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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО  
ВЧЕНОГО-КОНСТИТУЦІОНАЛІСТА  

МАРКА ПИЛИПОВИЧА ОРЗІХА

Þридична грîмадськість ïîïрîùа-
лася ç ïрîвідним вченим-кîнститóöіî-
налістîм, академікîм Маркîм Ïилиïî-
вичем Орçіõîм, якиé ïîмер 1 серïня 
2016 р. на 91-мó рîöі æиття.

Маркî Ïилиïîвич Орçіõ нарîдився 
26 æîвтня 1925 р. в Одесі.

Навчався в Одеськіé сïеöшкîлі Віé-
ськîвî-ïîвітряниõ сил СÐСÐ. Закінчив 
Серïóõîвське віéськîвî-ïîвітряне óчи-
лиùе.

Активниé óчасник Великîї Вітчиç-
нянîї віéни. Брав óчасть ó бîéîвиõ діяõ 
ó складі штóрмîвиõ авіаöіéниõ ïîлків, 
óчасник штóрмó міста Ðадîм, виçвî-
лення міст Лîдçь та Варшава, вçят-
тя ôîртеöі Кюстрин, міст Штрагард,  
Наóгард, Ïîльöін, çавершення рîçгрî-
мó берлінськîї грóïи німеöькиõ віéськ 
та вçяття Берлінó.

Ïісля віéни ïрîõîдив віéськîвó 
слóæбó ó Німеччині.

У 1954 р. çакінчив Одеськиé дерæав-
ниé óніверситет. Ïраöював ó ïрîкóра-
тóрі, міліöії. Ïîлкîвник міліöії. З 1955 
р. – викладач ВÞЗІ (Всесîюçнîгî Þри-
дичнîгî çаîчнîгî інститóтó) (çа сóмісни-
öтвîм), ç 1968 р. – старшиé викладач, 
дîöент, ïрîôесîр, çавідóвач каôедри 
Одеськîгî дерæавнîгî óніверситетó  
ім. І.І. Мечникîва. Однîчаснî îбіéмав 
ïîсади çастóïника декана ôакóльтетó, 
декана ôакóльтетó ОДУ ім. І.І. Мечни-
кîва та ç часó çаснóвання Одеськîї на-
öіîнальнîї юридичнîї академії (1997 p.), 
ç 2010 рîкó – ïрîректîра Наöіîналь-
нîгî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» ç міæнарîдниõ çв’яçків, çав. 
каôедри кîнститóöіéнîгî ïрава.

Ïрисóдæені вчені стóïені кандидата 
юридичниõ наóк (1966 р.) та дîктîра 

юридичниõ наóк (1979 р.). Ïрисвîєні 
вчені çвання дîöента (1967 р.), ïрîôе-
сîра (1981 р.), ïîчесні çвання Заслó-
æениé діяч наóки і теõніки України 
(1992 р.) та Ïîчесниé ïрîôесîр акаде-
мії (ОНÞА – 2002 р.).

На наóкîвî-дîслідниöькіé баçі каôе-
дри çаïîчаткîвóється наóкîва шкîла 
людськîгî вимірó ïрава та ôенîмена 
місöевîгî самîврядóвання як îснîвнîї 
ланки грîмадянськîгî сóсïільства, ùî 
îдерæóє беçïîсередньî ïрактичниé 
виõід. Вчениé бóв автîрîм-викîнавöем 
абî ексïертîм ùîдî ïрîектів çакîнів, 
регіîнальниõ і лîкальниõ ïравîтвîрчиõ 
актів, ïî ïрîектаõ Кîнститóöіé СÐСÐ та 
УÐСÐ (1977–1978), Кîнститóöії Украї-
ни (1996), ïî çакîнîдавчîмó çабеçïе-
ченню ïравîвîї реôîрми (1992–2005) 
та кîнститóöіéнîмó сóïрîвîдæенню 
ïîлітичнîї реôîрми в Україні.

Наïрями наóкîвîї діяльнîсті – теî-
рія ïрава, ïîлітîлîгія, дерæавне óïрав-
ління та місöеве самîврядóвання, кîн-
ститóöіéне ïравî.

