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Привітальне слово

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Одеський державний університет внутрішніх 
справ посідає вагоме місце в системі вищої освіти 
та науки України. За 100 років його функціону-
вання тисячі висококваліфікованих фахівців отри-
мали якісну підготовку та розпочали своє профе-
сійне становлення в його стінах, а науковці цього 
закладу освіти зробили вагомий внесок у розвиток 
нашої країни. За цими швидкоплинними літами 
криється нелегкий шлях утвердження принципів, 
пошуків і звершень, зростання та примноження 
здобутків у підготовці висококваліфікованих 
кадрів для рідної України.

За роки свого існування заклад освіти пройшов 
тернистий шлях від школи міліції до державного 
університету з підготовки висококваліфікованих 
правоохоронців і правників, провідного закладу 
відомчої освіти та науки України. За понад 100 років 
активної та продуктивної діяльності університет 
виховав не одне покоління українських правни-
ків і правоохоронців, серед яких – багато відомих 
особистостей, фахівців, які зробили чималий вне-
сок у розвиток України. На сучасному етапі свого 
розвитку університет узяв курс наближення до 
рівня кращих європейських закладів вищої освіти, 
які орієнтовані на кадрову підготовку конкурен-
тоздатних фахівців, наукове забезпечення й роз-
роблення інноваційних та ефективних інструмен-
тів розвитку правоохоронної та правничої сфер 
України. Нині Одеський державний університет 
внутрішніх справ – потужний освітньо-науковий 
центр Півдня України, який відповідає сучасному 
рівню розвитку вищої освіти, активно реагує на 
запити стейкхолдерів, сприяє розвитку сектору 
безпеки й оборони держави, формуванню еліти 
українського суспільства, здійснює значний вплив 
на кадровий, інтелектуальний і науковий розви-
ток країни.

Маючи багаторічну історію, колектив універ-
ситету сьогодні продовжує та примножує сла-
ветні традиції, успішно запроваджує європейські 
й міжнародні підходи до підготовки нової гене-
рації правників та правоохоронців, агентів змін, 
які є рушійною силою розвитку країни. Понад 180 
викладачів університету, більшість із яких мають 
науковий ступінь і вчене звання, передають 
молоді свої знання та досвід у галузі права й без-
пеки. Тисячі випускників на теренах незалежної 
України служать благородній справі на шляху 

пошуку істини, зміцнення законності, розбудови 
демократичного суспільства.

Університет має потужний науковий потен-
ціал. Про це свідчить, зокрема, видання закладом 
освіти фахового наукового видання з більше ніж 
15-річною історією. Багато вчених і викладачів 
університету, тисячі його випускників зробили 
гідний внесок у розвиток української та світової 
науки. За наполегливість, високий професіона-
лізм, сумлінне виконання службових обов’язків та 
вагомий внесок у розвиток сфери освіти й науки 
України науковці університету неодноразово отри-
мували відомчі та державні відзнаки. Наукові від-
криття, які народжуються у стінах університету, 
сприяють сталому розвитку правничої науки.

Колектив університету приділяє значну увагу 
заохоченню здобувачів освіти до участі в міжнарод-
них програмах, проєктах, науково-дослідницькій 
діяльності тощо. Інноваційні підходи університету 
до виховання покоління молодих науковців спри-
яють невпинному розвитку сучасної науки. Випус-
кники університету пишаються рідною alma mater. 
Рівень знань і вмінь, з якими випускники залишають 
стіни університету, стає запорукою їхнього особи-
стого професійного успіху та стратегічного розвитку 
України як демократичної європейської держави.

У нелегкі для країни часи університет зміг 
згуртувати та наростити потенціал колективу 
і здобувачів освіти. Представники університету 
гідно й самовіддано несуть службу у різних регі-
онах України, неухильно дотримуючись девізу 
«Служити та захищати». Щиро бажаю Одесь-
кому державному університету внутрішніх справ 
досягти всіх амбітних цілей, добробуту та нових 
освітніх і наукових звершень на благо розвитку 
України. Заклад освіти, який шанує свою історію, 
має світле майбутнє. Переконана, що досвід і про-
фесіоналізм колективу, його науковий та освітній 
потенціал у справі підготовки фахівців і виховання 
молоді, від яких залежить майбутнє нашої країни, 
і надалі слугуватиме зміцненню нашої держави.
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