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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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