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Учасникам X Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в 

Україні в контексті правової інтеграції» 
 

Шановні колеги! 
 
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 

університету внутрішніх справ щиро вітаю вас із початком роботи 
X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
правової науки і державотворення в Україні в контексті правової 
інтеграції».  

Сьогодні перед нашою державою стоїть надзвичайно складне 
завдання, яке передбачає проведення конституційної реформи, 
реформування судових та правоохоронних органів, а також пошук 
оптимальних шляхів із удосконалення чинного законодавства України. 
У державі відбулися суттєві зміни в суспільно-політичному житті, які 
вимагають адекватного відображення у правовій реальності, вироблення 
ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним 
елементом якого є право. І саме такі наукові форуми сприяють 
виробленню актуальних, цікавих ідей та поглядів щодо вдосконалення 
чинної законодавчої бази.  

Нині є важливим утвердження в суспільстві високої правової 
культури, інтеграція передових досягнень світової правової науки в 
українську юридичну практику. Тому провідними темами матеріалів 
конференції є сучасні питання конституційного, цивільного, трудового, 
кримінального, адміністративного, земельного, аграрного та екологічного 
права, теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права, стратегія 
інноваційного розвитку лінгвістики, проблеми пошуку нових стимулів 
розвитку економіки в умовах світової економічної кризи.  

У світлі цього приємно констатувати, що в даному збірнику 
розміщенні як загальнотеоретичні матеріали, так і наукові дослідження, 
присвячені практичним проблемам правозастосування, що дозволяє 
пов’язати між собою юридичну теорію та правничу практику.  

Бажаю всім успіхів, натхнення, творчої наснаги в науково-
дослідницькій діяльності і на викладацькій ниві. Сподіваюсь, що цікаві та 
інформативні доповіді та повідомлення сприятимуть жвавій науковій 
дискусії, а результати нашої праці будуть вагомим внеском у розвиток 
вітчизняної юридичної науки.  
 
Ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ, 
генерал поліції третього рангу, 
доктор юридичних наук, доцент                                       В. В. Сокуренко 
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Шановні колеги! 
 

Прийміть мої щирі привітання з нагоди відкриття Х Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і 
державотворення в Україні в контексті правової інтеграції», яка 
традиційно відбувається на базі Сумської філії Харківського університету 
внутрішніх справ та об’єднує учених-правознавців, юристів-практиків, 
економістів, гуманітаріїв.  

Зміни, які відбуваються у суспільно-політичному житті нашої 
держави, потребують відповідного ефективного механізму їх 
регулювання. Тому завданням сучасної юридичної науки є напрацювання 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних 
проблем сучасного державно-правового будівництва в Україні. Зокрема 
це проблеми, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, реальним 
забезпеченням прав та свобод людини і громадянина, здійсненням 
конституційної, адміністративної, судової реформ.  

Зрозуміло, що розвиток сучасної юридичної науки неможливий без 
обміну досвідом між різними науковими школами. У конференції беруть 
участь більше 100 науковців та практиків з України, Білорусії, Бельгії, 
Австралії, Норвегії, Австрії.  

Наукова конференція є не тільки можливістю обмінятися думками, а 
й доброю нагодою для нових знайомств, неформального спілкування.  

Переконаний, що результатом нашої конференції, якій завжди був 
властивий неупереджений фаховий аналіз сучасних юридичних проблем 
та жвава наукова дискусія, стануть ґрунтовні фахові науково-практичні 
рекомендації.  

Сподіваюсь, що плідна робота конференції залишить добрі позитивні 
враження і надасть поштовх до подальших наукових досліджень!  

Зичу вам доброго здоров’я, нових ідей та успішного їх утілення у 
практичну діяльність! 

 
 
 
 
 
Директор Сумської філії 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, професор                  С. С. Лукаш


