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офiцШ 11 ого 011011с1па до1,тора юридичних наук 

Kal\Н.'t-1 c 1~кo'i Нiн11 l lcтpiш111 1ш ю,1ссртацiю Крш,ушt Вiктора Борисовича 

«АJ1.1\ti11iстрат110110-11равовс рс1~улюш111ш1 еюн1омi1,и У1,ра'iни в кризових 

умов:в:», 11од:111у 11:1 здобутп1 1шукового сту11е1-1я до1,тора юридичних наук за 

спецiальнiспо 12.00.07 - адмi11iстратшше Щ)iШО i процес; фiнансове право; 

iнформа1~iilнс право 

Актуальнiсть тсм11 д11ссртацi'i та зв'язок 'ii з науковими програмами, 

планами, темамн. 

У досконалення адм i н iстрати вно-правового регулювання сощально-

економiчно1 сфери в умовах проведення демократичних перетворень в Укра1нi, 

побудови й економiки на базисi ринкових вiдносин, перманентно триваючих 

негативних наслiдкiв глобальноi· фiнансово-економiчноi' кризи мае неабияке 

значения. Переконливим аргументом на користь викладеного е позищя 

законодавця зпдно 1з якою: вщновлення макроеконом1чно1 стабiльностi, 

забезпечення стiйкого зростання економiки, створення належних умов для 

функцiонування суб' ектiв господарювання Е: прюритетним напрямом розвитку 

Украiни (див. Стратегiю сталого розвитку «Украi·на-2020» , схвалену Указом 

Президента Укра1ни вiд 12.01 .2015 р. № 5/2015). Тому не випадково в кризових 
. . . . 

умовах д~яльюсть уповноважених впчизняних оргаюв державно1 влади та 

управлiння як суб' ектiв адм1юстративно-правового регулювання економ1ки 

Украi'ни орiентована на коригування системи державного управтння у 

вiдповiдностi до виникаючих та iснуючих криз. Звичайно таке коригування (як 

антикризовий захiд) неможливо здiйснити без належного нормативно-правового 

пiдrрунтя, яке унормовувало 6 вказану nублiчну дiяльнiсть на необхiдном у рiвнi . 

За результатами системного аналiзу правових засад регулювання означено 1 

сфери в кризових умовах доводиться констатувати необхiднiсть удосконалення 

правових актiв та органiзацiйних основ адмiнiстративно-правового регулювання 

економ1ки Укра'iни з обов'язковим урахуванням 
. . 

ВIДПОВ\ДНОГО ПОЗИТИВНОГО 

зарубiжного досвiду, у тому числi законодавства €вропейського Союзу. Зокрема, 
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йдеться про вiдсутнiсть Е:диних правил адмiнiстративноi' проuедури; 

недосконалiсть механiзмiв реалiзацii' на практицi окремих положень Закону 

Украi'ни «Про державну службу» ; врегулювання питань оплати адмiнiстративних 

послуг та забезпечення приведення законодавства у вiдповiднiсть iз Законом 

Украiни «Про адмiнiстративнi послуги» ; системнi змiни в законодавствi, що 

стосуються судоустрою та судочинства ; ефективний захист всiх форм власнос-п , 

стимулюючi механiзми економiчноi· конкуренцii' та iнвестицiйноi' дiяльностi з 

точки зору унормованостi на законодавчому ршю тоща. 

У свою чергу, ефективнiсть реалiзацii: окреслених захощв напряму залежить 

вiд того на скiльки дослiдженою € вiдповiдна проблематика з теоретичноi· точки 
. . ~ . . ~ . 

зору кр1зь призму : несприятливих тенденцш, що в1доуваються на сучасному еташ 

розвиТh')' суспiльства i держави ; чинникiв , що впливають на резулътативюсть 

вживаних уповноваженими суб 'Е:ктами заходiв вiдповiдного антикризового 

спрямування. Саме цим арх~актуальним питанням присвячена дисерташя 

Крикуна В .Б . в якiй й автор намаrаЕ:ться з теоретичноi та практичноi точок за 

вектором визначеноi· мети та обумовлених останньою завдань , проiлюструвати те , 

що саме сталий економiчний розвиток Украi"ни € запорукою впровадження в 

Украi:нi стандар-пв життя за Е:вропейськими мiрками. 

