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ВІТАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

Шановні колеги, науковці! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди цьогорічних ювілейних 

дат у житті нашої держави та історії Університету – 25-річчя 

Конституції України, 30-річчя Незалежності України та 55-річчя з 

дня заснування Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ! Десятиліття, що минули від цих подій, – це 

період, за який сформувалися вже нові покоління громадян, готових 

свідомо відстоювати її інтереси та майбутнє, пов’язане з 

цивілізаційним вибором України на користь свого подальшого буття 

як суверенної демократичної європейської держави. 

Ухвалений Верховною Радою України 24 серпня 1991 року 

Акт проголошення незалежності України – виняткова історична 

подія українського державотворення кінця ХХ ст. Прийняттю цього документа 

передували тисячолітня традиція державотворення в Україні та тривалий, інколи 

трагічний, шлях Українського народу до утвердження самостійності, національної 

ідентичності та демократичної, правової держави. 

У контексті подальшого розвитку вітчизняної державності й українського 

суспільства у людиноцентристському вимірі актуалізується питання вдосконалення 

відповідальності держави перед людиною та іншими суб’єктами права, виходячи з 

фундаметальних положень Конституції України, новітня історія якої складає вже понад 

чверть століття. Цією доленосною подією 28 червня 1996 року було закріплено правові 

засади незалежності, конституційного ладу України, визначено суверенність, 

повновладдя Українського народу та затверджено верховенство ліберально-

демократичних цінностей, що відповідають принципам європейського 

конституціоналізму. 

Актуальним напрямом розбудови України як конституційної держави є 

вдосконалення організації діяльності органів державної влади. Попри безумовні 

здобутки в цій сфері, є певні питання, що потребують свого вирішення та наукового 

обґрунтування. Звідси постає необхідність підвищення рівня ефективності механізму 

конституційно-правового регулювання суспільних відносин і створення для цього 

науково-обґрунтованої концепції процесу подальшої розбудови та вдосконалення як 

правової системи держави взагалі, так і її правоохоронної складової. 

Активно інтегрувався до цих державотворчих процесів і Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ. Заснований ще 1966 р. як Дніпропетровська 

спеціальна середня школа міліції, яку у перші роки незалежності України було 

реорганізовано у Дніпропетровське училище міліції МВС України, а згодом, наприкінці 

1990-х років, перетворено на ЗВО – Дніпропетровський юридичний інститут МВС 

України, опісля – на Юридичну академію Міністерства внутрішніх справ, – він по праву 

може пишатися вагомими здобутками завдяки наполегливій праці попередніх та 

нинішніх поколінь справжніх професіоналів, відданих своїй справі. Такими 

досягненнями є, зокрема: створення потужної матеріально-технічної бази; розбудова 

наукової бібліотеки з найбільшою у регіоні колекцією українських та зарубіжних видань 

і періодики з юриспруденції та поліцеїстики; формування висококваліфікованого і 

відданого своїй роботі професійного науково-педагогічного складу через створену 

власну систему підготовки наукових кадрів в аспірантурі й докторантурі та діяльність 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; вагомі наукові досягнення завдяки 

грантовій роботі, винахідницько-патентовій, законопроєктній та експертно-

консультативній діяльності; постійна науково-видавнича діяльність із власною 

поліграфічною базою та міжнародна індексація періодичних фахових видань; 

проведення численних міжнародних науково-практичних заходів; співпраця із 

провідними зарубіжними ЗВО та міжнародними юридичними й правоохоронними 

організаціями через такі форми як тренінги, стажування та різноманітні спільні 

дослідницькі проекти. 
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Пропонований спеціальний випуск наукового видання, присвячений знаменним 

загальнодержавним ювілеям, містить результати досліджень науковців, юристів- 

практиків університету, споріднених ЗВО України та зарубіжних країн у всіх без 

винятку галузях сучасного права та сектора безпеки. На його сторінках висвітлюються 

актуальні питання професійної підготовки фахівців-юристів та правоохоронців. 

Зазначені результати не є остаточними та бездоганними, як і сучасне суспільно- 

політичне життя, що швидко змінюється, спонукаючи до подальших досліджень та 

плідних дискусій. 

Упевнений, що університет і надалі розвиватиметься як сучасний центр 

юридичної науки та правоохоронної освіти. 

Бажаю всім причетним до цієї важливої справи натхнення і подальших успіхів у 

повсякденній творчій праці, а здобувачам освіти – невтомного прагнення до нових знань 

і, безумовно, кар’єрного та особистісного зростання! 

