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9. Тема та реферат дисертації

Тема (укр.)

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні

Тема (англ.)

Administrative and legal principles of ensuring security in the field of NFI activity in Ukraine

Реферат (укр.)

На підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, а також матеріалів практики діяльності органів 
державної влади в дисертації здійснено комплексне адміністративно-правове дослідження забезпечення безпеки у сфері 
діяльності небанківських фінансових установ в Україні. Розкрито історико-правові передумови становлення та розвитку 
інституту небанківських фінансових установ в Україні, їх законодавчого врегулювання. Окреслена ситуація у сфері 
регулювання діяльності небанківських фінансових установ в умовах реформування законодавства. Сформульовано 
доктринальне бачення механізму адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ 
через особливості забезпечення державно-правового регулювання їх діяльності, реєстрацію та ліцензування, а також 
контролю й нагляду. Окреслено концептуальні засади забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових 
установ, розроблено і впроваджено адміністративно-правові заходи запобігання порушенням в їх діяльності.

Реферат (англ.)

A comprehensive administrative and legal research on ensuring security in the sphere of non-banking financial institutions’ 
activity in Ukraine based on the analysis of a wide range of scientific sources, legislation, as well as information on the practice 
of the state authorities is carried out in the dissertation. Historical and legal prerequisites for establishing and developing the 
institute of non-banking financial institutions in Ukraine and their legislative regulation are disclosed. The situation in the field 
of regulation of the activities of non-banking financial institutions in the conditions of legislative reform is outlined. The 
doctrinal vision of the mechanism of administrative-legal regulation of the activities of non-banking financial institutions is 




