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бюлетень Мін’юсту україни

Лист редактора

Вітаю читачів 
нашого видання – 
авторів, передплат-
ників, наукову спіль-
ноту, нотаріусів – усіх 
наших друзів і колег 
із 20-річним ювілеєм 
журналу «Бюлетень 
Мін’юсту України»!

Рада, що маю 
честь бути головним 
редактором  цього 
часопису упродовж 
останніх років і  з 
при ємністю хочу 
наголосити на тому, 
що цей журнал займає одне з провідних 
місць у країні серед періодичних видань 
правової спрямованості. 

«Бюлетень…» був започаткований на-
казом Міністерства юстиції України від 
28 грудня 1998 року, перший його номер 
побачив світ у липні 1999 року, часопис ви-
давався щоквартально. Наказом Міністер-
ства юстиції України від 22.08.2002 року 

журнал був рефор-
мований і  з  січня 
2003-го став щомі-
сячним науковим 
виданням, було за-
тверджено склад 
наукової ради та ре-
дакційної колегії. 
За  20-річчя свого 
існування на сторін-
ках часопису опу-
бліковано майже  
3500 наукових ста-
тей більше 1500 кан-
дидатів та докторів 
юридичних наук.

«Бюлетень Мін’юсту України» зробив ве-
ликий вклад у формування національного 
правового поля, а також правової культу-
ри і правової свідомості громадян. Це віс-
ник науково-правової думки, що сприяє 
утвердженню демократії та верховенства 
права. Наш колектив – колектив однодум-
ців, а це означає – самовіддано працювати 
далі для незалежної України. 

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdpcoi.c

om.ua
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