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ВСТУПНЕ СЛОВО 
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Шановні учасники конференції! 

 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди відкриття XІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Питання 

сучасної науки і права»! 

Загальновідомо, що процес навчання в закладі вищої освіти 

невідривно пов’язаний з наукою, де студентській науці відведена 

особлива роль. Студентська наука – це не просто формальна участь 

нашої молоді у проведенні науково-дослідницької роботи та виконанні 

пошукових і прикладних наукових розробок, що, безумовно, є 

важливою складовою професійної підготовки сучасного фахівця, це ще 

й розвиток компетенцій, що дозволяють молодій людині уявляти 

сучасну картину світу на основі поглибленого, цілісного, часто на стику 

різних наукових сфер і напрямків, вивчення предметної галузі. 

З абсолютною очевидністю можна констатувати, що роль і 

значення науки з кожним роком буде динамічно зростати. При цьому з 

точки зору наукової цінності на перший план вийде не кількість нових 

знань, а наявність корисного практичного застосування результатів 

наукових досліджень. Тому студентська та курсантська наука в 

широкому значенні – це той фундамент, від якого залежить розвиток 

усього науково-кадрового потенціалу нашої країни. 

Залучення здобувачів вищої освіти до наукових досліджень – є 

одним із пріоритетних напрямків діяльності Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ. Поза 

сумнівом, наукові дослідження є і будуть підґрунтям для успішного 

економічного, правового, соціального, культурного та освітньо-

наукового розвитку країни, а наукові пошуки сприятимуть розвиткові 

демократичної держави, інтеграції та модернізації національної системи 

вищої освіти. 

Основним завданням XІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти, яке ми ставимо перед собою, – це 

не лише пробудження у молоді інтересу до нових наукових знань, які 

виходять за рамки основних освітніх програм, а й, що важливо, – 

подальше їх становлення як дослідників юридичної науки і гідних 

громадян своєї країни. 

Бажаю учасникам конференції плідних та конструктивних 

дискусій, цікавих ідей та нових наукових здобутків!   
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Шановні учасники конференції! 

 

Від імені науково-педагогічного колективу Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ і від мене 

особисто прийміть щирі вітання з нагоди відкриття ХІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Питання 

сучасної науки і права». 

Насамперед я хочу висловити подяку всім, хто знайшов 

можливість узяти участь у нашій конференції. Доброю науковою 

традицією стало для нас проведення щорічних науково-практичних 

конференцій студентів та курсантів із метою обговорення нагальних 

проблем і пошуку шляхів їх вирішення. 

Виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого 

мислення та відповідальності – є основним завданням закладів вищої 

освіти. Важливою передумовою вдосконалення цих якостей була і 

залишається наука.  

Науково-дослідна робота студентів і курсантів є невід’ємною 

складовою наукової діяльності закладів вищої освіти системи МВС 

України. Сучасна юридична наука не може розвиватися без обміну 

досвідом між різними науковими школами і пошуку можливостей для 

апробації та впровадження результатів досліджень. Саме наукові заходи 

дають змогу молодим правникам поділитися досвідом, взаємно 

збагатити арсенал знань і визначити національні та світові тенденції 

розвитку права. 

Тож бажаю учасникам конференції плідної роботи, невичерпного 

натхнення, нових здобутків, які знайдуть упровадження у вітчизняну 

юридичну науку 

  


