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КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ  
ІМЕНІ М.П. ОРЗІХА «ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ПРАВА»

28 æîвтня 2016 рîкó ó стінаõ На-
öіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія» відбóвся ïершиé 
Всеóкраїнськиé кîнкóрс наóкîвиõ рî-
біт «Людськиé вимір ïрава» (далі – 
Кîнкóрс), ïрисвячениé вшанóванню 
ïам’яті Марка Ïилиïîвича Орçіõа, 
видатнîгî вченîгî-кîнститóöіîналіс-
та, академіка Академії ïравîвиõ наóк 
України, Українськîї академії ïîлітич-
ниõ наóк, Українськîї мóніöиïальнîї 
академії, дîктîра юридичниõ наóк, 
ïрîôесîра, Заслóæенîгî діяча наóки 
і теõніки України, автîра-викîнавöя, 
ексïерта ùîдî ïрîектів Кîнститóöіé 
СÐСÐ та УÐСÐ (1977 p., 1978 p.), Кîн-
ститóöії України (1996 р.).

Органіçатîрами кîнкóрсó вистóïили 
рідні та óчні Марка Ïилиïîвича, а та-
кîæ натõненні éîгî æиттєвим ïрикла-
дîм óчасники стóдентськîгî дискóсіé-
нîгî клóбó ïóблічнîгî ïрава, кîлектив 
каôедри кîнститóöіéнîгî ïрава, наó-
кîвî-дîслідна частина, керівниöтвî сó-
дîвî-адміністративнîгî ôакóльтетó та 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія».

Унікальність Кîнкóрсó îбóмîвле-
на éîгî метîю виявити îбдарîваниõ 
стóдентів, сïрияти активіçаöії наó-
кîвî-дîсліднîї рîбîти; стимóлювати 
дî твîрчîгî самîвдîскîналення, а та-
кîæ çаõистó ïрав людини в Україні.  
Ïеремîæеöь Кîнкóрсó îтримóє грîшî-
вó ïремію ім. М.Ï. Орçіõа та мîæли-
вість îïóблікóвати наóкîвó статтю ó 
наóкîвî-ïрактичнîмó ôаõîвîмó æóрна-
лі «Þридичниé вісник».

На óрîчистîмó відкритті Кîнкóрсó 
відбóлîсь врóчення нагрóднîгî çна-
ка «Відçнака Гîлîви Кîнститóöіéнîгî 
Сóдó України», яким бóв óдîстîєниé 
М.Ï. Орçіõ, éîгî внóкîві – Þрію Ген-
надіéîвичó Орçіõó. У вітальніé ïрîмîві 
çавідóвач каôедри çагальнîтеîретич-
нîї юрисïрóденöії НУ «ОÞА», дîктîр 
юридичниõ наóк, ïрîôесîр, член-кîрес-
ïîндент Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України, Заслóæениé юрист 

України Þ.М. Обîрîтîв рîçïîвів ïрî 
наóкîвиé шляõ Марка Ïилиïîвича  
Орçіõа, éîгî теîретичні та метîдîлî-
гічні çдîбóтки, ствîренó ним наóкîвó 
шкîлó людськîгî вимірó ïрава.

В. î. çав. каôедри кîнститóöіéнîгî 
ïрава НУ «ОÞА», дîктîр юридичниõ 
наóк М.В. Аôанасьєва ïîділилась сïî-
гадами ïрî наóкîвó діяльність ïід ке-
рівниöтвîм М.Ï. Орçіõа, éîгî любîв дî 
стóдентів та асïірантів.

Сам Кîнкóрс ïрîвîдився ó два ета-
ïи. За реçóльтатами ïершîгî етаïó 
кîнкóрснîю кîмісією бóлî відібранî 
сім наéкраùиõ ïисьмîвиõ рîбіт, а їõ 
автîрів бóлî çаïрîшенî дî Наöіîналь-
нîгî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» для çдіéснення ïрилюднîгî 
çаõистó та ïреçентаöії ключîвиõ ідеé 
їõ наóкîвиõ ïраöь. Кîнкóрсна ïрîграма 
складалась ç дîïîвідеé:

1. Батана Þрія, асïіранта каôедри 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
НУ «ОÞА»: «Нîрмîтвîрча стадія ïре-
вентивнîгî меõаніçмó ïрава: людськиé 
вимір».

2. Лаçаренка Сергія, асïіран-
та каôедри кîнститóöіéнîгî ïрава 
НУ «ОÞА»: «Людськиé вимір – ваæ-
ливиé елемент çмістó кîîрдинаöії кîн-
ститóöіéнîї реôîрми».

3. Лóöкîва В’ячеслава, стóдента 
5 кóрсó сóдîвî-адміністративнîгî ôа-
кóльтетó НУ «ОÞА»: «Індивідóальна 
кîнститóöіéна скарга як çасіб çаõистó 
ïрав людини і грîмадянина: аналіç чин-
нîгî çакîнîдавства».

4. Кîнстанкевича Þрія, стóдента 
6 кóрсó Інститóтó кримінальнîї юстиöії 
НУ «ОÞА»: «Кîнститóöіéна категîрія 
дîбрîчеснîсті як сïîсіб çаõистó сó-
сïільниõ öіннîстеé».

