisis 
management of the economy of Ukraine has been characterized. The importance of 
the activity of public authorities of general competence in the process of anti-crisis 
influence on public relations in general and their economic sphere, in particular, 
has been emphasized. It has been noted that during the period of crisis, the demand 
for the prudent intervention of public authorities of special competence in the 
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economy increases significantly which is explained by the aggravation of 
imperfections of the market environment, strengthening of their negative impact on 
the development of the national economy. 

The results of the thesis are of scientific, theoretical and practical interest and 
can be used in research, law-making and law-enforcement activities, as well as in 
the educational process. 

The provisions of scientific novelty and all the results of the work are 
obtained on the basis of personal study and analysis of normative legal acts, 
theoretical provisions and law and judicial practice, and formulated according to 
the results of scientific research. 

Keywords: administrative and legal regulation; economic crises; subjects of 
public administration; principles, functions and methods of regulation of economy 
in crisis conditions; subjects of general and special competence, judicial 
authorities; interaction of subjects of regulation, foreign experience. 
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