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Ю. О. СВІТЛИЧНОЇ 

Шановні учасники конференції! 
Вітаю вас із початком роботи всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 25-річному ювілею кафедри трудового та 
господарського права Харківського національного університету внут-
рішніх справ! 

Для нашої області дуже важливо, що у ній є такий авторитетний 
та престижний вищий навчальний заклад, як Харківській національ-
ний університет внутрішніх справ, з такими потужними структурни-
ми підрозділами, як кафедра трудового та господарського права. 

Кафедра може по праву пишатися своєю славетною історією, до-
сягненнями в становленні та розвитку відомчої науки та освіти. Пере-
дусім, це заслуга відомих науковців, які за різних часів працювали на 
ній, серед яких: В. С. Венедіктов, М. І. Іншин, К. Ю. Мельник, В. Л. Мусі-
яка, О. І. Процевський, М. В. Шульга. 

Сьогодні авторитет кафедри як потужного осередку науки тру-
дового права та права соціального забезпечення відомий не лише на 
Харківщині, але і далеко за її межами. Кафедра є ковальнею високок-
валіфікованих кадрів для державного управління та національної 
економіки. Так, колишні докторанти, ад’юнкти та аспіранти кафедри, 
які успішно захистили дисертації, працюють нині на керівних посадах 
в органах державної влади, правоохоронних структурах та відомих 
вищих навчальних закладах. 

Кафедра здійснює велику роботу у сфері виховання молодого по-
коління на принципах патріотизму, честі та моралі. Представники 
кафедри активно беруть участь у правотворчій роботі, зокрема коле-
ктив кафедри готував пропозиції та рекомендації з удосконалення 
ряду проектів Трудового кодексу України, Кодексу законів про працю 
України, законів України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплі-
нарний статут органів внутрішніх справ України», «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу» 
та ін. 

Впевнена, що і в подальшому кафедра трудового та господар-
ського права буде продовжувати робити вагомий внесок у розвиток 
національної юридичної освіти та науки, залучати до наукових пошу-
ків талановиту, цілеспрямовану молодь, творчих та мислячих людей. 

Бажаю колективу кафедри та всім учасникам конференції, прис-
вяченої її 25-річчю, подальших успіхів, плідної та творчої праці в ім'я 
України! 


