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бюлетень Мін’юсту україни

лист редактора

Вітаю читачів нашо-
го журналу з настан-
ням весни, із пробуд-
женням всього живого 
і бажаю з новими си-
лами служити добру. 
У лютому ми вшанову-
вали пам’ять загиблих 
учасників Революції 
Гідності у День пам’яті 
героїв Небесної Сотні: 
це  люди, які  власним 
п р и к л а д о м , ц і н о ю 
власного жит тя на-
вчають, як не  можна 
здаватися і рухатися вперед, до перемоги. 
Україна понад усе!

Про молоду науку України, про здобутки 
та нові горизонти читайте в актуальній темі 
цього номера. Адже для розвиненого гро-
мадянського суспільства потрібні високо-
кваліфіковані молоді спеціалісти в науковій 
і науково-освітній сферах, молодь, яка ро-
звиває найкращі досягнення визнаних вче-
них, враховує нові реалії та виклики. 

Гостею нашої ру-
б р и к и  « У  ф о к у с і 
юстиції» стала заступ-
ник Міністра юсти-
ції України з питань 
державної реєстра-
ц і ї  Ольга  Оніщук , 
яка розповідає в  ін-
терв’ю про те, що Мі-
ністерство юстиції – 
не місце для власних 
амбіцій, це робота на 
виснаження заради 
спокою громадян.

Подаємо  також 
розлогий огляд юридичних новин, як віт-
чизняних, так і пов’язаних з міжнародним 
співробітництвом.

Наукова частина журналу містить ак-
туальні статті з теорії та історії держави 
і права, міжнародного права тощо. 

Успіхів усім прихильникам журналу 
«Бюлетень Мін’юсту України» в розбудові 
незалежної демократичної держави євро-
пейського взірця.

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdp
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