 

Ректор Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ,  

доктор юридичних наук, доцент,  

Заслужений юрист України,  

полковник поліції  

Андрій ФОМЕНКО 

 

 

Шановні колеги! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 55-річчя 

Університету! 

За ці роки пройдено великий шлях та зроблено значний 

внесок в організацію підготовки висококваліфікованих кадрів та 

розвиток науки й усіх сфер правничої діяльності в Україні.  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

гідно тримає високі освітні та наукові стандарти. Плідні результати 

роботи Університету відзначені у міжнародних рейтингах. За час 

існування ДДУВС проведено численну кількість наукових заходів 

міжнародного та всеукраїнського рівня. За період роботи ДДУВС 

також проведено численну кількість міжнародних, всеукраїнських, регіональних 

конференцій, семінарів, круглих столів. Партнерами ДДУВС у проведенні спільних 

заходів є 19 навчальних закладів Республіки Польщі, Румунії, Грузії, Республіки Молдови, 

Республіки Казахстан, Литовської Республіки та інших, а також міжнародні 

представництва в Україні: Канадська поліцейська місія, Консультаційна місія 

Європейського союзу, ОБСЕ, ФН ООН та ІСІТАР. 

Створені та активно розвиваються наукові школи, присвячені актуальним 

проблемам державотворення, правотворення та правозастосування, криміналістичному 

забезпеченню досудового розслідування, дослідженням перспектив розвитку публічного 

права та поліцейської діяльності, кримінальній політиці в умовах глобалізації, 

забезпеченню конкурентоспроможності економічних систем, формуванню 

інформаційної компетентності фахівців юридичної галузі, що робить зазначений 

Університет потужною науковою платформою міжнародного рівня. 

Висока кваліфікація науково-педагогічного персоналу, бездоганний рівень 

організації наукових заходів, інноваційна та науково-практична спрямованість і 

міждисциплінарний підхід роблять Університет високопрофесійним, надійним і 

привабливим партнером для всіх ланок правничої системи України і світу. 

Міністерство внутрішніх справ України висловлює подяку працівникам 

Університету за багаторічну, плідну, самовіддану працю, гідні наукові здобутки, за 

вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для Національної поліції та 

підрозділів МВС та бажає подальшого розвитку і нових досягнень! 

 

Заступниця Міністра  

внутрішніх справ України 

Катерина ПАВЛІЧЕНКО 
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Шановний колектив Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх справ! 

Щиро вітаємо з 55-річчям Університету! 

Університет завжди був надійним партнером усіх ланок 

правничої системи України  як у забезпеченні 

висококваліфікованим персоналом, так і у методичній, дорадчій та 

науковій підтримці судової, слідчої, оперативно-розшукової та 

криміналістичної діяльності. Завдяки професійному колективу вам 

вдалося підготувати тисячі кваліфікованих, відданих своїй справі 

випускників, які працюють на благо нашої Батьківщини в 

підрозділах Національної поліції, інших правоохоронних органах, 

забезпечуючи розвиток держави, захист та безпеку громадян.  Ми 

хочемо відзначити високий рівень професійної та практичної підготовки випускників 

Університету, наявність високих моральних стандартів,  патріотизму, навичок 

спілкування та командної роботи.  

Також хочемо відзначити, що науково-педагогічні працівники Університету 

приділяють велику увагу впровадженню принципів ґендерної рівності, людяності, 

високих морально-етичних норм та патріотизму при вихованні і підготовці майбутніх 

співробітників органів внутрішніх справ, що сприяє досягненню кращих європейських 

та світових стандартів правоохоронної діяльності. 

Університет проводить численні заходи, що відповідають Національному плану 

дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 

2025 року. У 2021 р. навчання та підвищення кваліфікації з ґендерних питань на базі 

ДДУВС пройшли близько 2,5 тисяч працівників поліції. Науково-практичні конференції 

з питань ґендерної рівності об’єднують близько 400 фахівців з Болгарії, Греції, Індії, 

Казахстану, Туреччини, України, Чехії, Швеції. Працює навчально-наукова лабораторія 

дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення 

ґендерної рівності. Науковці Університету беруть активну участь у визначенні 

стратегічних напрямів державної політики з ґендерних питань, а також удосконалення 

законодавства та практики правозастосування. 

