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У 1999 році закінчив Київський національний 

торговельно-економічний університет за спеціальністю  

«Економіст-фінансист». 

У 2001 році закінчив Міжнародний інститут 

бізнесу. 

У 2002 році закінчив Київський національний 

торговельно-економічний університет за спеціальністю  

«Правознавство». 

 

У період часу з 2001 по 2006 роках аспірант 

кафедри історії економіки Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

Захистив дисертацію на тему: «Інститут банкрутства в 

системі антикризового державного управління 

національною економікою». Кандидат наук з державного 

управління. 

У 2013-2017 роках докторант Національного 

Одеського університету органів внутрішніх справ. 

Основна трудова діяльність: 

2009 -2011 роках працював доцентом кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики 

Національного університету державної податкової 

служби України. 

З 08.01.2019  працюю у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» на посаді професора.  

У 2001 р. отримав свідоцтво на право здійснення 

діяльності арбітражного керуючого. 

            У 2009 році отримав свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю та заснував 

адвокатське об’єднання «Крикун та партнери», мета 

якого – надання кваліфікованої юридичної допомоги 

громадянам та юридичним особам, захист їх прав та 

інтересів в Україні та за її межами.  

У 2011  увійшов у Топ 10 «Найкращі топ-

менеджери України»-лідерів рейтингу керівників 

юридичних компаній за версією «Українські 

інвестиційної газети» «Рейтинг ТОП 100 «Лідери бізнесу 

України». 
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На даний час працюю на кафедрі «Права» зі 

студентами четвертого та п’ятого курсів  Вищого 

навчального закладу «Полтавський університет 

економіки і торгівлі».  

Веду плідну наукову роботу, більше 15 років 

займається юридичною діяльністю та активно публікую 

наукові статті з  адміністративно-правознавчої 

діяльності. 

У здобутку понад 80 наукових статей, участь в 

міжнародних конференціях та наукових форумах. 

Захистив дисертацію на тему «Інститут банкрутства в 

системі антикризового державного управління 

національною економікою». На сьогоднішній день 

підготовив та запропоновав  монографію за темою 

«Адміністративно-правове регулювання економіки 

України в кризових умовах», захист якої відбудеться у 

листопаді 2019.  

   

 

 


