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У статтях наукового збірника, згру-

пованих у тематичні розділи, висвітлено 

проблеми розвитку системи державного 

регулювання економічних і соціальних 

процесів, а також реагування на надзви-

чайні ситуації. 

Для науковців, державних службов-

ців, посадових осіб місцевого самовряду-

вання, а також усіх, хто цікавиться сучас-

ними проблемами державного управління. 

 

 

 

The articles of the scientific journal are 

grouped in thematic sections; the problems of 

the state regulation system of economic and 

social processes are enlightened, as well as 

response to emergencies. 

For scientists, civil servants, local 

government officials, and anyone who is 

interested in modern problems of public 

administration. 
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