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Учасникам  

XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правова наука і 

державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» 

 

Шановні учасники конференції! 

 

Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 

університету внутрішніх справ щиро вітаю вас із початком роботи XIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Правова наука і 

державотворення в Україні в контексті правової інтеграції». 

Насамперед хочу висловити подяку всім, хто знайшов можливість 

безпосередньо взяти участь у роботі нашого наукового форуму, щоб 

обговорити нагальні правові проблеми та виробити конкретні рекомендації 

щодо їх розв’язання. Інтеграція України в європейський правовий простір 

потребує нових підходів до осмислення цінності права. Ідеї правового 

державотворення, оновлення інститутів державної влади, громадянського 

суспільства, здійснення політичних та економічних перетворень є головними 

орієнтирами сучасного розвитку України.  

На сьогоднішній день особливі надії покладаються на підвищення 

загального рівня правової культури, адаптацію українського законодавства 

відповідно до європейських стандартів, посилення ролі судової влади тощо. 

Із розвитком України відбуваються зміни в економічному та суспільно-

політичному житті, які вимагають адекватного відображення у правовій 

реальності, розроблення ефективного механізму регулювання суспільних 

відносин, основним елементом яких є право.  

Тому й проблематика нашої конференції не втрачає актуальності. У 

наукових доповідях учасників розглядаються питання теоретико-історичних 

шляхів розвитку держави та права, правові, економічні та соціальні проблеми 

європейської та світової інтеграції. Однак слід відзначити, що розвиток 

законодавчого та нормотворчого процесу як у цілому, так і в окремих його 

напрямках неможливий без належних науково-концептуальних засад. 

Більшість важливих та складних питань можна вирішити лише спільними 

зусиллями представників вітчизняних наукових шкіл у їх співпраці з 

іноземними колегами.  

Давайте разом прагнути до досягнення нашої спільної мети – створення 

справедливої, прозорої та дієвої правової системи. 

Проведення науково-практичної конференції дозволить успішно 

реалізувати проекти і програми за новими актуальними напрямками, 

сприятиме поглибленню наукового діалогу. 

Бажаю вам активної, корисної, натхненної та плідної роботи на нашому 

заході. Творчих успіхів, здоров’я, миру та добра! 

 

Ректор Харківського національного 

університету внутрішніх справ, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

полковник поліції                                                Д. В. Швець  



4 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

директора Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора 

Лукаша С.С. 

 

Шановні колеги! 

Прийміть мої щирі вітання з нагоди відкриття ХІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Правова наука і державотворення в 

Україні  в контексті правової інтеграції», яка традиційно відбувається на 

базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 

справ та об’єднує учених-правознавців, юристів-практиків, економістів, 

освітян.   

Географія учасників нашої конференції є досить широкою. У 

конференції беруть участь понад 100 науковців та практиків з України, 

Білорусії, Великобританії, Австралії, Німеччини, Австрії, Нідерландів. 

Для нас є важливою наукова позиція кожного учасника конференції.  

Сьогодення ставить все нові перспективні питання, розв’язання яких 

потребує чіткого наукового обґрунтування. За час становлення сучасної 

України відбулися певні зміни у суспільно-політичному житті, які 

покладають на юристів нові завдання з розбудови демократичної, 

правової держави. Цілком природнім є те, що юридичні форуми 

обговорюють головні проблеми сучасного державно-правового 

будівництва в Україні. 

Особливо гостро на сьогодні стоїть питання тісного поєднання 

наукових теоретичних пропозицій із загальними потребами юридичної 

практики.  

Наукова конференція є не тільки можливістю для обміну думок, а й 

доброю нагодою для спілкування.  

Переконаний, що завдяки нашій конференції, яка завжди є 

неупередженим фаховим аналізом актуальних проблем, ми зможемо 

вийти на чітко обґрунтовані узагальнення та рекомендації.  

Маю надію, що наша конференція збагатить новими 

перспективними ідеями кожного з нас і вітчизняну правову науку та 

практику в цілому.  

Сподіваюсь, що плідна робота залишить добрі позитивні враження і 

надасть поштовху для подальших наукових досліджень.  

Бажаю всім невтомного творчого пошуку та успішної реалізації 

дослідницьких напрацювань.  

 

 

Директор Сумської філії 

Харківського національного 

університету внутрішніх справ,  

доктор юридичних наук, професор       С. С. Лукаш  


