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Лист редактора

«любов до Бать- 
ківщини починаєть-
ся з родини…»  – 
так звучить тема на-
шого нового номера. 
Автор матеріалу – 
журналіст і режисер, 
військовий капелан 
і  ветеран, учасник 
б о й о  в и х д і й  н а 
Сході України, автор 
проекту «Серце гор-
лиці» – Олеся Долі-
н а . Це   л ю д и н а , 
яка  створила те-
левізійний проект «Незламні  духом», 
я к и й  с к л а д а є т ь с я  з і   1 0 0   ф і л ь -
мів про сильних духом людей. чи-
тачам буде  цікаво познайомитись  
зі статтею цієї неймовірної особистості.

«У фокусі юстиції» – інтерв’ю з ака-
деміком, директором Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН Украї-
ни Юрієм Шемшученком, присвячене  
70-річчю Інституту.

Також подаємо 
огляд юридичних 
подій, що відбулися 
як в Україні, так і за 
її межами.

У «Незалежній 
юридичній консульта-
ції» – актуальний ма-
теріал «Я маю право 
обирати :  основні 
права та обов’язки ви-
борця», що стосується 
майбутніх виборів 
у нашій державі.

До наукової ча-
стини журналу ввійшли статті, в яких 
розглядаються філософія юридичного по-
зитивізму у кримінальному праві та кримі-
нології;  трансформація завдань держави 
(телеологічний та аксіологічний аспекти); 
правові аспекти протидії дискримінації 
жінок (міжнародний досвід) тощо. 

Наостанок хочу побажати читачам хо-
лодного розуму і палкого серця, пам’ята-
ючи, що весна, як і Україна, непереможна.

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

om.ua



№ 03(209) 2019 РОКУ04

Сучасна юстиція україни

15
14

12

11

16Павло Петренко підписав  
меморандум про співробітництво  
з Національною академією  
правових наук та Інститутом права  
та післядипломної освіти Мін’юсту

Публічне представлення інформації 
про виконання Міністерством юстиції 
бюджетних програм за 2018 рік

Результати роботи органів ДВС  
у 2018 році 

Четвертий щорічний  
Всеукраїнський форум сім’ї

Проект «Від мрії до дії»

10

20

незалежна юридична консультація

#ЯМаюПравоОбирати: основні права та обов’язки виборця

21

22

23

24

«юридична наука має прокладати 
шлях для практики»,– 

юрій Шемшученко 

Павло Петренко підписав  
програму співробітництва  
між міністерствами юстиції України  
та Німеччини до 2021 року

Співпраця Координаційного центру  
і «Freedom House»

Співробітництво  
з Міжнародним Комітетом  
Червоного Хреста

Українсько-норвезька співпраця

dpcoi.c
om.ua



05

бюлетень Мін’юсту україни

оголошення

Нагородження

Призначення

Вітання

Перелік нормативно-правових актів  
Міністерства юстиції України,  
виданих у лютому 2019 року

54Філософія юридичного  
позитивізму у кримінальному праві  
та кримінології 
(з історії політичної і правової думки)

Трансформація завдань держави:  
телеологічний та аксіологічний аспекти

Правові аспекти протидії  
дискримінації жінок  
(міжнародний досвід)

думки експертів з права

40

47

55
32

ЛЮбОВ ДО бАТьКІВЩИнИ ПОЧИнАЄТьСЯ з рОДИнИ…

06

56

ТЕМА НОМЕРА

63

dpcoi.c
om.ua



#03/БеРеЗеНЬ/2019

Головний редактор

Відповідальний секретар, редактор

Журналіст

Дизайн та комп’ютерна верстка

Фото

Адреса редакції

Видавець

Надруковано

Наталія Оніщенко

Тетяна Крижанівська

Оксана Власенко

Марина Гуза

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

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

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

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-902

Підписано до друку 24.04.2019. Формат 205 × 270 мм.
Друк офс. Ум. друк. арк. 6,72. Обл.-вид. арк. 10,21.
Тираж 465 прим. 
Ціна договірна

Журнал рекомендовано до друку вченою радою  
інституту держави і права ім. В. М. Корецького нАн України

(протокол від 26.03.2019 № 4)

ЗАГАльНОДержАВНе НАУКОВО-ПрАКТичНе ФАхОВе ВиДАННя

dpcoi.c
om.ua


	_GoBack
	_GoBack



