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Свiдоцтво про державну реєстрацiю – серiя КВ № 21525-11425 Р вiд 08.09.2015.
Ухвалено до друку та поширення через мережу Internet
вченою радою Науково-дослiдного iнституту публiчного права
(протокол № 7 від 08.06.2021 р.).
Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права»
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публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін на підставі Наказу
Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1).
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У збiрнику висвiтлюються актуальнi питання теорії та iсторiї публiчного
адмiнiстрування, адмiнiстративного, конституцiйного, цивiльного, трудового, екологiчного,
кримiнального i кримiнально-процесуального права.
Видання розраховане на науковцiв, викладачiв, аспiрантiв i студентiв, усiх, хто
цiкавиться проблемами публiчного та приватного права.
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