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ШАНОВНІ ПРИСУТНІ! 

Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ вітаю вас із 
початком роботи науково-практичної конференції курсантів і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки 
і правоохоронної діяльності», яка проводиться в рамках всеукраїнського Дня науки. 

Науково-дослідна робота курсантів, студентів і молодих учених є невід’ємною складовою частиною нау-
кової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України. Організаційною формою такої наукової 
роботи у Харківському національному університеті внутрішніх справ є Наукове товариство студентів, курса-
нтів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, представники якого зібралися сьогодні 
в цій залі. 

Науково-теоретичне та практичне значення конференцій зумовлюється передусім проблематикою пи-
тань, винесених на обговорення. Основними напрямами конференцій є: 

 патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні; 
 проблеми теорії та практики правоохоронної діяльності, історія правоохоронних органів, конститу-

ційне право; 
 актуальні проблеми цивільного та трудового права, екологічне та аграрне право; 
 адміністративне право та адміністративна діяльність поліції, фінансове право, інформаційне право; 
 кримінальне право та кримінологія, кримінальне процесуальне право та сучасні тенденції розвитку 

криміналістики; 
 правові й тактичні основи ОРД, спецтехніка, тактико-спеціальна підготовка, вогнева та спеціальна фі-

зична підготовка, інформаційні технології в діяльності поліції, створення засобів та комплексів технічного за-
хисту інформації; 

 суспільно-економічні аспекти діяльності поліції; 
 соціально-психологічне забезпечення діяльності поліції. 
Цього року до оргкомітету надійшло 236 наукових доповідей, у яких ви звертаєте увагу на найбільш гос-

трі проблеми сучасної науки та правоохоронної діяльності. Усі вони презентуються у збірці тез доповідей учас-
ників конференції. 

Саме такі заходи, як сьогоднішні, дають змогу молодим правникам поділитися досвідом, взаємно збага-
тити арсенал знань і визначити національні та світові тенденції розвитку правознавства. Ми впевнені, що пода-
ні тези доповідей знайдуть практичне застосування не тільки в науці, але й на практиці, адже недалеким є той 
час, коли нинішні молоді вчені, які зараз тільки набувають досвіду, приймуть до своїх рук священне полум’я 
правознавства й понесуть його людям. Сподіваємось, що ця конференція сприятиме утвердженню волі й ба-
жання прислужитися великим та благородним ідеалам права на ниві професійної діяльності. 

Упевнені, що на конференції прозвучить велика кількість цікавих та оригінальних доповідей, і ми почує-
мо нові імена молодих талантів, яким завдяки наполегливій праці, накопиченню знань і прагненню до самовдо-
сконалення вдасться увійти в когорту видатних представників відомчої науки, як і професорам нашого універ-
ситету – нашим випускникам Олександру Миколайовичу Музичуку, Олексію Миколайовичу Литвинову, Сер-
гію Станіславовичу Лукашу, Костянтину Юрійовичу Мельнику, Руслану Леонтійовичу Степанюку, Ользі Ігорі-
вні Безпаловій та багатьом іншим. 

Бажаю вам приємного та результативного наукового спілкування на нашому заході, творчих вам успіхів, 
здоров’я, миру та добра! 
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