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Шановні присутні! 

Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 

університету внутрішніх справ вітаю вас із початком науковопра-

ктичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки в до-

слідженнях молодих учених», що проводиться в рамках всеукра-

їнського Дня науки. 

Науково-дослідна робота молодих учених, курсантів і студен-

тів є невід’ємною складовою наукової діяльності закладів вищої 

освіти системи МВС України. Організаційною формою наукової 

роботи курсантів, студентів і молодих учених у Харківському на-

ціональному університеті внутрішніх справ є Наукове товарис-

тво студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, док-

торантів і молодих учених, представники якого зібралися сього-

дні в цій залі. 

Цього року до оргкомітету надійшли 106 наукових доповідей, 

в яких звертається увага на найбільш гострі проблеми сучасної на-

уки у сфері правоохоронної та правозастосовної діяльності. У них 

розглядаються як загальнотеоретичні питання, так і практичні про-

блеми правозастосування, що дає змогу пов’язати між собою юри-

дичну науку та правничу практику. 

Саме такі заходи, як наша конференція, дають змогу молодим 

правникам поділитися досвідом, взаємно збагатити арсенал знань, 

визначити національні та світові тенденції розвитку правознавс-

тва. Ми впевнені, що подані тези доповідей знайдуть практичне за-

стосування не тільки в науці, а й на практиці, адже недалеким є той 

час, коли нинішні молоді вчені, які зараз тільки набувають досвіду, 

візьмуть у свої руки священне полум’я правознавства та понесуть 

його людям. Сподіваємося, що конференція сприятиме утвер-

дженню волі та бажання служити великим і благородним ідеалам 

права на ниві професійної діяльності. 

Упевнені, що під час конференції прозвучить велика кількість 

цікавих та оригінальних доповідей, ми почуємо нові імена молодих 

талантів, яким завдяки наполегливій праці, накопиченню знань, пра-

гненню до самовдосконалення вдасться ввійти до когорти видатних 

представників юридичної науки, як це вдалося професорам нашого 

університету – нашим випускникам Олександру Миколайовичу Му-

зичуку, Олексію Миколайовичу Литвинову, Сергію Станіславовичу 
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Лукашу, Костянтину Юрійовичу Мельнику, Руслану Леонтійовичу 

Степанюку, Ользі Ігорівні Безпаловій та багатьом іншим. 

Сподіваємось, що участь у конференції залишить позитивні 

враження і дасть поштовх до подальших наукових досліджень! 

Бажаю вам приємного і результативного наукового спілкування 

на нашому заході, творчих успіхів, здоров’я, миру та добра! 
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