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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 
Шановні учасники науково-практичної конференції курсантів та сту-

дентів «Сучасна наука і правоохоронна діяльність»! Від імені ректорату, 
всього науково-педагогічного складу Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ мені приємно вітати вас із відкриттям щорічної, 
XXVI конференції, яка проводиться з нагоди святкування Дня науки, від-
значення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи. 

Це вже стало традиційним, що наші молоді науковці в кінці навчаль-
ного року проводять свій науковий форум для обговорення результатів 
проведеної науково-дослідної роботи. 

У своєму вступному слові я хочу привернути увагу присутніх до ро-
звитку науково-пізнавальної діяльності у процесі підготовки нових поко-
лінь співробітників правоохоронних органів для досягнення успіхів у їх 
майбутній роботі у світлі вимог до сучасної правоохоронної діяльності. 
Від того, наскільки ефективно будуть захищатися права, свободи та інте-
реси громадян, залежить авторитет держави в цілому. Тому сучасний етап 
розвитку Національної поліції України, як ніколи раніше, потребує рішу-
чого підвищення результативності науково-дослідної роботи в системі ві-
домчої науки, яка обов’язково повинна бути пов’язана з актуальними 
практичними проблемами. 

Наукова робота курсантів і студентів є невід’ємною складовою час-
тиною наукової діяльності Харківського національного університету вну-
трішніх справ. Це правильно і дуже добре. Адже саме талановиті молоді 
науковці мають сказати своє вагоме слово в розв’язанні багатьох проблем 
і завдань, пов’язаних з реформаційними процесами в законотворчості на 
шляху до національно-орієнтованої системи цінностей та зміцнення на 
цій основі захисної функції держави.  

Цього року до оргкомітету надійшло 186 наукових доповідей, у яких 
ви звертаєте увагу на найбільш гострі проблеми сучасної науки та право-
охоронної діяльності. Усі вони презентуються у збірці тез доповідей уча-
сників конференції. 

Ми з повагою і гордістю ставимося до наших авторів, до вас, друзі. 
Всі ви є наполегливими ентузіастами, не байдужими до гострих проблем 
сьогодення, відданими науковому пошуку, а це є запорукою якісної та 
плодотворної як наукової, так і подальшої практичної діяльності.  

Сподіваюся, що сьогоднішня конференція сприятиме формуванню і 
вдосконаленню наукової думки, виробленню нових концептуальних під-
ходів у справі протидії злочинності в усіх її новітніх проявах. 
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Упевнений, що на конференції прозвучить велика кількість цікавих 
та оригінальних доповідей і ми почуємо нові імена молодих талантів, 
яким завдяки наполегливій праці, накопиченим знанням і прагненню до 
самовдосконалення вдасться приєднатися до спільноти видатних пред-
ставників відомчої науки. 

Бажаю вам приємного та результативного наукового спілкування на 
цьому заході, творчих вам успіхів, здоров’я, миру і добра! 
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