Ми впевнені, що Університет і надалі зростатиме як потужний центр розвитку 

юридичної та правоохоронної освіти, забезпечуючи високу якість підготовки 

правоохоронців європейського зразка. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю 

заради розвитку і процвітання нашої країни! 

 

Урядова уповноважена  

з питань ґендерної  політики 

Катерина ЛЕВЧЕНКО 
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Шановні викладачі та здобувачі Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ! 

 

Щиро вітаю з 55-річчям Університету! 

Дніпропетровська область завжди пишалась своїм науковим 

потенціалом та талановитою молоддю, а Дніпро називають містом 

студентів. Вищі навчальні заклади формують науково-технічне, 

інноваційне та культурне середовище регіону.  

Питання діяльності вищого навчального закладу в усіх без 

винятку напрямках завжди в центрі уваги органів виконавчої влади в особі обласної 

державної адміністрації, а їх вирішення відбувається у співпраці та взаємодії з 

керівництвом та фахівцями закладу. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ посідає гідне місце 

серед навчальних закладів Дніпропетровської області та всієї України, може дійсно 

пишатися високими досягненнями, серед яких: бездоганний рівень організації якісного 

навчального процесу та наукової діяльності, розгалужена та розвинена сучасна 

інфраструктура, активний розвиток міжнародної співпраці та створення сприятливих 

можливостей для особистісного зростання талановитої молоді.  

Ці досягнення щороку підтверджують абітурієнти, обираючи навчання у цьому 

виші за всіма спеціальностями та рівнями освіти, а згодом – вже належним чином 

підговтолені випускники університету поповнюють підрозділи поліції, інших установ та 

організацій насамперед Дніпропетровщини, забезпечуючи її функціонування та 

подальший розвиток як невід’ємної складової управлінської та виробничої системи всієї 

нашої країни. 

Бажаю колективу Університету натхнення і подальшої плідної навчально-

виховної роботи, спрямованої на підготовку висококваліфікованих, відданих справі 

фахівців та  на патріотичне виховання молоді України. Також бажаю значних наукових 

здобутків, міжнародного визнання та подальшого розвитку!  

 

Голова Дніпропетровської  

обласної державної адміністрації 

Валентин РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

Шановні викладачі, студенти, курсанти! 

Щиро вітаємо колектив Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ з 30-річчям незалежності України, 

25-річчям Конституції України та 55-річчям із дня заснування 

Університету! 

Дніпропетровська область є флагманом економіки 

України, за останнє десятиріччя наш регіон став повноправним 

членом Асамблеї європейських регіонів та привабливим 

інвестиційним майданчиком європейського рівня. Високі 

результати розвитку регіону можливі завдяки потужному 

науково-освітньому потенціалу. Університет є одним з провідних 

навчальних закладів регіону, що підтверджується науковими 

досягненнями та щорічними високими показниками набору абітурієнтів. Університет 

продовжує плідно та наполегливо працювати над зміцненням своїх позицій серед 

закладів вищої освіти України у сфері наукової та науково-педагогічної діяльності та 

над отриманням високих результатів на світовому рівні і розвитком міжнародного 

співробітництва. Велика увага приділяється підвищенню якості навчального процесу 

та його практичній спрямованості, розвитку соціальної активності, що робить 

важливий внесок у розвиток регіону, підвищення його інноваційного потенціалу, а 

також в розбудову національної економіки інноваційного типу. 

Щороку збільшується кількість молодих вчених Університету, які беруть участь у 

вітчизняних та міжнародних наукових проєктах, конкурсах, програмах. На базі 
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Університету, за підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України та Ради молодих вчених Дніпропетровської області, продовжує роботу «Школа 

молодих вчених ДДУВС». Університет надає всі можливості для розвитку талановитої 

молоді, активно розвивається міжнародний обмін та співпраця, збільшується кількість 

іноземних студентів. Випускники ДДУВС плідно працюють на підприємствах, в 

організаціях та органах місцевої влади регіону, демонструючи високий професіоналізм 

та відданість справі. 

Активна міжнародна діяльність Університету дозволяє залучати кращі світові 

практики та готувати фахівців світового рівня. Участь у науково-практичних семінарах, 

круглих столах та конференціях дає можливість знайомитись із напрацюваннями фахівців 

інших країн, обмінюватись досвідом та імплементувати його  в діяльність підрозділів МВС 

та Національної поліції, що значно підвищує результативність їхньої роботи. 

Бажаємо подальшої натхненної та плідної роботи, нових досягнень у науковій, 

навчальній, міжнародній діяльності та ще більше талановитих і завзятих студентів і 

курсантів, які готові самовіддано та сумлінно навчатись і працювати заради процвітання 

нашої країни! 

