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Шановні учасники конференції! 
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 

університету внутрішніх справ вітаю вас із початком роботи всеукра-
їнської науково-практичної конференції «Напрями розвитку науки 
трудового права та права соціального забезпечення». Конференція 
організована кафедрою трудового та господарського права факульте-
ту № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ, 
якій цього року виповнилося 25 років.  

Кафедра трудового та господарського права є однією з провідних 
кафедр Харківського національного університету внутрішніх справ зі 
своєю історією, традиціями, науковими надбаннями та інноваційним 
підходом до освітнього процесу.  

На кафедрі сьогодні діє наукова школа з проблем трудових пра-
вовідносин службовців правоохоронних органів. Її засновник – завіду-
вач кафедри, доктор юридичних наук, професор Костянтин Юрійович 
Мельник. В рамках цієї наукової школи систематично проводиться 
робота з докторантами, ад’юнктами, аспірантами та курсантами. 

Науково-педагогічний склад кафедри активно бере участь у ро-
боті науково-практичних конференцій різного рівня. За час існування 
кафедри її представники виступили з доповідями на більш ніж 100 
науково-практичних конференціях як національного, так і міжнарод-
ного рівня. 

У 2011 р. кафедрою було започатковано проведення щорічних 
всеукраїнських науково-практичних конференцій з трудового права 
та права соціального забезпечення. Станом на сьогодні проведено 
п’ять конференцій: «Трудове право, право соціального забезпечення 
та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх 
справ» (25 листопада 2011 р.), «Трудове законодавство: шляхи рефо-
рмування» (12 квітня 2013 р.), «Єдність і диференціація трудового 
права та права соціального забезпечення» (28 листопада 2014 р.), 
«Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства» (27 лис-
топада 2015 р.), «Сфера дії трудового права та права соціального за-
безпечення» (28 жовтня 2016 р.).  

У конференціях традиційно беруть участь державні службовці, 
службовці правоохоронних органів, представники громадських орга-
нізацій, а також науковці з усіх регіонів України, зокрема з таких про-
відних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Ук-
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раїни, як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Наці-
ональний університет «Одеська юридична академія», Інститут держа-
ви і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Науково-
дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 
Національної академії правових наук України, Національна академія 
внутрішніх справ та ін. 

У роботі сьогоднішньої, вже шостої, конференції беруть участь 
особисто або надіслали тези доповідей 150 науковців та практиків, у 
тому числі 33 доктори наук та 77 кандидатів наук. Особливо слід по-
дякувати за участь у конференції Голові Харківської обласної держав-
ної адміністрації Юлії Олександрівні Світличній, а також знаним уче-
ним: академікам НАПрН України Сергію Миколайовичу Прилипку та 
Миколі Івановичу Іншину, член-кореспондентам НАПрН України Галії 
Інсафівні Чанишевій та Олегу Миколайовичу Ярошенку. 

Бажаю всім учасникам цієї важливої наукової події та, зокрема, 
колективу кафедри трудового та господарського права подальшої 
продуктивної праці, успіхів у підготовці висококваліфікованих юрис-
тів, бадьорості духу та нових звершень на благо України! 


