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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 
 

Шановні учасники конференції! 
 

У цьому році наш університет відзначає ювілейну дату – 25 років із дня його заснування. 
За цей час із курсів підвищення кваліфікації він перетворився на один із провідних осередків 
відомчої освіти й науки України.  

Харківський національний університет внутрішніх справ – це кузня кваліфікованих 
фахівців для роботи в усіх підрозділах Національної поліції України, що забезпечують 
ефективний захист прав і свобод людини і громадянина й інтересів суспільства та держави. 

Потужний науковий потенціал університету спрямовано на вирішення найбільш 
актуальних проблем удосконалення правового поля з урахуванням нових соціально-економічних 
реалій і завдань, які постали перед нашою державою. 

Сьогоднішня конференція відбувається в умовах стрімких соціально-політичних 
перетворень, насичених значущими подіями. Невипадково її присвячено такій фундаментальній 
категорії правознавства й одній із сфер національної безпеки України, як громадська безпека та 
публічний порядок, забезпечення яких є основою впорядкованості суспільного життя та 
підґрунтям належної життєдіяльності суспільства. Порушена проблематика є беззаперечно 
актуальною з огляду на динамічні процеси розбудови в Україні правової держави та 
євроінтеграційну спрямованість її історичного руху. Украй своєчасним є ґрунтовне наукове 
осмислення суті та значення громадської безпеки як феномена й об’єкта кримінально-правової 
охорони.  

Позитивними є жвавий інтерес та глибока наукова зацікавленість наших науковців – вас, 
шановні колеги – до широкого кола проблемних питань зазначеної тематики. Тези доповідей 
надійшли з різних куточків України. Їх автори – як визнані вітчизняні юристи-правознавці, так і 
молоді талановиті вчені, а також широке коло практиків: слідчих, працівників прокуратури, 
судових і правоохоронних органів, які в своїх наукових працях висвітлюють кримінально-правові 
та кримінологічні проблеми з питань, що стосуються протидії злочинам проти громадської 
безпеки та публічного порядку. Слід зауважити, що ваша, колеги, наполегливість, відданість 
науковому пошуку є запорукою якісної, плідної, результативної співпраці представників різних 
напрямів кримінально-правової та кримінологічної думки, різних шкіл, поглядів і підходів до 
загальноважливих розглядуваних проблем, що вливаються в єдиний потік наукової інформації.  

Сподіваємося, що найсміливіші наукові погляди та дослідження в поєднанні з думками та 
досвідом практичних працівників сприятимуть виробленню концептуально нових кримінально-
правових і кримінологічних засобів протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного 
порядку з урахуванням їх новітніх проявів і транснаціональної поширеності.  

Усі доповіді включено до збірки тез конференції, яка завдяки вам, шановні колеги, стала 
сприятливим майданчиком для наукових пошуків і дискусій, яскравим підтвердженням 
нерозривного зв’язку теорії та практики, віддзеркаленням найзлободенніших проблем протидії 
злочинності з метою формування кримінально безпечної обстановки в нашій державі.  

Бажаю учасникам конференції творчої наснаги у плідному обговоренні проблемних 
питань, подальших наукових здобутків і приємних вражень від спілкування! 
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