Опке, тема дисертацii" В . Б. Крикуна «Адмiнiстративно-правове регулювання 

економiки Украi"ни в кризових умовах на часi . Актуальнiсть обраноi' дисертантом 

теми науковоrо дослiдження, також пiдтверджусrься тим , що й змiст кореmосrься 

з: Указом Президента Украi·ни вiд 8 листопада 2019 р . № 837/2019 «Про 

невiдкладнi заходи з проведения реформ та змiuнення державностi»; СтратегiЕ:ю 

ста.лога розвитку « Украi·на - 2020», схваленою Указом Президента Украi'ни вiд 12 

сiчня 2015 Р- № 5/2015 ; СтратеriЕ:ю реформування судоустрою, судочинства та 

сум~жних правових iнститутiв на 2015-2020 рок и , схваленою У казоы Президента 

Украiни вiд 20 травня 2015 р . № 276/2015; Стратеriею державноi· кадровоi" 
ПОЛIТИКИ на 2012-2020 · раки , схваленою Указом Президента Украi'ни вiд О l .1Ютого 
20 12 р . № 45· Стр · ф 

, атепсю ре ормування державного управлiння У:~-...--раiни на 2016-
2020 роки . ' затвердженою розпорядженням Кабiнету Мiн1·стр. у .. . 

18 f\1)а1ю1 вщ 24 
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червня 20 16 р . : Пла н оl\ t дi11 Рад11 €вроп11 для Укра·1ни на 2018-2021 рр. , ухваленим 

Ко1'tiтетом м1н1стрiв Рад11 Е::вропи вiд 2 1 лютого 2018 р .; науковими 

достдженнямн Одеськоrо держа вн о го у 1-11 вере итету внутр1шюх справ 

« Прiорнтетнi н а прям кн роз витку та р еформуван ня правоохоронних оргаюв в 

Yl\lOBR X розrорта ння демократичннх процес1в у державш (державний 

ресстраuiйний н ol\ t ep О 116U006773) та науково-дослiдною темою кафедри 

а,1~1iнi страт11вного прав с1 та адмiнiстративного процесу «Забезпечення прав i 

свобод л.юдини в сучасн их умовах адмiнiстративно-правовими засобами» 

(,1ержавний ресстрацiйний номер О l l 4U004012). 

Тема дисертацit затверджена рiшенням Вчено1 ради Науково-дослiдного 

iнституту фiнансового права Державно1 податково1 служб и У кра1ни, протокол № 4 

вiд 1 4 вересня2010р . 

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв, рекомендацiй. 

Аналiз дисертацit В . Б. Крикуна свiдчить , що ступiнь обrрунтованостi 

основних положень, висновкiв, рекомендацiй е достатнiм . Побудова структури 

,::rисертацй е логiчною: змiст дисертацй складаеться iз вступу, 4 роздiлiв , якi 

мiстять 15 пiдроздшш, висновкiв до кожного роздiлу, загальних висновкiв , 

додатюв та списку використаних джерел . Загальний обсяг дисертацй становить 

433 сторiнки , iз них основного тексту 375 сторiнок, що вiдповiдае встановленим 

вимогам . Завдання поставленi дисертантом для реалiзацii' визначено1 мети , 

вир1шеш у науковiй роботi повнiстю. Робота написана грамотно , виклад 

матерiалу науковий . 

При цьому виклад вiдповiдного матерiалу е посл iдовним з пози цi й 

систем ного пiдходу та узгоджуеться зi змiстом дисертацii' . Науковi положения 

дисертацй е результатом наукового пошуку дисертанта вiдповiдно до 

сформульовано1 мети i завдань дослiдження . Об ' ект та предмет досл iдження В .Б . 

Крикуном визначено чiтко , згiдно iз темою дисертацii' «Адмiнiстративно-правове 

регулювання економiки Украi·ни в кризових умовах» . 

Заслуговуе на увагу значна кiлькiсть теоретичних та емшричних джерел 

творчо опрацьованих дисертантом 397 найменувань : пращ украtнськи х 
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заруб iжни :х науков ui в. у тому ч11сл i н ~ в чально- i\ 1 етод11чн i матер i ал 11 . 13 i ·г~ 111 з 11я11i т:1 

заруб iжнi джерела законодавства з~ теi\ 1 атн чн 11 i\ 1 нaпpяi'ltOi\ t , актн мiжнарод1юrо 

за конодавства , стат11 ст11 чн i да нi тощо . 

