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Лист редактора

Вітаю всіх читачів 
з  Днем Незалежності 
і бажаю спільними зу-
силлями творити су-
часну демократичну 
Україну, адже, якщо ми 
єдина нація, то ми сила, 
яку не зможе збороти 
жоден ворог. «Нехай 
прапор нашої Неза-
лежності гордо майо-
рить у  мирному небі 
України!» – стверджує 
голова Координаційної 
ради молодих юристів 
України Євген Коро-
тобай в актуальній темі, якою відкриваєть-
ся наш новий номер журналу. Адже у серпні 
в приміщенні Мін’юсту відбулося урочисте 
засідання молодих правників, де було пред-
ставлено план роботи на ІІ півріччя 2019 року.

Також на сторінках нового номера по-
даємо фотоколаж святкування Дня Незалеж-
ності в центрі столиці та у Міністерстві юсти-
ції України. У новинах – затвердження Плану 
заходів з реалізації правопросвітницького 

проєкту «Я маю право!» 
на 2020-2022 роки.

До уваги читачів – 
інтерв’ю з директоркою 
Регіонального цен-
тру з  надання БВПД 
у  Сумській област і 
Оленою Демченко, яка 
розповідає про право-
вий захист жителів 
Сумщини та ініціативу 
«Сімейні радники».

У «Незалежній юри-
дичній консультації» – 
стат тя  «Реал і зац ія 
майна боржника».

До наукової частини журналу ввійшли 
статті з теорії та історії держави і права, адмі-
ністративного, кримінального, міжнародного 
права, в яких розглядаються сучасні право-
ві питання.

Знову настала осінь, почалося навчан-
ня у школах і вишах, триває далі напружена 
робота для зміцнення суверенітету України 
та відновлення її територіальної цілісності. 
Дерзаймо!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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Дня незалежності 

ТЕМА нОМЕРА

(С. 06)

«неХАЙ прАпОр  
нАШОЇ неЗАЛеЖнОсТІ  
ГОрДО МАЙОрИТь 
У МИрнОМУ неБІ 
УКрАЇнИ!»

dpcoi.c
om.ua



05

бюлетень Мін’юсту україни

оголошення

Призначення

Вітання

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

Вимоги щодо оформлення  
наукових статей, які публікуються

Реклама

50

Загальний огляд  
мультилатерального  
та унілатерального методів  
вибору іноземного права

Г. В. Галущенко

Адміністративно-правовий вимір
публічного правонаступництва 
як недосліджений  
та неврегульований напрям  
суспільних відносин

і. В. Паламарчук

Основні історичні  
етапи розвитку  
оперативно-розшукової  
та слідчої діяльності

С. Л. Дьоров 

Система захисту  
природних прав людини:  
нормативно-правовий  
та індивідуально-правовий рівень

М. О. Пащенко

думки експертів з права

29

36

43

51

24

Сучасна юстиція україни

14

13

18

16

Святкування  
Дня Незалежності

Міністерство юстиції  
затвердило План заходів  
з реалізації  
правопросвітницького  
проєкту

Відновне правосуддя:  
укладено 43 медіаційні угоди  
між потерпілими  
та неповнолітніми

Рівень повторної  
злочинності серед підлітків  
становить лише 1%

Україна приєдналася  
до Сінгапурської Конвенції  
щодо медіації

«Ми цінуємо довіру  
наших клієнтів і дбаємо  
про якісне надання  
безоплатної правової  
допомоги», –

Олена Демченко

10

17

Незалежна юридична 
консультація

Реалізація  
майна боржника

61

6322
64

dpcoi.c
om.ua




