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Від імені керівництва Міністерства 
внутрішніх справ України і себе особисто 
щиро вітаю вас з урочистою подією — 
100-річчям Одеського державного універси-
тету внутрішніх справ. 

Сьогодні колектив університету свят-
кує визначну дату, яка має особливий зміст 
і викликає гордість за історію, традицію, 
культуру, які сформувалися багатьма поко-
ліннями, а нині активно примножуються 
в Одеському державному університеті 
внутрішніх справ. Це сучасний заклад вищої 
освіти європейського зразка, який здійс-
нює інноваційну освітню діяльність, прово-
дить фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження та багато років є невід’єм-
ною складовою частиною системи підготовки персоналу для різних підрозділів 
МВС України.

Обов’язковим складником діяльності університету є інтеграція в європейський 
освітній та науковий простір, тож хочеться побажати не зупинятися на досягну-
тому, щоб і в подальшому високий професіоналізм і самовіддана праця колек-
тиву сприяли зміцненню освітнього потенціалу нашої держави та забезпеченню 
реформування Вищої школи в умовах глобальних викликів! 

Відданість своїй справі кожного разом із креативністю, патріотизмом, високою 
відповідальністю і професіоналізмом є запорукою успішного виконання вашої 
місії.

Зичу колективу ОДУВС невичерпної енергії, оптимізму, сили у виконанні почес-
ної місії — творіння добра, виховання кваліфікованих фахівців, поширення знань 
і професіоналізму.

Молодому курсантсько-студентському поколінню бажаю досягти своєї мети, 
посісти гідне місце у житті, а також пам’ятати про велику відповідальність за 
розбудову демократичної європейської України.

Слава Україні! 

Міністр внутрішніх справ України
Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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Щиро вітаю Вас із нагоди 100-річчя  
від дня заснування Одеського державного 
університету внутрішніх справ!

На всіх етапах розвитку України багато 
уваги приділяється підготовці правоохо-
ронних кадрів. Цю шляхетну справу вже 
100  років здійснює Одеський державний 
університет внутрішніх справ, історія якого 
бере свій початок з 27 лютого 1922 року.  
За цей час заклад перетворився на потужний 
науково-освітній центр із значними здобут-
ками, своїми традиціями, відомими науков-
цями та новою генерацією фахівців. 

Сьогодні в університеті невпинно вдоско-
налюється освітній процес, що відповідає 
вимогам сучасності, створюються умови 
для всебічного гармонійного розвитку особистості та приділяється значна увага  
національно-патріотичному вихованню. В цьому полягає найвища місія універ-
ситету, адже освічені люди є найбільшим багатством нашої країни, запорукою  
її успіху та процвітання.

Лише усі разом, єдиною командою ми зможемо подолати всі виклики такого 
непростого 2022 року, перемогти ворога та повернути в нашу країну мирне життя.

Переконана, що колектив університету і в подальшому докладатиме максимум 
зусиль для розвитку відомчої освіти, а курсантсько-студентська молодь із честю 
нестиме високе звання випускника чи випускниці Одеського державного універси-
тету внутрішніх справ.

Зичу усім миру, міцного здоров’я, натхнення та нових звершень у підготовці 
фахівців високої кваліфікації, які будуть сумлінно служити Українському народові!

Слава Україні!

Заступник Міністра внутрішніх справ України
майор поліції

Катерина ПАВЛІЧЕНКО

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Шановні працівники університету, здобу-

вачі вищої освіти та ветерани університету!
Вітаю Вас із знаменною датою — 

100-річним ювілеєм Одеського державного 
університету внутрішніх справ. 

З кожним роком ми спостерігаємо, як 
навчальний заклад невпинно зростає та 
розширює свої можливості, задає напрями 
розвитку у багатьох спеціальностях та нади-
хає працювати над новими проєктами.

Університет є взірцем розвитку юридич-
ної освіти та науки, про що свідчить велика 
кількість успішних випускників, які протягом 
багатьох років продовжують працювати та 
розвивати Україну як демократичну, правову 
та соціальну державу. 

Доволі тривалий історичний шлях університету від школи міліції до статусу 
державного університету системи МВС доводить той факт, що колектив має багатий 
науковий, педагогічний, культурний потенціал та здобутки. Тож можна впевнено 
стверджувати, що в сьогоднішніх доволі складних реаліях університет спроможний 
вирішувати усі покладені на нього завдання щодо підготовки висококваліфікова-
них фахівців для системи правоохоронної діяльності.

Бажаю Вам і надалі вдосконалювати заклад освіти у кращих європейських 
традиціях, подальшого процвітання та нових здобутків на освітній ниві!

Слава Україні! 

Голова Національної поліції України
генерал поліції першого рангу

Ігор КЛИМЕНКО
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Сьогодні 100-річний ювілей з дня засну-
вання святкує Одеський державний універ-
ситет внутрішніх справ — заклад вищої освіти 
Міністерства внутрішніх справ, осередок науки, 
освіти і культури на півдні нашої країни, що має 
давню історію та перевірені часом традиції.

Одеський державний університет внутріш-
ніх справ — це потужний навчальний, науково- 
просвітницький центр Одещини, що відповідає 
сучасному рівню вищої освіти. Це традиції та 
досвід, тисячі підготовлених фахівців у галузі 
права та правоохоронної діяльності. Кваліфі-
кований науково-педагогічний склад універ-
ситету докладає значних зусиль до розвитку 
правової науки та підготовки справжніх 
професіоналів правоохоронної системи. 

