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Лист редактора

Останній «весня-
ний» номер нашого 
журналу висвітлює 
ключові юридичні 
події. Зокрема, акту-
альна тема присвя-
чена відзначенню 
70-річчя від дня за-
снування Інститу-
ту держави і права
імені  В.  М.  Корець-
кого, який очолює
академік НАН Украї-
ни Юрій Шемшучен-
ко. 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 колекти-
ву. Ми вітаємо колектив Інституту зі свя-
том і бажаємо нових успіхів в ім’я юридич-
ної науки!

Гостем рубрики «У фокусі юстиції» 
є президент Нотаріальної палати Украї-
ни Володимир Марченко, який розповідає 
про основну мету діяльності Нотаріаль-
ної палати і нововведення, яких потре-
бує нотаріат.

У «Незалежній 
юридичній консуль-
тації»  – матеріал, 
який стосується не-
допустимості явища 
дискримінації у  су-
часному сусп іль-
стві. Також подаємо 
статтю про право-
ве  виховання дітей. 
Адже у цьому місяці 
відзначався Міжна-
родний день захисту 
прав дітей. В Україні 
в і д бу в с я  д ру г и й 
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 ре-
гулювання в умовах прогресивних змін, 
а також правова система в умовах глобалі-
зації 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!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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