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бюлетень Мін’юсту україни

Лист редактора

Вітаю всіх правкинь 
і правників із Днем юри-
ста і бажаю бути гідними 
професійного вибору 
і покликання! Наш жур-
нал є стратегічним ко - 
мунікативним просто-
ром між Мін’ юстом та 
громадянсь ким суспі-
льством, між Міністер-
ством справедливості 
і  людиною. Тут  аналі-
зуються зміни норма-
тивно-правових актів, 
надається обґрунтована 
аналітика на підставі досліджень науковців. 
«Бюлетень Мін’юсту України» сприяє розбу-
дові правової держави, і це оцінює як юри-
дична спільнота, так і пересічний читач.

Актуальною темою нового номера нашо-
го видання став перший моніторинговий звіт 
Директорату правової політики у сфері судо-
устрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів, який було презентовано 10 жовт-
ня ц. р. в Національній академії наук України. 
Його мета – сформувати фаховий діалог і оці-
нити успішність виконаних завдань.

Також на сторінках журналу починаємо 
знайомити читачів з новою командою Мін’-
юсту. Гість цього номера – заступник Міністра 

юстиції України Олек-
сандр Банчук, який 
стверджує, що  місія 
Мін’юсту – бути адво-
катом прав людини 
в Уряді.

Про завдання На-
ціонального агентства 
із забезпечення якості 
вищої освіти в інтерв’ю 
розповідають його очі-
ль  ник Сергій Квіт і за-
ступники Іван Назаров 
та Андрій Бутенко. 

У рубриці «Незалеж-
на юридична консультація» розглядаються по-
няття, види та підстави державної реєстрації 
обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Наукова частина журналу містить актуаль-
ні статті як провідних науковців, так і моло-
дих правників. Зокрема, подаємо мою автор-
ську статтю «Кодифікація: класичні уявлення 
та новітні підходи», яка стала узагальненням 
вражень після III Міжнародного правничого 
форуму, що нещодавно проходив у харкові.

Наостанок хочу побажати нашим читачам 
і авторам професійних здобутків, нових гори-
зонтів, натхнення в ім’я розбудови демокра-
тичної України. 

До нових зустрічей!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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