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ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

Шановні учасники конференції! 
 

Наукове дослідження корупції як негативного соціального фе-
номена, його кризового характеру, а також місця у механізмі зло-
чинної діяльності та заходів протидії є злободенним для українсь-
кого суспільства питанням. 

Сьогоднішня науково-практична конференція присвячена цій 
болючій темі. Корупція «на слуху» у кожного з нас, адже останнім 
часом чітко простежується поширення корупційних ризиків прак-
тично на всі сфери суспільного життя, при цьому під загрозу поста-
влена національна безпека України та її демократичний розвиток, 
що має згубні наслідки. Особливо нині, на шляху реалізації Украї-
ною свого права на європейську цивілізаційну ідентичність. Тема-
тика науково-практичного заходу є віддзеркаленням найзлободен-
ніших проблем суспільства, що пов’язані зі зниженням рівня коруп-
ційних проявів в Україні як міцною основою для реформаційних 
процесів у державотворенні на шляху до формування кримінально 
безпечної обстановки в нашій державі. 

Ми щиро вітаємо вас у стінах нашого закладу. Саме ви своїм та-
лантом учених-дослідників ідете вперед нелегким шляхом науки, 
ваша принциповість і наполегливість у досягненні поставленої 
мети, подекуди ризиковість і сміливість висновків, ваш оптимізм 
викликають почуття поваги та захоплення. Саме це є запорукою 
якісної плодотворної співпраці представників різних напрямів нау-
кової думки у справі вироблення і втілення у практику кардиналь-
них та ефективних шляхів подолання корупції – однієї з головних 
проблем, що стоять перед українським суспільством. 

Саме ваш ентузіазм, відданість науковому пошуку є запорукою 
ефективного вирішення проблем, що пов’язані з удосконаленням 
заходів протидії корупції в кримінально-правовому, кримінально-
процесуальному та кримінологічному вимірах. І тільки так, шляхом 
об’єднання зусиль практиків і науковців, використанням позитивно-
го міжнародного досвіду щодо приведення у відповідність українсь-
кого антикорупційного законодавства до стандартів, загальноприй-
нятих світовою спільнотою, ми можемо забезпечити збереження 
української державності, наблизитись до європейського рівня розви-
тку, перш за все шляхом зниження рівня корупції в Україні. 
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Ми впевнені, що ваша спільна плідна діяльність, яка базується 
на високому професіоналізмі, стратегічному мисленні, глибокому 
почутті відповідальності за доручену справу, а також відчуття наці-
ональної гідності та незламна віра у величне майбутнє України 
сприятимуть подальшому розвитку юридичної науки і правоохо-
ронної практики. 

Всім учасникам конференції від імені нашого університету я 
бажаю плідної роботи, творчої наснаги, конструктивного діалогу, 
нових вагомих наукових здобутків. 

 
Ректор 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
полковник поліції 
Дмитро Володимирович Швець 
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Шановні колеги, учасники та гості! 

 
Щиро вітаю всіх присутніх із початком роботи міжнародної на-

уково-практичної конференції «Особливості застосування антико-
рупційного законодавства: від розслідування до вироку суду». Про-
ведення цього заходу є надзвичайно своєчасним, адже активізація 
пошуку шляхів удосконалення взаємодії правоохоронних органів 
України та органів юстиції набуває дедалі більшої актуальності. 

Український народ довів та продовжує доводити своє право на 
гідне життя у правовій, демократичній державі з християнськими 
та європейськими цінностями. Сьогодення ставить перед державою 
низку викликів на шляху її розвитку. Однією з найбільших проблем, 
що гальмує розвиток економіки, є корупція. Зважаючи на руйнівні 
наслідки цього явища, йдеться про пряму загрозу національній 
безпеці та суспільному ладу України. 

Нині корупція досягла рівня, що підриває довіру населення до 
влади, перешкоджає налагодженню конструктивного діалогу між 
владою та громадськістю, руйнує засади розбудови правової дер-
жави та громадянського суспільства, шкодить міжнародному імі-
джу нашої держави 

З року в рік українській владі не вдається впровадити ефекти-
вні реформи, спрямовані на зниження рівня корупції в державі. 
Відсутність суттєвих зрушень у цьому напрямі позначилося на ста-
більно низьких оцінках України в міжнародних рейтингах. Беззапе-
речним є те, що жодна країна не вільна від впливу корупційних 
чинників, але ми повинні докласти максимум зусиль для подолання 
системного характеру цього явища. Головним індикатором прави-
льності наших дій слугуватиме рівень добробуту українського на-
роду. Саме тому об’єднання зусиль громадськості, освітян, науков-
ців, представників органів державної влади та політиків навколо 
вирішення проблем запобігання корупції в Україні сприятиме фор-
муванню належного правового інструментарію, за допомогою якого 
можна ефективно протистояти викликам сьогодення. 

Вірю, спільними зусиллями нам вдасться закласти міцний фун-
дамент викорінення цього явища. Професіоналізм, патріотизм, 
знання, вітчизняний і зарубіжний досвід, високі людські якості, 
потужний науковий та освітній потенціал – усе це є запорукою ефе-
ктивної модернізації вітчизняної антикорупційної системи, форму-
вання в суспільстві нетерпимості до корупції, підвищення рівня 
довіри населення до влади. 
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Бажаю всім учасникам Міжнародної науково-практичної кон-
ференції плідної роботи, наукових звершень, фахових дискусій та 
практичних результатів напрацювань. 

Переконаний, корупцію в Україні буде викорінено! 
 
Голова Громадської спілки 
«Центр запобігання та протидії корупції», 
голова Громадської ради при МВС України, 
член Колегії МВС 
Володимир Олександрович Мартиненко 


