
ВСТУПНЕ СЛОВО 

Черней Волод им ир В асиль ов ич, 
т.в.о. ректора Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

Доброго дня шановні колеги, науково -педагогічні працівники, 

ад’юнкти, слухачі, курсанти, студенти та молоді науковці! 

Щороку при проведенні підсумкових наукових конференцій перед 
академією стоїть завдання щодо сприяння науковим розробкам молодих 
науковців - курсантів, слухачів та студентів, з метою дослідження 
актуальних або ж проблемних питань розбудови Української держави та 
громадянського суспільства. 

Сьогодні, у день відзначення професійного свята - Дня науки, 
академія, підтримуючи традиції, у рамках Всеукраїнського фестивалю 
науки проводить підсумкову науково -теоретичну конференцію «Право в 
Україні - виклики сучасності», з чим щиро вітаю вас від імені Вченої ради, 
ректорату та від себе особисто. 

Поточного року цей науковий захід проводиться в доволі складних 
соціально -економічних і політичних умовах життя нашої держави. Наразі 
ми спостерігаємо спробу руйнування спокою й стабільності Української 
держави. 

Для колективу академії головним завданням було й залишається 
збереження соціальної справедливості, правопорядку та законності в 
Україні. Саме з цією метою ми проводимо різноманітні наукові заходи, що 
сприяють вирішенню нагальних проблем сьогодення та виробленню 
оптимальних і раціональних рекомендацій. 

Національна академія внутрішніх справ є флагманом відомчої освіти в 
системі вищих навчальних закладів МВС України й має потужний науковий 
потенціал. Так, в академії працюють 63 доктори наук, з яких 18 - курсанти - 
випускники академії, які сьогодні самі навчають майбутніх кандидатів та 
докторів. Це - начальники кафедр теорії держави та права - Станіслав 
Гусарєв, оперативно-розшукової діяльності - Дмитро Никифорчук, 
конституційного та міжнародного права - Анатолій Колодій, кримінального 
права - Андрій Савченко, економічної теорії - Антон Чубенко, 
адміністративного права та процесу - Оксана Кузьменко, а також начальник 
наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Сергій 
Чернявський та провідний науковий співробітник цієї ж лабораторії Оксана 
Таран, професор кафедри спеціальної техніки та оперативно -розшукового 
документування навчально-наукового інституту підготовки фахівців для 
підрозділів слідства та кримінальної міліції Віктор Василинчук, 
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професор кафедри кримінально -правових дисциплін інституту права та 
психології Євген Лук’янчиков, професор кафедри адміністративного права 
та процесу Андрій Іщенко, професор кафедри адміністративного права та 
процесу Дмитро Голосніченко, професор кафедри кримінального процесу 
Никифор Карпов, головний науковий співробітник відділу організації 
науково-дослідної роботи Юрій Орлов. 

Також кожну четверту кандидатську дисертацію, що захищено в 
стінах академії, підготовлено нашими випускниками, яскравим прикладом 
цього є нещодавній захист випускника навчально -наукового інституту 
права та психології Георгія Желефа, який активно займався науковою 
діяльністю у студентські роки. У 2010 році його, студента 3-го курсу 
інституту, у складі команди «Куртуазні девіанти» нагороджено Дипломом 
Міністерства юстиції України за 3 -тє місце у Всеукраїнському конкурсі для 
студентів-правників «ЮрВесна», а у 2013 році Георгій захистив наукову 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

В академії сформувалися та успішно розвиваються наукові школи, 
зокрема, з проблем конституціоналізму, теоретичних основ забезпечення 
прав і свобод людини, адміністративного права та процесу, кримінального 
права, кримінального процесу, філософії права та юридичної психології, 
теорії та практики оперативно-розшукової діяльності, кримінально -
виконавчого права та кримінологічної віктимології, криміналістичного 
забезпечення розкриття та розслідування злочинів, адміністративної 
діяльності органів внутрішніх справ тощо. Останніми роками активно 
розвиваються наукові школи з проблем юридичної компаративістики та 
проблем економічної безпеки, що, звичайно, значно полегшує вашу, 
науковці, нелегку інтелектуальну та наукову роботу. 

У стінах академії здійснюється підготовка фахівців освітньо - 
кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямами 
підготовки та спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна 
діяльність», «Психологія», а також освітньо- кваліфікаційного рівня 
«Магістр» за спеціальностями «Управління у сфері правопорядку» та « 
Судова експертиза». Проте, враховуючи виклики сучасності щодо 
запровадження ефективних антикорупційних і люстраційних процедур та 
новітніх форм протидії злочинності, сьогодні розглядається питання щодо 
запровадження абсолютно нового для вищого навчального закладу системи 
МВС України напряму підготовки фахівців -поліграфологів. 

Багатовекторність наукових досліджень, які щорічно проводять 
фахівці академії із залученням молодих науковців - слухачів, курсантів та 
студентів академії, є поштовхом до проведення в нашому навчальному 
закладі різноманітних наукових заходів, одним з яких і є ця конференція. 
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Підбиваючи підсумки напруженої роботи перемінного складу академії 
на науковій ниві, жчу подякувати всім курсантам, слухачам та студентам 
академії, які цього року зробили особистий внесок у розвиток науки 
шляхом презентації та здобутих призових місць у нелегкій боротьбі на 
різноманітних заходах наукового характеру, а саме: переможцям 
Всеукраїнського конкурсу, який щорічно проводить Міністерство освіти і 
науки України, Сергію Перепелиці, Анні Титко, Данилу Остапчуку та Ірині 
Мойсеєвій, переможцям конкурсу Національної академії наук України 
Ользі Грабчак, Олегу Онищенку й Роману Коломійцю, переможцю 
Всеукраїнського конкурсу «Юрист року 2013» у номінації «Студент - 
юрист» Сергію Бреусу. 

Окремо дякуємо науковим керівникам переможців доктору 
юридичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки Ларисі 
Удаловій, доктору психологічних наук, професору Олені Хохліній, 
кандидату юридичних наук, доценту Ларисі Нескородженій, кандидату 
юридичних наук, старшому науковому співробітнику Олегу Лов’яку, 
кандидату юридичних наук, доценту Наталії Камінській, кандидату 
юридичних наук, доценту Оксані Мельник, кандидату юридичних наук, 
доценту Жанні Пустовіт, кандидату юридичних наук, заступнику 
начальника відділу організації науково-дослідної роботи Олександру 
Калиновському. 

Ми пишаємось отриманими вами результатами й упевнені, що 
зазначеним здобуткам академія завдячує не лише нашому молодому 
поколінню, а й досвідченому науково-педагогічному складу академії. 

Сподіваємося, що курсанти та студенти академії, науково- 
педагогічний склад, який є прикладом для наслідування, і надалі будуть 
примножувати наукові наявні здобутки академії. 

Хочу побажати всім учасникам плідної і цікавої праці. Упевнений, що 
у процесі роботи конференції кожний з Вас інтелектуально збагатиться 
новими ідеями щодо сутності актуальних проблем юриспруденції. 
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