Застосован i п р 11 11оi\ 111 i метою·~ н аукового п i з н ан ня (як загальнонауков i , так i 

cneuianь нi : д i але hт11чн11 й , iсторико-пра во вий , снстемно -структурний , пор i внял ьно

правов и й. с 11 стем ного анал iзу , класифi кацii" та гру пування, лог i ко -сема нтич н ий , 

формал ьно-догматичний , rерменевтични й , статистичного t документального 

анал i зу , п орiвняння , анал i зу та синтезу тоща вiдповiдно) дозволили В . Б . Крику ну 

розглянути досл iджувану проблематику у динам iцi й взанюзв ' язку iз низкою 

явищ об ' Е:ктивноi· дiйсностi . У результатi правильного пiдходу до методолоrii' 

дослiдження дисертантом успiшно реалiзовано визначенi завдання та у пов н jй мi pi 

досятнуго мети дослщження . До того ж, резул ьтати дисертац11 усшшно 

апробовано у доповiдях на 17 науково-практичних конференцiях науково-

. . . . . 
практичному семшар1 м1жнародного та загальнодержавного ршнш. 

Все викладене Е: переконливим свiдченням обrрунтованостi наукових 

положень, ВИСНОВКIВ рекомендацiй , ЯКI МIСТЯТЬСЯ у дисертацii" 

В .Б . Крикуна та виносяться на захист. 

Наукова новизна положень, висновкiв та рекомендацiй, 

сформульованих у дисертацii". Практичне значения одержаних результатiв 

дослiдження. 

У цiлому дисертацiя характеризуеться належним рiвнем науково1 новизни , 

яка обумовлюеться тим, що не зважаючи на значну кiлькi сть наукових лраць , 

системного , комплексного дослiдження , яке б вирiшувало науково-практичну 

проблему щодо визначення концептуального пiдходу до вирiшення лроблеми 

вдосконалення механiзму адмiнiстративно-лравового реrулювання економiки 

Украi·ни в кризових умовах як одного з основоположних чинникiв зм щнення 

економ iчноi" безпеки украi·нськоi" держави до цього часу здiйснено не було . 

Дисертацiя е першим комплексним дослiдженням адмiнiстративно-лравового 
регулювання економiки Украi·ни в кризових умовах. Ця наукова робота е цiкавою 

та вигiдно в iдрiзняеться на фонi iнших наукових робiт своЕ:ю новизно 
ю, 
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сво€рtдним авторським баченням . Вида€ться необхiдним зупинитися на окремих 

положениях науковоi· нови з 11и . 

Так, характер11 зу€ться новизною пiдхiд В . Б. Крикуна до формулювання 

авторсью1х внзю1чень понять «еко11омiчна криза» та «адмiнiстративно-правового 

регулювання економiки Украi·ни в кризових умовах», обrрунтування необхiдностi 

при11няття Державноi· програми розвитку телекомунiкацiй в Укра1нi . 

Спнраючись на правозастосовну практику, € пiдстави стверджувати про 

правильнiсть наукового пiдходу ( окресленого у положениях науковоi· новизни 

д11сертацii') дисертанта до сприйняття того, що стан ефективностi адмiнiстративно

правового реrулювання економiки Украi·ни в кризових умовах залежить вiд 

чинниюв нормативного, органiзацiйного, економ1чного, полпико-правовоrо, 

соцiально-психологiчного , морально-iдеологiчного та iнформацiйного характеру, а 

вiдтак потребу€ вiд повноважних суб ' €ктiв врахування i·x змiсту та особливостей . 

Доречним вбачаеться пiдхiд дисертанта до збалансованого по€днання 

адмш1стративних та економiчних методiв у процес1 державного антикризовоrо 

регулювання економ1ки . Зокрема, як справедливо зауважуе дисертант, 

адмiнiстративнi методи найбiльш доцiльно застосовувати лише на первинних 

етапах здiйснення антикризово1 полiтики, тодi як економiчнi - упродовж перiодiв 

стабiлiзацй, пожвавлення й пiднесення економiки . 

Заслуговуе на уваrу власний погляд дисертанта на обrрунтування 

необхiдностi прийняття Державноi програми розвитку телекомунiкацiй в Украiнi . 

Зокрема, В.Б . Крикун в нiй пропану€ передбачити об ' еднання в €дину iнтеrральну 

систему дiяльностi ycix суб' ектiв публiчноi· влади й управлiння, компетенцiя яких 

поширюеться на дану сферу суспiльних вiдносин, яка при належному застосуваннi 

забезпечить позитивний ефект для всьоrо процесу антикризового адмiнiстрати вно

правовоrо регулювання . 

