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Шановні учасники конференції!
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національно-

го  університету  внутрішніх  справ  вітаю  вас  із  початком  роботи 
всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «Актуальні  про- 
блеми  трудового  законодавства,  законодавства  про  державну 
службу  та  службу  в  правоохоронних  органах».  Конференція  орга- 
нізована  кафедрою  трудового  та  господарського  права  факульте- 
ту  №  2  Харківського  національного  університету  внутрішніх 
справ.

  Нині  суспільство  очікує  від  державних  інституцій  ефектив- 
ного  виконання  завдань  із  забезпечення  та  захисту  прав  і  свобод 
громадян,  інтересів  суспільства  та  держави.  Виконання  цих  за- 
вдань  неможливе  без  чіткого  правового  регулювання  відносин  у 
сфері  проходження  державної  служби  і  служби  в  правоохоронних 
органах,  належного  забезпечення  службових  і  трудових  прав  від- 
повідних службовців та їх соціального захисту.

  Також  на  порядку  денному  стоїть  проблема  тривалої  нової 
кодифікації трудового законодавства. Так, вже більше трьох років 
готується  до  другого  читання  у  Верховній  Раді  України  проект 
Трудового  кодексу  України.  Прийняття  даного  документа  сприя- 
тиме комплексному розумінню трудового законодавства та врегу- 
лює  ті  аспекти  трудових  і  пов’язаних  із  ними  відносин,  які  наразі 
не врегульовані чинним Кодексом законів про працю України.

  Удосконалення правового регулювання та правозастосовної 
практики  у  зазначених  сферах  неможливе  без  участі  провідних 
учених  з  різних  галузей  права,  а  також  юристів-практиків.  Всеук- 
раїнська  науково-практична  конференція  «Актуальні  проблеми 
трудового  законодавства,  законодавства  про  державну  службу  та 
службу  в  правоохоронних  органах»  замислювалася  організатора- 
ми як майданчик для пошуку відповідних рішень.

  У  роботі  конференції  беруть  участь  особисто  або  надіслали 
тези  доповідей  більше 150 осіб,  у  тому  числі 31 доктор  наук та 
70 кандидатів наук.  Особливо слід подякувати за участь у конфе- 
ренції   народному  депутату  України  Анатолію  Петровичу  Дени- 
сенку,     також    знаним    ученим:    академікам    НАПрН    України 
Миколі   Івановичу    Іншину   та   Сергію  Миколайовичу  Прилипку, 
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член-кореспондентам НАПрН України  Сергію  Миколайовичу Гуса- 
рову, Галії Інсафівні Чанишевій та Олегу Миколайовичу Ярошенку.

  Всеукраїнський статус конференції обумовлюється участю в 
ній фахівців з усіх регіонів України, зокрема з більш ніж 30-ти за- 
кладів вищої освіти, серед яких Київський національний універси- 
тет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юри- 
дична академія», Львівський національний університет імені Івана 
Франка,  Національна  академія  внутрішніх  справ,  Харківський  на- 
ціональний  педагогічний  університет  імені  Г.  С.  Сковороди,  Дніп- 
ропетровський  державний  університет  внутрішніх  справ,  Черні- 
гівський  національний  технологічний  університет,  Донецький 
юридичний  інститут  МВС  України.  Також  у  конференції  беруть 
участь державні службовці та службовці правоохоронних органів.

  Щиро  радий,  що  Харківський  національний  університет 
внутрішніх  справ  зміг  об’єднати   провідних  фахівців  навколо  ідеї 
розвитку  трудового  законодавства,  законодавства  про  державну 
службу  та  службу  в  правоохоронних  органах.  Бажаю  всім  учасни- 
кам цієї важливої наукової події нових творчих звершень та пода- 
льших успіхів у справах!

 
 




