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Вітання  

ректора Харківського національного  

університету внутрішніх справ  

учасникам Х Всеукраїнської науково-практичної  

конференції студентів 

«Питання сучасної науки і права» 

 

Від імені науково-педагогічного колективу Харківського 

національного університету внутрішніх справ прийміть щирі вітання з 

нагоди початку роботи щорічної Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів «Питання сучасної науки і права». 

Переосмислення євроінтеграційної стратегії України потребує 

розробки сучасних підходів щодо впровадження європейських 

стандартів у різних сферах суспільного буття. 

За час становлення нашої держави відбулися певні зміни в 

суспільно-політичному житті, які вимагають адекватного відображення 

у правовій реальності, вироблення ефективного механізму регулювання 

суспільних відносин, основним елементом якого є право.  

Тому виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого 

мислення та відповідальності є основним завданням закладів вищої 

освіти України та світу. Важливою передумовою вдосконалення цих 

якостей була і залишається наука. Зрозуміло, що сучасна юридична наука 

не в змозі розвиватися без обміну досвідом між різними науковими 

школами та пошуку можливостей для апробації та впровадження 

результатів досліджень. 

 Приємно, що організатором конференції традиційно є Сумська 

філія Харківського національного університету внутрішніх справ, що 

готує майбутніх правоохоронців, на яких будуть покладені складні 

завдання розробки та пошуку оптимальних шляхів з удосконалення 

чинного законодавства України.  

Сподіваюсь, що доповіді і дискусії в рамках сьогоднішньої 

конференції дозволять її учасникам обмінятися наявним досвідом та 

істотно просунутися вперед у вирішенні проблемних питань із розвитку 

і формування сучасної правової науки. 

Переконаний, якісна наукова робота залишить тільки позитивні 

враження і дасть поштовх до подальших наукових досліджень.  

Бажаю всім плідної роботи і творчих успіхів! 

 

Ректор Харківського національного  

університету внутрішніх справ,  

доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, 

генерал поліції третього рангу                                       В. В. Сокуренко  
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Шановні учасники конференції! 

Щиро вітаю вас із початком роботи 

Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів  

«Питання сучасної науки і права» 

 

Наша країна, перебуваючи на етапі реформування та переорієнтації 

на європейський напрям розвитку, потребує розробки нових підходів та 

методів організації й забезпечення освітнього процесу і наукової 

університетської діяльності.  

Виконання найбільш важливих суспільних та державних завдань 

покладається на вищу юридичну освіту, пріоритетом якої є підготовка 

висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державного 

апарату, судах, адвокатурі, прокуратурі та інших правоохоронних 

органах. Саме тому наукові дослідження  у юридичній галузі та її 

складових набувають актуальності.  

Пріоритетним і вагомим напрямком у діяльності нашого закладу є 

розвиток студентської науки, адже студентство є рушійною силою 

імплементації змін у державі. І сьогодні для майбутніх фахівців-

правознавців є нагода подискутувати з актуальних питань 

державотворення, сучасної освіти, філософії, історії, економіки.  

Наука не може залишитися осторонь освітнього процесу. Вона є 

невід’ємною  складовою всебічного розвитку та становлення сучасного 

юриста. Адже висококваліфікований фахівець щоденно повинен збирати, 

аналізувати та компілювати факти, спираючись на досвід та отримані 

знання. А науково-практична конференція – це чудова можливість 

поділитися своїми думками з колегами, однодумцями та знайти 

опонентів для плідної дискусії.  

Тому бажаю вам нових наукових пошуків, цікавих та гострих тем в 

обговоренні.  

Нехай результати нашої з вами роботи стануть рушійною силою 

для позитивних та якісних змін в Україні!  

 

 

Директор  

Сумської філії Харківського національного  

університету внутрішніх справ,  

доктор юридичних наук, професор     С.С. Лукаш  
  