Досяrненням автора в кризових умовах можна вважати доведення 

необхiдностi розробки комплексних заходiв щодо усунення наслiдкiв економiчноi 

кризи та реалiзацii' концепцii. зростання економiки на основi високотехнолоriчних 

галузей . У зв ' язку з цим акцентування уваги на тому, що це потребу€ вiд органiв 
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держа в н оi· вл ад и за гал ьн оi' ком пете 11 uii' прий н яття окремоi· антикризовоi' програми 

та переходу до новоi· cтpaтer ii' роз витку, яка б передбачала стимулювання 

поширення нов iтнi х високоефекти в н их та енерrозбер i гаючих технологi й, 

збал ансу вання i нвести ui й м i ж rалузями економ i ки , а також сприяла б зд i йсненню 

нау ,,о во -технологi чно го прогресу як основно го рушiя розвитку нацюналь ного 

господарства н а середньо- та довгострокову перспективу . 

I стотну практичну значущ1сть мають значна юльюсть конкретних 

пропозицiй дисертанта спрямованих на удосконалення норм галузево го 

законодавства щодо регулювання вiдносин в дослiджуванiй сферi . 

Цiлком слушним е пiдхiд дисертанта до того, що поряд 1з загальними 

принципами адмiнiстративно-правового регулювання, необхiдним е врахування 

також спецiальних , за .крема: принципу постiйноi· готовностi до можливого 

порушення економiчноi' рiвноваги , принципу раннього виявлення кризових явищ, 

принuипу диференцiацii' iндикаторiв кризи, принципу термiновостi реагування на 
. . . . 

окрем1 кризов~ явища, принципу адекватносп реагування на кризов~ явища, 

принципу вибору ефективних форм протидi1 кризам , принципу попередньоi: 

пiдготовки до можливих криз, принципу здiйснення полiтики активних дiй щодо 

протидii' кризов им явищам. 

Схвально, що В . Б. Крикун розумiе необхiднiсть для розвитку економ1ки 

кра1ни , подолання економiчноi' та фiнансово1 кризи: 

- закрiплення на законодавчому рiвнi iнституту взаемодii' суб 'ектiв 

адм1юстративно-правового регулювання економ1ки в кризових умовах як 

визначену та регламентовану законом дiяльнiсть органiв публiчноi' влади й 

управлiння, що спрямована на подолання й причин та наслiдкiв. 

- використання зарубiжного досвiду в Украi'нi, що стосуеться оз н аченоi' 

сфери ; 

- скоординованих i послiдовних дiй, перш за все, на урядовому рiвн i краi'н и ; 

- неупередженого, справедливого, своечасноrо, на засадах верховенства права, 

а не полiтичноi' доцiльностi , вирiшення адм1юстративними та господарськими 

. . . 
судами вщповщних спор1в . 
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У означеному аспектi необхiдно , також взяти до уваги й те, що дисертантом 

у кожному розд1т науковоi· роботи з урахуванням вiдповiдних теоретичних 

розробок, положень галузевого за конодавства, узагальнення правозастосовно1 та 

судовоi· практию, , вiдповiдного вiтчизняного та зарубiжного досвiду чiтко 

визначено , посл1довно проанал1зовано та конкретно вирiшено з позицiй 

системного пiд:ходу окресленi у межах завданъ розглядуваноi· дисертацii' проблеми. 

В uiлому положення науковоi· новизни дисертацii' В.Б. Крикуна 

заслуговують позитивноi· оuiнки та пiдтримки . Крiм того, вони мають як iстотну 

теоретичну значущiсть , так i вагоме практичне значения свщченням чого е i'x 

використання у процесi виконання науково-дослiдних робiт та викладаннi 

адм1юстративно-правових дисциптн, пiдготовцi проектiв правових актiв, у 

практичнiй дiяльностi пiд час здiйснення регуляторно1 дiяльностi в Украi·нi 

уповноваженими на те суб'ектами публiчноi' влади й управл1ння 

(що пiдтверджуеться низкою вiдповiдних актiв впровадження та листом Комiтету 

Верховноi· Ради Украi·ни з питань антикорупцiйно1 полiтики) . 

Повнота викладення наукових висновкiв, положень i рекомендацiй в 

опублiкованих працях. 

