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ADMINISTRATIVE LEGAL SUPPLY CATEGORY: 
PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
IN THE CONTEXT OF PROVIDING ECONOMIC 
INTERESTS OF UKRAINE

The article is devoted to defining the peculiarities of the content of the category of "administrative 
and legal supply" in the context of securing the economic interests of Ukraine, forming on this 
basis its modern concept in the specified context, defining the directions of its further 
development. It is substantiated that further study of the concept of "administrative and legal 
supply of the economic interests of Ukraine" should be based on the application of the modern 
paradigm of legal knowledge, which includes, among other things, the principles of 
intersubjectivity, interdisciplinarity and methodological pluralism. At the conceptual level, the 
concept should be based on the use of the optimal combination of axiological, anthropological, 
and hermeneutic concepts. At the instrumental level, the key is to combine a functional and 
systematic approach that takes into account, on the one hand, the activities of the subjects of the 
security provided in terms of its social content and purpose, and on the other, allows determine 
the place of the security in the overall system of social phenomena. 
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