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Учасникам XI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні  

в контексті правової інтеграції» 

 

Шановні колеги! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди відкриття XI Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і 

державотворення в Україні в контексті правової інтеграції». 

Питання стану сучасної юридичної науки – це питання її 

ефективності, відповідності умовам соціального життя, спрямованості на 

вирішення життєво важливих суспільних проблем за допомогою правових 

засобів. У цьому контексті не випадково основними завданнями сучасного 

правознавства стали євроінтеграційні засади розвитку правової системи, 

забезпечення прав та свобод, правопорядку, законності, гармонізації 

законодавства, підвищення рівня правової культури, які разом відбивають 

як соціальну проблематику суспільства, так і напрямки правових 

досліджень.  

Стратегічний курс сучасної України – входження в європейський 

простір – актуалізує необхідність розробки наукової стратегії та тактики 

прогресивного розвитку незалежної української державності. У полі зору 

науковців повинні постійно бути й проблеми профілактики 

правопорушень, зокрема вивчення досвіду держав, які в цьому досягли 

успіху. Актуальними залишаються проблеми дослідження та 

напрацювання ефективних засобів боротьби з корупцією. 

Наука ніколи не буде завершеною, оскільки новий виток пізнання 

залучає до толерантного діалогу, в якому наукові проблеми нескінченно 

поглиблюються. Йдучи в цьому напрямку, наука не відходить від поняття 

істини, а лише відшукує такий обрій, який дає змогу виявити буття в 

істинних пропорціях.  

Упевнений, що ваш досвід і професіоналізм, шановні колеги, 

величезний творчий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки 

фахівців-юристів та виховання молоді і надалі служитиме розбудові нашої 

держави. Міцного здоров’я вам, родинного тепла та достатку, 

невичерпних сил і наснаги. 

Зичу учасникам зібрання плідної та результативної роботи, яскравих 

наукових дискусій та приємних вражень від спілкування! 

 

Ректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ, 

генерал поліції третього рангу,  

доктор юридичних наук, доцент, 

Заслужений юрист України                                            В.В. Сокуренко 

   



4 

 

Учасникам XI Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в 

Україні в контексті правової інтеграції» 

 

Шановні колеги! 

 

Прийміть мої щирі вітання з нагоди відкриття XI Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і 

державотворення в Україні в контексті правової інтеграції», яка 

традиційно проходить на базі Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ.  

Сучасна юридична наука не в змозі розвиватися без обміну досвідом 

між різними науковими школами та пошуку можливостей для апробації і 

впровадження результатів досліджень. Особливої популярності 

набувають компаративні дослідження, у зв’язку з чим вбачається за 

доцільне залучення представників наукової еліти зарубіжних країн. 

Великі сподівання покладаються на оновлення системи законодавства 

відповідно до європейських стандартів, реформи правоохоронних органів, 

підвищення загального рівня правової культури, посилення ролі судової 

влади тощо. Тому зазначена проблематика нашої конференції не втрачає 

своєї актуальності. У наукових доповідях учасників конференції 

піднімаються питання щодо проблем розвитку адміністративного, 

цивільного, кримінального, фінансового, трудового права, удосконалення 

національного законодавства відповідно до норм права Європейського 

Союзу, проблемні питання у сфері економіки, гуманітарно-правові 

аспекти освітнього простору в умовах сучасного державотворення тощо.  

Сподіваюся, що наукові пошуки авторів допоможуть у створенні 

справедливої, прозорої та дієвої правової системи.  

Переконаний, що обрана тематика міжнародної науково-практичної 

конференції послугує плідним підґрунтям для обміну думками із 

зазначеної проблематики і допоможе в гармонізації національного 

законодавства з міжнародним правом.  

Зважаючи на актуальність питань, що передбачені для обговорення 

під час цієї конференції, упевнений, що фахові доповіді, повідомлення, 

діалоги та обговорення будуть сприяти розвиткові вітчизняної науки і 

подальшому вдосконаленню державотворення в Україні.  

 

Директор Сумської філії 

Харківського національного 

університету внутрішніх справ,  

доктор юридичних наук, професор     С. С. Лукаш 

  