 

Голова  

Дніпропетровської обласної ради  

Микола ЛУКАШУК  

 

 

Шановні здобувачі освіти, працівники  

та ветерани Дніпропетровського державного 

 університету внутрішніх справ! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 55-річчя 

Університету!  

Протягом усієї своєї історії ваш заклад вищої освіти відіграє 

важливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів та робить 

значний внесок у формування демократичної, соціальної, правової 

державності в Україні. ДДУВС є одним із провідних центрів 

підготовки майбутніх фахівців для судової системи в Україні, 

створює освітній базис для діяльності Національної школи суддів 

України та робить вагомий внесок до реалізації Стратегії розвитку суддівської освіти в 

Україні на 2021 – 2025 роки. Випускники ДДУВС набувають визначних фахових та 

особистих якостей, що дозволяють вершити правосуддя на високому професійному рівні 

та забезпечувати реалізацію прав і свобод людини та громадянина в Україні. 

Університет робить непересічний внесок до розроблення правової бази реформ, 

формування пріоритетних напрямів правових досліджень, наукове та дорадче 

забезпечення правотворчої діяльності державних органів. Наукові школи університету 

плідно та наполегливо працюють над вирішенням складних завдань із реформування 

системи національного законодавства, його наукового обґрунтування і практики 

застосування, із впровадження європейських політико-правових стандартів та 

забезпечення системного підходу під час прийняття законодавчих актів. 

Тісний взаємозв’язок освіти та науки, а також активна міжнародна діяльність 

дозволила Університету досягти значних успіхів. Практична та інноваційна 

спрямованість навчальних програм, сучасні технології, новаторські проєкти, висока 

кваліфікація професорсько-викладацького складу дозволяють стабільно посідати гідні 

місця у рейтингах навчальних закладів. Завдяки цілеспрямованості, величезній творчій 

енергії, творчому пошуку, високому професіоналізму, вмінню дбайливо зберігати 

закладені традиції, колектив університету незмінно досягає успіхів у здійсненні 

найсміливіших планів та ідей. 

Щиро бажаємо всьому колективу Університету міцного здоров’я, добра, 

невичерпного ентузіазму, натхнення, благополуччя та подальшого процвітання! 
 

Заступник голови  

Дніпропетровського апеляційного  

адміністративного суду  

Анатолій КОРШУН  
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Шановні колеги та здобувачі освіти! 

 

Щиро вітаємо з 55-річчям Університету! Дозвольте 

висловити подяку за значний внесок у розвиток правничої науки та 

правоохоронної системи України і за плідну співпрацю! 

Професорсько-викладацький склад Університету відіграє 

значну роль у формуванні наукових засад правової системи нашої 

держави, забезпечує науковий супровід процесів розроблення та 

прийняття законодавчих актів. Викладачі працюють над 

підвищенням якості навчального процесу та над вирішенням 

науково-практичних завдань, таких, як підняття рівня наукових 

розробок, упровадження кращих світових практик, підвищенням 

якості правових досліджень та їх ефективного впровадження для забезпечення прав і 

свобод людини, розвитку громадянського суспільства та становлення правової держави. 

Упевнені, що високий професіоналізм, патріотизм, працелюбність і 

самовідданість справі навчання та виховання молоді у кращих традиціях українського 

суспільства сприятимуть зміцненню нашої держави та залишатимуться основними 

принципами роботи Університету й надалі. 

Ми вдячні за довготривалу та плідну співпрацю та сподіваємось на її подальший 

розвиток, адже, об’єднуючи спільні зусилля, ми сприяємо впровадженню кращих 

світових практик та досягненню високих стандартів правничої діяльності, захисту 

демократії та громадянських прав, забезпеченню верховенства закону та права, що є 

визначальними факторами успішного розвитку України як цивілізованої європейської 

країни. 

Бажаємо подальшого зростання престижу Університету в Україні та світі, великих 

можливостей для самореалізації курсантів і студентів, високих прагнень науковців. 

Переконані, що в перспективі колектив Університету очікують нові ґрунтовні звершення 

на освітній та науковій ниві, а також досягнення в почесній справі виховання майбутніх 

правоохоронців. 

 

Начальник Південно-Східного  

міжрегіонального управління  

Міністерства юстиції  

Іван ЛЕГОСТАЄВ  

 

 

 

 