5. Ïерôеöькîї Алли, стóдентки 
4 кóрсó Навчальнî-наóкîвîгî інсти-
тóтó ïрава імені І. Малинîвськîгî  
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Острîç-
ька академія»: «Осîбливиé ïредмет 
óваги ó статті 142 Кîнститóöії Украї-
ни абî як тема дерæавниõ каïітальниõ 
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вкладень стає гарантîм місöевîгî самî-
врядóвання».

6. Сîлîвéîва Бîриса, стóдента 
3 кóрсó юридичнîгî ôакóльтетó Ки-
ївськîгî наöіîнальнîгî óніверситетó 
імені Òараса Шевченка: «Електрîнне 
гîлîсóвання як меõаніçм ïîдîлання ïî-
літичнîї кîрóïöії ó вибîрчîмó ïрîöесі 
в Україні».

7. Шкикави Ангеліни, стóдентки 
2 кóрсó сóдîвî-адміністративнîгî ôа-
кóльтетó НУ «ОÞА»: «Людськиé вимір 
ïрава ó çарóбіæниõ країнаõ».

Обрання ïеремîæöя Кîнкóрсó бóлî 
складним çавданням для кîнкóрснîї кî-
місії, дî складó якîї вõîдили Г.О. Улья-
нîва, М.В. Аôанасьєва, А.А. Єçерîв, 
Þ.Г. Орçіõ та О.В. Олькіна. Адæе 
îöінювання вистóïів çдіéснювалîсь çа 
ï’ятибальнîю шкалîю çа такими кри-
теріями, як: актóальність, дîсягнення 
мети рîбîти, îригінальність та самî-
стіéність дîслідæення, дîстóïність 
викладення матеріалó, îбґрóнтóвання 
виснîвків рîбîти та їõ ïрактичне çна-
чення, îратîрське мистеöтвî, якість та 
твîрчиé õарактер ïреçентаöії, відïîвіді 
на çаïитання.

У реçóльтаті ариôметичнîгî ïідбит-
тя ïідсóмків бóлî виçначенî ïеремîæ-
öя Кîнкóрсó, яким став Кîнстанкевич 
Þріé. 

Ïісля нагîрîдæення Þріé çаçна-
чив: «Удîстîєння ïеремîги ó кîнкóрсі 
наóкîвиõ рîбіт ç тематики «Людськиé 
вимір ïрава» та çдîбóття ïремії від рід-
нîгî óніверситетó є надçвичаéнî ïри-
ємним мîментîм данîгî етаïó æиття. 
Осîбливó радість викликає ім’я, на 
честь якîгî бóв çîрганіçîваниé öеé кîн-
кóрс та ïрисóдæення відïîвіднîї ïре-
мії. Маркî Ïилиïîвич Орçіõ, видатниé 

óкраїнськиé кîнститóöіîналіст і теîре-
тик, якиé çдіéснив кардинальнî нîвиé 
ïідõід іç çастîсóванням нетрадиöіéнîї 
метîдîлîгії ó час ïîвнîгî çаïеречення 
індивідóальнîсті. Це людина, яка çав-
дяки ïрирîдніé сміливîсті çмîгла ïî-
бîрîти «радянськó машинó» і винести 
на öіннісниé рівень індивідóальність, 
череç якó óмîæливлюється нîрмальниé 
рîçвитîк людства. Йдеться ïрî çаïрî-
вадæення кîнöеïтó, якиé ôóндóється 
на ïîєднанні îсîбистîсті і ïрава, çаõи-
сті îснîвîïîлîæниõ свîбîд людини. У 
данîмó виïадкó Маркî Ïилиïîвич ви-
çначив ïрîлегîмени вимірó ïрава, якиé 
ми наçиваємî людським. Щî æ дî мîєї 
тематики, тî ïредметîм дîслідниöькîї 
рîбîти виçначалась кîнститóöіéна кате-
гîрія дîбрîчеснîсті, яка рîçглянóта як 
сïîсіб çаõистó сóсïільниõ öіннîстеé. На 
власне ïерекîнання, дîбрîчесність, ùî 
є критерієм îöінки кандидатів на ïîсадó 
сóдді, ó ïîвніé мірі є реаліçîвнîю кате-
гîрією ó кîнститóöіéнîмó ïраві тільки 
ó системнîмó рîçгляді ç людським вимі-
рîм ïрава».

Дрóге місöе та ïремію ім. М.Ï. Ор-
çіõа çдîбóла Ïерôеöька Алла, стóдент-
ка 4 кóрсó Навчальнî-наóкîвîгî ін-
ститóтó ïрава імені І. Малинîвськîгî 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Острîç-
ька академія», яка відçначила, ùî 
«Кîнкóрс надав дîдаткîвó мîтиваöію 
для ïîдальшиõ дîслідæень вибранîї те-
матики. Щирî враæена ïідõîдîм кîæ-
нîгî ç óчасників, відваæністю і сïря-
мîваністю кîнкóрсниõ рîбіт. Осîбливе 
«дякóю» îрганіçатîрам. НУ «Одеська 
юридична академія» çаïам’ятається як 
гîстинниé, çгóртîваниé та висîкîîр-
ганіçîваниé виùиé навчальниé çаклад 
України».
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