Основнi положения та висновки дисертацй достатньо повно вiдображено у: 

1 - одноосiбнiй монографй, 1 - пiдручнику (у спiвавторствi), 35 - наукових 

статтях опублiкованих у фахових виданнях, з з них 6 - у мiжнародних наукових 

журналах та виданнях, включених до мiжнародних наукометричних баз, а також у 

18-ти тезах доповiдей, оприлюднених на мiжнародних та всеукраi·нських науково

практичних конференцiях i круглому столi. 

Змiст дисертацii' 
. . 
вщповщае паспорту 

. . 
спещальносл 12.00.07 

«Адмiнiстративне право процес; фiнансове право ; iнформацiйне право» . 

У свою чергу, автореферат вiдповiдае змiсту дисертацй В.Б. Крикуна та повною 

мiрою вiдображае основнi резулыати даноi· науковоi' роботи. 

Пiдrотовлена та видана одноосiбна монографiя В.Б. 

«Антикризове адмiнiстративно-правове регулювання економ1ки 

Крикуном 

Укра'iни 

(теоретичнi основи, методи та суб'екти)» м1стить узагальненi результати 
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вiдпов iдного науковоrо досл iдження а втора та вiдображае опубл i кован i раюше У 

вiтчизняних та зарубiжних фахо ви х виданнях публ i r<ацi i' про отриманi науковi 

результати за темою ди сертац i i' . 

Оформления дисертац ii' , а втореферату та монографi i' вiдпов iдае закрi пленим 

в нормат11 вн ому порядку вимогам до робiт такого рiвня . 

Зауваження та дискусiйнi положения. 

1. Насамперед, видаеться необхiдним зупинитися на одному 1з ключових 

понять дисертацii' В .Б . Крикуна «Адмiнiстративно-правове регулювання 

економiки Украi'ни в кризових умовах» - «адмiнiстративно-правове регулювання 

економiки Украi'ни в кризових умовах» . 

За смисловим навантаженням сумiжними цьому поняттю категор1ями е 

«державне регулювання» , «правове регулювання» , «адмш1стративно-правове 

регулювання» . Якщо вести мову про адмiнiстративно-правове регулювання, то як 

вiдомо це один iз видiв галузевого правового регулювання. Правове регулювання 

(у т.ч. пiдсистема цiei' бiльш узагальненоi' абстракцii' - адмiнiстративно-правове 

регулювання) здiйснюеться за допомогою вiдповiдних правових норм i правових 

засобiв . Разом з тим , в дефiнiцii' поняття «адмiнiстративно-правове регулювання 

економiки Украi'ни в кризових умовах» , яку запропоновано дисертантом, 

зосереджено увагу виключно на дiяльностi уповноважених суб ' ектiв влади . На 

наш погляд, така позицiя В.Б. Крикуна потребуе додатковоi: аргументацii: на 

користь саме такого «вузького» шдходу до визначення вказаного поняття . 

2. У дисертацii' аргументовано необхiднiсть прийняття Державноi' програми 

розвитку телекомунiкацiй в Украi'нi якою передбачити об ' еднання в едину 

iнтегральну систему дiяльнiсть ycix суб ' ектiв публiчноi' впади та управлiння , 

ком петенцiя яких поширюеться на дану сферу суспiльних вiдносин , я1<а при 

належному застосуваннi забезпечить позитивний ефект для всього процесу 

антикризового адм1юстративно-правового регулювання. Вбачаеться , що 

розроблення В .Б . Крикуном загальноi' структури цiei· програм и та в iдп овiдних 

конкретних змiн та доповнень до законодавства за тематичню,,1 напрямом 

дозволило б розкрити дане питання бiльш повно. Наприклад, аналогiчно тому як 
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дисертантом заnроnоновано у пiдрозд iл i 4.2 дисертацii' структуру проекту Закону 

Украi'ни «Про взаемод iю суб ' ектiв адм1н1 страти вно- правовоrо реrулювання 

економ 1 ки в кризо вих умовах». 