Ваш університет посідає гідне місце серед професійних закладів освіти нашої 
держави.

Сьогодні випускники закладу, усвідомлюючи відповідальність перед суспільст-
вом, своєю щоденною працею сприяють утвердженню верховенства права та гаран-
туванню прав і свобод людини, розбудові демократичної правової держави.

Від щирого серця вітаємо зі святом весь колектив навчального закладу!
Висловлюємо слова вдячності за ваш внесок у розвиток освітньої галузі та 

виконання важливої справи підготовки висококваліфікованих фахівців, від яких 
залежить майбутнє нашої країни.

Бажаємо, щоб ваш досвід і професіоналізм, творчий та інтелектуальний потен-
ціал у справі підготовки фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності 
й надалі служили зміцненню нашої держави! А ваші випускники добрими справами 
підтримували авторитет Одеського державного університету внутрішніх справ! 

Вітаючи вас зі святом, зичимо мирного неба над нашою Україною, натхнення, 
невичерпної енергії та нових звершень!

Слава Україні! 

Директор
 Департаменту освіти, науки та спорту МВС України

доктор педагогічних наук, професор
заслужений діяч науки і техніки України

Інна ЯЩУК

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Щиро вітаю колектив Одеського держав-

ного університету внутрішніх справ зі 
100-річним ювілеєм!

Університет пройшов визначний шлях 
становлення та є одним із найстаріших 
закладів освіти системи МВС, заснований 
у 1922  році як Одеська губернська школа 
підготовки молодших та старших міліціонерів.

Сьогодні Одеський державний універси-
тет внутрішніх справ — заклад вищої освіти 
IV рівня акредитації, де навчаються майбутні 
правники та правоохоронці, які сповнені 
любов’ю до Батьківщини та українського 
народу і для яких слова «незалежність», 
«суверенітет» — не порожні фрази. Свобода 
і права громадян — це той пріоритет, який 
для наших випускників на першому плані. 
Упевнений, що вони будуть гідно працювати в підрозділах Національної поліції  
та в інших правоохоронних структурах.

Визначний шлях університету — це яскравий приклад наполегливої праці  
цілого колективу однодумців, якому притаманні високий професіоналізм, вміння 
долати труднощі, відданість своїй справі, які докладають максимуму зусиль до 
модернізації вітчизняної юридичної науки, сприяння піднесенню авторитету 
України на міжнародному рівні.

З огляду на те, що фундаторами вишу стали відомі професори та діячі науки, 
університет постійно здійснює різнопланову науково-дослідницьку роботу, яка 
охоплює практично всі напрями правової науки.

Колектив університету крокує переможною ходою сьогодення, закладає засади 
конкурентоспроможності та створює умови для втілення нових ідей. 

Бажаю колективу закладу подальшого процвітання, невичерпної енергії, натх-
нення та нових звершень на благо науки та рідної України! 

Слава Україні! 

Ректор
 Одеського державного університету внутрішніх справ 

доктор юридичних наук, доцент
заслужений працівник освіти України

полковник поліції 
Дмитро ШВЕЦЬ



Littĕra scripta manet 

Лiтера — це вiчнiсть
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Хронологія основних дат створення 
та розвитку закладу вищої освіти 

27 лютого 1922 року — Створення Наказом Одеської губернської міліції № 56 школи 
з підготовки старших і молодших міліціонерів.

15 березня 1953 року — Рішенням уряду Одеська школа міліції реформована в Одеську  
спеціальну середню школу міліції МВС.

28 лютого 1972 року — Одеська спеціальна середня школа міліції МВС нагороджена 
Почесною грамотою Президіуму Верховної Ради Української РСР.

11 березня 1992 року — Наказом МВС України № 139 Одеську спеціальну середню школу 
міліції реорганізовано в Одеське училище міліції МВС України, 
яке, згідно із Законом України «Про освіту», стає вищим навчаль-
ним закладом. 

14 січня 1994 року — Створення спільним Наказом МВС і МОН України № 9/35 Міжві-
домчого навчально-наукового комплексу з підготовки спеціаліс-
тів юридичного профілю для органів внутрішніх справ у складі 
Одеського училища міліції МВС України та Юридичного інституту 
Одеського державного  університету імені І. І. Мечникова.

12 грудня 1994 року — Постановою Кабінету Міністрів України № 818 на базі Одеського 
училища міліції створено Одеський інститут внутрішніх справ 
МВС України.

16 листопада 2001 року — Постановою Кабінету Міністрів України № 1491 створено Одесь-
кий юридичний інститут Національного університету внутрішніх 
справ.

08 вересня 2005 року — Постановою Кабінету Міністрів України № 880 створено Одесь-
кий юридичний інститут Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ.

28 березня 2007 року — Трудовий колектив Одеського юридичного інституту Харків-
ського національного університету внутрішніх справ з нагоди 
85-ї річниці від дня створення нагороджений Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України.

22 лютого 2008 року — Постановою Кабінету Міністрів України № 77 створено Одеський 
державний університет внутрішніх справ, до його складу передано 
Кримський юридичний інститут.

17 липня 2014 року — Наказом МВС України № 693 в структурі університету створено 
відокремлений структурний підрозділ — Херсонський факультет, 
який розташований у м. Херсон. 

27 лютого 2022 року — 100 років із часу заснування Одеського державного університету 
внутрішніх справ.

21 квітня 2022 року — Трудовий колектив Одеського державного університету внутріш-
ніх справ за заслуги перед Українським народом нагороджений 
Грамотою Верховної Ради України.




