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У « Н е з а л еж н і й
юридичній консультації» – матеріал,
який стосується недопустимості явища
дискримінації у сучасному суспільстві. Також подаємо
стат тю про правове виховання дітей.
Адже у цьому місяці
відзначався Міжнародний день захисту
прав дітей. В Україні
відбувся другий
щорічний фестиваль
«Я МАЮ ПРАВО!», присвячений цій події.
Як наголосив Міністр юстиції України
Павло Петренко, захист прав дитини –
запорука успішної держави.
До наукової частини журналу ввійшли
статті, в яких розглядаються правове регулювання в умовах прогресивних змін,
а також правова система в умовах глобалізації тощо. Дорогі наші науковці-правники,
надсилайте нам Ваші статті для публікації,
адже наш журнал є загальнодержавним
науково-практичним фаховим виданням.
І ми завжди раді нашій творчій співпраці!
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Останній «весняний» номер нашого
журналу висвітлює
к лючові юридичні
події. Зокрема, актуальна тема присвячена відзначенню
70-річчя від дня заснування Інституту держави і права
імені В. М. Корецького, який очолює
академік НАН України Юрій Шемшученко. За словами Юрія
Шемшученка, жодна
наукова чи освітня установа юридичного
профілю в Україні не може похвалитися
таким спектром і обсягом виконуваних
робіт силами доволі невеликого колективу. Ми вітаємо колектив Інституту зі святом і бажаємо нових успіхів в ім’я юридичної науки!
Гостем рубрики «У фокусі юстиції»
є президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко, який розповідає
про основну мету діяльності Нотаріальної палати і нововведення, яких потребує нотаріат.

a

Лист редактора

З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко

03

OpenJusticeDay-2019
у столичній юстиції

12

День вишиванки
у Міністерстві юстиції україни

14
15
16
17

.u

10

i.c
om

Павло Петренко:
Захист прав дитини –
запорука успішної держави

a

Сучасна юстиція україни

«Вишиванка долає кордони»

Українська школа практичних знань
з питань доступу до правосуддя
Співпраця: Координаційний центр
та МДЦ «Артек»
Святкування
Дня Європи у Полтаві

co

Вишивали яскраву Україну
і говорили про права дітей

Військово-патріотична естафета
«Сила нації»

18
19

«Від мрії до дії»:
будь сильнішим за залежності!

20
21
22

«Нотаріат завжди стоїть
на захисті прав фізичних
та юридичних осіб», –

23

ТЕМА НОМЕРА

27

70 РОКІВ:
ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО СУЧАСНОСТІ

dp

Фотоконкурс «Наша шкільна родина.
Разом проти булінгу!»

Володимир Марченко

Система БПД:
нові ідеї та завдання

04

№ 05(211) 2019 РОКУ

06

бюлетень Мін’юсту україни

i.c
om

.u

a

10

Незалежна юридична
консультація
Недопустимість явища
дискримінації у сучасному суспільстві

co

Правове виховання дітей

28
31

думки експертів з права

dp

Правове регулювання
в умовах прогресивних змін:
теоретичні та практичні аспекти

історично-правовий
розвиток місцевого самоврядування
в україні на прикладі
магдебурзького права
правова система
в умовах глобалізації:
протиріччя ціннісного розвитку

34
40
45

оголошення
Призначення
Вітання
Перелік нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у квітні 2019 року
Вимоги щодо оформлення
наукових статей, які публікуються
Реклама

52
53
62
63
64

05

Загальнодержавне науково - практичне фахове видання

.u

Журнал рекомендовано до друку вченою радою
інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
(протокол від 25.04.2019 № 5)

a

#05/травень/2019

Головний редактор Наталія Оніщенко

i.c
om

Відповідальний секретар, редактор Тетяна Крижанівська
Журналіст Оксана Власенко

Дизайн та комп’ютерна верстка Марина Гуза

Фото Прес-служба Міністерства юстиції України,
Альберт Погоня, www.shutterstock.com

Адреса редакції м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801
тел: (044) 517-65-88
e-mail: bulleten@dpcoi.com.ua

dp

co

Видавець ДП «Центр оцінки та інформації»
Україна, 02002, Київ-002,
вул. Євгена Сверстюка, 15
тел: (044) 517-65-88

Надруковано ПП «Видавництво «Фенікс»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК за № 271 від 07 грудня 2000 року
03067, м. Київ, вул. Шутова, 13б
www.fenixprint.com.ua
Замовлення № ДФ-904
Підписано до друку 14.06.2019. Формат 205 × 270 мм.
Друк офс. Ум. друк. арк. 6,72. Обл.-вид. арк. 10,21.
Тираж 465 прим.
Ціна договірна