3. Зупин имося ще н а одному важл ивому моме нт i . Так, одним 1 з завдань 

В . Б . Кри куном декларовано «охарактеризувати елементи мехаюзму 

адм iнiстрап1вно-правового регулювання економiки Украi'н и в кризових умовах , 

ЗО h.-рема проанал i зу вати й виявити особливостi принципiв , функцiй та методiв, я кi 

застосовують суб ' екти дослiджуваноi· сфери». Звичайно виконання такого 

завдання передбач ае здiй снення логiчноi· операцй, а саме, розкриття у 

вiдповiдному визначеннi зм iсту термiну «механiзм адмiнiстративно-правового 

регулювання економiки Украi'ни в кризових умовах» як базового поняття . Однак, 

така авторська дефiнiцiя у науковiй роботi, у тому чисш висновках, не 

вiдображена, а пе безумовно збагатило 6 змiст дисертацй. 

4. У задекларованiй науковiй новизнi В .Б. Крикун вказуе, що ним 

«запропоновано концептуальнi основи механiзму адмш1стративно-правового 

регулювання економiки Украiни в кризових умовах, що передбачае формування 

йога правового забезпечення, визначення оптимальноi' моделi суб ' ектiв 

реrулювання , а також розробки вiдповiдного регуляторного iнструментарiю» . 

Автор, на наш погляд, припустився лоriчних погрiшностей вказуючи у 

означеному аспектi на «визначення оптимальноi' моделi суб ' ектiв регулювання». 

lliд поняттям «модель» з семантичноi' точки зору, зазвичай, розум1еться 

матерiальний або уявлюваний аналог деякого об ' екта (предмета, явища або 

процесу) , який зберiгае суттевi риси об ' екта i здатний замiщувати йоrо пiд час 

вивчення, дослiдження або вiдтворення. У свою черrу, об ' ект у загальному 

значеннi - «те, на що спрямована певна дiяльнiсть» (на противагу суб ' екту, який 

здiйснюе таку дiяльнiсть). Враховуючи викладене, на наш поrляд, 

використовувати поняття «модель» для позначення аналогу суб 'ектiв регулювання 

У площинi механiзму адмiнiстративно-правовоrо реrулювання економiки Украi'ни 

в кризових умовах е недоцiльним . 
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S. 3 нашоi· точк1 1 зору , окрсм i 1 10J1оже 1111 я н ау ко1ю1 но1Зизн и задекларованi 

В . Б . Крикуном потребуют~) ко 11 кретиза цii' , :юкремс:~, у як i й ч асти 11i : 

- удоско нален о «положен 11 я , що за умо1З 1 с 1-1 ува 1-1 ня кризових явищ в 

с ко н омщ1 краi'ни процес й адм 1н1 стративно-правовоrо реrулюваннн повинен 

на буват11 особливого зм iсту , що дозволить у по1Зноваженим суб'ектам публ iчноi' 

втщ11 й управл i ння застосу 1Зати ком плекс реrуляти вних заходi в я к орrанiзацiйноrо 

так 1 правового характеру» ; 

д~стали подальшоrо розвитку «положення щодо вдосконалення 

законодавства у сферi iноземноrо i н в естування , що стосуеться законодавчого 

закрiплення зм i сту й м еханiзму реалiзацii' державних гарантiй зах.исту iноземних 

iнвестиuiй в будь-яких умовах: звичайних, кризових тощо». 

Зауважимо, що викладенi зауваження у своУй переважнiй бiльшостi € 

дискусiйними або мають уточнюючий характер . Цi зауваження не знижують 

р1вень теоретичноi· та практичноi' значущостi рецензовано1 науково1 роботи, а 

також рiвень науковоi' новизни отриманих В .Б. Крикуном у межах цiе1 

роботи результатiв . 

Висновок. 

Дисертацiя Крикуна Вiктора Борисовича «Адмiнiстративно-правове 

регулювання економiки Украi'ни в кризових умовах» € самостiйною завершеною 

науковою работою, в якiй матерiал викладено системно, послiдовно та логiчно , в 

нiй отримано новi науково обrрунтованi результати , що вирiшують конкретну 

наукову проблему щодо визначення концептуального пiдходу до вирiшення 

проблеми вдосконалення механ1зму адм1юстративно-правового регулювання 

економ1ки Украi·ни в кризових умовах як одноrо з основоположних чинник1 в 

зм iцнення економiчноi· безпеки украi·нськоi· держави. 

Дослiдження «Адмiнiстративно-правове регулювання економiки Укра1ни в 

кризових умовах» виконане на належному науковому рiвнi , в iдповiдае за сво1м 

зм1стом, теоретичним рiвнем, науковою обrрунтованiстю, новизною та 

оформленням пп . 9, 1 О, 12, 14 Порядку присудження наукових ступенш , 

затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 24 ли пня 2013 р . 
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