
ВІД МІЛІЦІЇ ДО ПОЛІЦІЇ: 

ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ 
ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



Книга А. Ярмиша розповідає

про організацію основних 

напрямків, форми і методи 

роботи адміністративно-

поліцейського апарату і 

органів політичного розшуку 

царизму, які діяли в Україні 

наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.



• У монографії розглядаються 
питання становлення радянської 
міліції та її еволюція протягом 1920-
х рр. в Україні. Основну увагу 
автори приділили організації 
міліції, становленню її структури та 
багатоаспектній діяльності 
протягом вказаного часу, зокрема 
протидії бандитизму, боротьбі з 
хуліганством, самогоноварінням, 
проституцією. Висвітлюються як 
досягнення міліції, так і її недоліки.



• В монографії на основі 
широкого кола джерел, в 
тому числі архівного 
документального 
матеріалу, висвітлюються 
організація та діяльність 
всіх елементів 
розгалуженого карального 
апарату царату в Україні 
на зламі ХІХ-ХХ століть.



Третій том збірника «Історія міліції 
України у документах і матеріалах» 
завершує тритомне видання. У ньому 
зібрано нормативні акти про міліцію 
1946-1990 років.

У збірнику розповідається про зміни 
кримінальної політики Радянської 
держави, уточнено функції міліції, 
вміщено окремі матеріали 
періодичної преси і звіти Міністерства 
внутрішніх справ та уряду України. 
Другий том збірника «Історія міліції 
України у документах і матеріалах» є 
продовженням тритомного видання. 
У ньому зібрано нормативні акти про 
міліцію 1926-1945 років.



• Пропонований навчально-
методичний посібник 
містить матеріали для 
підготовки до 
семінарських і практичних 
занять з історії міліції 
України та організації 
самостійної роботи 
курсантів.



• До збірника увійшли наукові статті
провідних науковців, викладачів, 
курсантів та студентів. В них 
розглянуто історичні аспекти
становлення та розвитку міліції
України. Серед актуальних
проблем історичного минулого
України важливе місце посідає
діяльність органів міліції як одного зі
структурних підрозділів ОВС.



• Документи та матеріали, які
вміщені у цьому збірнику – живий
літопис подій та фактів, що
розкриває історію становлення
міліції УРСР. Зібрані в даному томі
документи допоможуть читачеві
відтворити обстановку, у якій
відбувалася організація міліції в 
Україні, більш повно уявити умови , 
в яких перше покоління працівників
міліції вело боротьбу зі
злочинністю у період з лютого 1917 
по 1937 р. р.



• Висвітлюється нелегкий шлях, 
який пройшла міліція в роки 
Жовтневої революції, іноземної
воєнної інтервенції, 
громадяської війни. Також мова
йде про участь працівників
міліції України в роки Другої
світової війни і діяльність міліції в 
післявоєнний період.



• У даному двотомнику йдеться про 
основні напрямки розвитку
кримінального законодавства
СРСР. Окрім того, в ньому зібрані
нормативні акти з питань
кримінально-правової боротьби зі
злочинністю в УРСР протягом 1917-
1925 р. р. До першого тому 
увійшли документи 1926-1967 р. р.



• В першому томі наведено широке
коло документів і матеріалів, що
відтворюють основні етапи
становлення Міністерства внутрішніх
справ України в період визвольних
змагань 1917-1920 років. 
Висвітлюються організаційно-правові
аспекти діяльності МВС та основні
події цієї доби, вивчення яких
сприятиме вихованню нової генерації
висококваліфікованих
професіоналів-юристів, фахівців для 
роботи в системі МВС України ХХІ 
століття.



• У другому томі вперше в історико-
правовій літературі публікується
широке коло документів і матеріалів, 
що відтворюють основі етапи
становлення Народного 
секретарства внутрішніх справ 
радянської Української Народної
Республіки (грудень 1917 р. – квітень
1918 р.), а токаж Народного 
комісаріату внутрішніх справ УСРР 
(січень 1919 р. – грудень 1922 р.), 
наводяться біографічні нариси про їх
керівників, 
висвітлюються організаційно-правові
аспекти діяльності й основні події. 



• У третьому томі вперше в 
історико-правовій літературі
публікується широке коло 
документів і матеріалів, що
відтворюють основні етапи
розвитку Народного комісаріату
внутрішніх справ УСРР (грудень
1922 р. – грудень 1930 р.), а також
біографічні нариси про його
керівників, висвітлюються
організаційно-правові аспекти
діяльності цієї установи й основні
події.



• У четвертому томі вперше в 
історико-правовій літературі
публікуються документи і 
матеріали, що відтворюють
основні етапи розвитку органів
внутрішніх справ і Народного 
комісаренко внутрішніх справ 
радянської України (грудень 1930 
р.- 21 червня 1941 р.), біографічні
нариси про їх керівників, а токаж
висвітлюються організаційно-
правові аспекти діяльності ОВС 
того періоду й основні події, 
пов’язані з нею.



• У шостому томі публікується
широке коло документів і 
матеріалів, що відтворюють
основні етапи розвитку органів
МВС-МОГП Радянської України в 
період десталінізації та подальших
реорганізацій (5 березня 1953 р.-
грудень 1968 р.), наводяться
біографічні нариси про їх
керівників, а також висвітлюються
організаційно-правові аспекти
дільності ОВС того періоду й 
основні події.



