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ВСТУПНЕ СЛОВО 

ректора Харківського національного університету внутрішніх справ,  
полковника поліції 

Швеця Дмитра Володимировича 
доктора юридичних наук, доцента 

 
Шановні колеги! 

 
Насамперед хочу висловити подяку всім, хто знайшов можливість 

узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «25 років 
становлення Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього».  

Сумська філія є невід’ємною частиною Харківського національного 
університету внутрішніх справ, його передовим форпостом на Сумщині. За 
роки свого існування заклад посів чільне місце в її освітньому просторі. 
Завдяки професіоналізму, наполегливості, самовідданості та творчій 
енергії кожного з працівників зі стін філії було випущено понад три тисячі 
високоосвічених фахівців, що продовжують славні традиції 
правоохоронців. Сьогодні заклад зустрічає свято значними досягненнями в 
педагогічній, науково-дослідницькій діяльності, у сфері забезпечення 
розвитку матеріально-технічної бази.  

Примітною рисою цієї конференції є не тільки те, що вона 
організована на честь 25-річного ювілею закладу і відбувається із 
залученням представників державних органів, відомих науковців та 
практиків – правознавців, політологів, соціологів, економістів, але й те, що 
її учасники головну увагу приділяють нагальним для суспільства, для 
громадян практичним аспектам утілення в життя положень Основного 
закону держави та визначенню шляхів їх можливої модернізації. 
Зрозуміло, що сучасна наука не в змозі розвиватися без обміну досвідом 
між різними науковими школами та пошуку можливостей для апробації та 
впровадження результатів досліджень. Особливої популярності набувають 
компаративні дослідження, у зв’язку з чим вбачається за доцільне 
залучення представників наукової еліти зарубіжних країн.  

Щиро сподіваюся, що здобутки нашого форуму сприятимуть 
мобілізації зусиль наукового співтовариства у досягненні поставлених 
цілей та креативному обговоренню проблем розвитку правової системи на 
видиму перспективу.  

Бажаю всім учасникам та гостям конференції плідної роботи та 
приємних вражень від спілкування!  
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ВІТАННЯ  

учасникам Міжнародної науково-практичної конференції 
«25 років становлення Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ:  

славетна історія та горизонти майбутнього» 

начальника Головного управління  
Національної поліції України у Харківській області  

генерала поліції третього рангу  

Сокуренка Валерія Васильовича 

доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України 
 

Шановні учасники конференції, дорогі друзі, колеги! 
  

Прийміть найщиріші вітання з нагоди відкриття конференції, 
присвяченої славетному ювілею Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  

Це чудова нагода відзначити самовіддану творчу працю колективу, 
високі досягнення та незаперечний авторитет закладу, який за чверть століття 
зарекомендував себе як потужний заклад вищої юридичної освіти.  

Хочу висловити глибоку вдячність особовому складу за 
професіоналізм, якісну підготовку та виховання майбутніх поколінь вартових 
закону.  

Сьогодні уже немає потреби доводити, що підготовка юристів у 
закладах вищої освіти України має відповідати сучасним вимогам 
європейської освіти, а тому сучасна правнича наука та юридична освіта 
набувають особливої ваги та значення, оскільки перебувають в умовах, коли 
право і держава зазнають таких змін, які тягнуть за собою не тільки появу 
нових галузей юриспруденції, а й зміну їх змісту і складу наук, що входять до 
неї.  

У цьому контексті не випадково основними стали євроінтеграційні 
проблеми розвитку правової системи, забезпечення прав та свобод, 
правопорядку, законності, гармонізації законодавства, підвищення рівня 
правової культури, які разом відбивають як соціальну проблематику 
кризового суспільства в Україні, так і напрями правових досліджень.  

Сумська філія, маючи потужний науковий потенціал, не може 
залишатися осторонь вирішення існуючих проблем удосконалення правової 
системи.  

Переконаний, що цей міжнародний науковий форум послугує плідним 
підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.  

Бажаю всім плідної роботи, конструктивного діалогу, нових вагомих 
здобутків. Сподіваюсь, що ви отримаєте професійне задоволення від 
результатів роботи конференції.  

 
Слава Україні!  
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

учасникам Міжнародної науково-практичної конференції  
«25 років становлення Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти 

майбутнього» 

директора Сумської філії 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Лукаша Сергія Станіславовича 

доктора юридичних наук, професора 
 

Шановні учасники конференції! 
 

Маю честь привітати високоповажних гостей, представників 
наукової та освітянської сфер України та зарубіжжя з нагоди відкриття 
Міжнародної науково-практичної конференції «25 років становлення 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: 
славетна історія та горизонти майбутнього».  

Знаковим є те, що сьогоднішнє зібрання покликане не лише 
обговорити наукові здобутки учасників, а й підбити підсумки діяльності 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ 
за чверть століття. Наш заклад пройшов тривалий шлях розвитку від 
відділення заочного навчання до потужного освітньо-наукового осередку і 
став одним із провідних у просторі вищої освіти Сумщини. Колектив філії 
завжди був і залишається носієм новаторства, свободи наукового 
мислення, творчого педагогічного пошуку. Ми навчаємо курсантів, 
студентів та слухачів у дусі толерантності, людяності, справедливості та 
відкритості і, безперечно, пишаємося нашими випускниками.  

Ми розвиваємо навчальну та матеріально-технічну бази, 
впроваджуємо нові спеціальності, форми та методи навчання, підвищуємо 
практичну складову підготовки кадрів, що є запорукою покращення 
роботи правоохоронних органів із забезпечення законності та 
правопорядку в державі.  

Сьогодні нам представилась унікальна можливість обмінятися 
думками з приводу актуальних проблем і висловити пропозиції стосовно 
удосконалення правових механізмів і засобів забезпечення правопорядку. 
Очевидно, що вирішити більшість важливих і складних питань можна 
лише спільними зусиллями практиків та представників вітчизняних 
наукових шкіл у їх співпраці з зарубіжними колегами.  

Для нас є важливою наукова позиція кожного із Вас. Ще раз дякую 
за участь у конференції! Маю надію на подальшу співпрацю! Бажаю 
натхнення, невтомного творчого пошуку, нових ідей та їх реалізації.  
 
  