• У сьомому томі публікується широке
коло документів і матеріалів, що
відтворюють основні етапи розвитку
органів МВС УРСР у період
загострення кризи радянської
системи і перебудови (9 грудня 1968 
р.-23 серпня 1991 р.), наводяться
біографічні нариси про їх керівників, 
а також висвітлюються організаційно-
правові аспекти дільності ОВС того 
періоду й основні події, вивчення яких
сприятиме вихованню нової генерації
висококваліфіковних професіоналів-
юристів, спеціалістів для системи
МВС України ХХІ століття.



Видання знайомить читача з історією створення та 
розвитку експертно-криміналістичних підрозділів
органів внутрішніх справ України.

Ця книга розкриває історію формування слідчого
апарату органів внутрішніх справ України, містить
відомості про людей, які своєю працею, 
самовідданим відношенням до службового
обов’язку допомоги створити дійсно професійний
підрозділ, який сьогодні по праву вважається
одним з найкращих у системі правоохоронних
органів держави



• Книга «Карний розшук України. 
Відданість. Вірність. Відвага» є 
ілюстрованим довідково-історичним
виданням про діяльність карного
розшуку України. Розповідь про 
героїчну боротьбу працівників цього
відділу з бандитизмом відтворено на 
тлі реальних подій. Будні карного
розшуку є яскравим прикладом 
мужності та самовідданості
оперуповноважених, які, 
виконуючи службовий обов’язок, 
ведуть наполегливу боротьбу зі
злочинністю, змінюючи законність та 
правопорядок в Україн



• У монографії на основі широкого 
кола документів і матеріалів відомчих
та державних архівних установ
України і Росії, нормативно-правових
документів радянського уряду і 
правоохоронних органів, 
опублікованої історико-мемуарної і 
фахової літератури, періодики
комплексно досліджується процес
формування правоохоронних органів
на транспорті, правове забезпечення
й оформлення їх діяльності у першій
половині ХХ століття.



• Книга знайомить з іменами 
працівників органів внутрішніх 
справ, які загинули в роки 
незалежності, чесно й 
самовіддано виконуючи свій 
службовий обов’язок. У розбудову 
правової держави України вони 
зробили внесок, ціною якого стало 
їхнє життя. Книга містить стислий 
біографічний матеріал, з 
документальною точністю 
описується загибель кожного.



• Ця книга-спогад про учасників 
антитерористичної операції на 
Сході України, які полягли за 
свободу та незалежність своєї 
держави. А саме, про загиблих 
під час виконання службових 
обов’язків правоохоронців 
батальйонів патрульної служби 
міліції особливого призначення ГУ 
МВС та військовослужбовців ДПС 
України, які відстоювали честь і 
кордони своєї держави, а також 
про небойові втрати.



• На основі зібраних 
матеріалів у книзі містяться 
художньо-документальні 
розповіді про 
співробітників карного 
розшуку української міліції, 
які загинули при виконанні 
службових обов’язків.



• Монографія В. М. Петровського 
присвячена дослідженню історії 
становлення та розвитку міської 
поліції Російської імперії у 
другій половині ХVІІІ-на початку 
ХХ ст. на матеріалах одного з 
найбільших промислових, 
економічних та культурних 
центрів Південної України –
міста Одеси.



• На основі архівних документів і 
спогадів зроблена спроба 
дослідження розвитку 
правоохоронних органів 
Одещини з ХVІІІ ст. до наших 
часів. Переважна більшість 
документів і фотографій 
публікується вперше. Друга 
частина книги містить 
інформацію про людей, 
причетних до досліджуваного 
питання.



• Ця книга є одним із перших 
спеціальних досліджень на 
регіональному рівні. Вона 
досліджує політичну, економічну, 
військову, розвідницьку та 
контррозвідницьку діяльність 
місцевих ЧК. Особлива увага в 
даній праці приділяється історії 
найбільшої і наймогутнішної на 
Півдні України одеської 
губернської ЧК.



• Цей історико-публіцистичний 
нарис про народження і розвиток 
залізничної правоохоронної 
структури у м. Одесі. Також із 
спогад ветеранів читач 
знайомиться з самовідданними
людьми, які у їх буремні часи 
своєю працею створювали 
історію Одеської транспортної 
міліції.



• В історії Одеського державного 
університету внутрішніх справ є 
славна і героїчна сторінка – участь 
в обороні Одеси від німецьких і 
румунських загарбників в 1941 
році, коли викладачі і курсанти 
внесли свій неоціненний внесок в 
Перемогу. В книзі описані 
маловідові факти участі курсантів 
та викладачів Одеської школи 
міліції у героїчній обороні Одеси.



• У історичному нарисі 
висвітлюються основні події в житті  
Одеського державного 
університету внутрішніх справ з 
дня заснування у 1922 р. до наших 
днів. Викладені спогади ветеранів 
учбового закладу і інформація 
про сьогоднішню діяльність.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ЯКАСЬ 

КНИГА, ЇЇ МОЖНА ВЗЯТИ В НАШІЙ 
БІБЛІОТЕЦІ