Ці наïрями наóкîвî-ïрикладнîї ді-
яльнîсті îдерæóють висîкó îöінкó, çî-
крема Ïреçидента України, якиé свîїм 
Укаçîм (1992 р.) ïрисвîює вченîмó ïî-
чесне çвання Заслóæенîгî діяча наóки 
і теõніки України, нагîрîдæóє îрденîм 
«За çаслóги». Уряд України відçначає 
вченîгî Грамîтîю – Ïîдякîю «За вагî-
миé îсîбистиé внесîк ó ствîрення та 
рîçвитîк çагальнîнаöіîнальнîї системи 
ïідгîтîвки, ïереïідгîтîвки і ïідвиùен-
ня кваліôікаöії дерæавниõ слóæбîвöів, 
висîкиé ïрîôесіîналіçм». Кîнститóöіé-
ниé Сóд України, відçначаючи вченîгî 
сïеöіальним Диïлîмîм, вкаçóє на «çна-
чниé îсîбистиé внесîк ó станîвлення 
ïравîвîї дерæави, рîçвитîк юридичнîї 
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наóки, çабеçïечення кîнститóöіéниõ 
ïрав і свîбîд грîмадян», а міністр юс-
тиöії України, виçначаючи вченîгî як 
видатнîгî юриста і наóкîвöя, ïідкрес-
лює, ùî éîгî «наóкîві ïраöі çаклали 
ïідвалини вітчиçнянîї юридичнîї наóки 
é стали ïершîдæерелîм дерæавнîгî 
ïрава і óïравління в Україні», ùî ста-
нîвить «неîöіненниé внесîк ó рîçвитîк 
радянськîї é óкраїнськîї шкîли кîнсти-
тóöіéнîгî ïрава é дерæавнîгî óïравлін-
ня», виçначає «îрієнтири ó ôîрмóванні 
грîмадянськîгî сóсïільства в Україні, 
ó реôîрмóванні системи дерæавнîгî 
óïравління та адміністративнî-теритî-
ріальнîгî óстрîю» дерæави.

Органічниé çв’яçîк ç ïрактикîю дер-
æавîтвîрення неçалеæнîї України та 
ôîрмóванням нîвітньîї системи óкра-
їнськîгî ïрава надав óченîмó ïîштîвõ 
дî наóкîвîгî îсмислення öиõ ïрîöесів 
та ïóблікаöії ниçки наóкîвиõ, наóкî-
вî-ïóбліöистичниõ та навчальнî-метî-
дичниõ ïраöь ç ïрîблем дерæавнîгî 
óïравління та місöевîгî самîврядóван-
ня, вибîрчîгî ïрава та çаõистó ïрав, 
свîбîд, інтересів людини.

Лîгічнî îбóмîвлене автîрським на-
óкîвим інтересîм бóлî éîгî ïрагнення 
дî ріçниõ ôîрм міæнарîднîгî наóкî-
вîгî та ïрикладнîгî сïіврîбітниöтва. 
Викîристîвóючи дîсвід рîбîти іç çа-
рóбіæними ôаõівöями як керівника 
міæнарîдниõ ïрîграм, óчасника ïî-
літичниõ і ïравîвиõ дискóсіé ó Єврî-
ïеéськîмó сóді ç ïрав людини, Кîмісії 
Ðади Єврîïи «За демîкратію Череç 
ïравî» (Венеöіанська кîмісія), вчениé 
ó 2000–2010 pp. ïóблікóє наóкîві ïра-
öі, ùî óçагальнюють світîвó юридичнó 
ïрактикó, дîçвîляють викîристîвóвати 
єврîïеéськиé та американськиé дîс-
від для дîсягнення Українîю світîвиõ 
стандартів ó ïрîöесі ôîрмóвання демî-
кратичнîї, ïравîвîї дерæави та сóчас-
нîї системи ïрава.

Маркî Ïилиïîвич нагîрîдæениé 
29 дерæавними нагîрîдами (îрдени і 
медалі СÐСÐ та України), çнакîм «Гвар-
дія», 8 Грамîтами – Ïîдяками Верõîв-
нîгî Гîлîвнîкîмандóвача Збрîéними 
Силами СÐСÐ, грамîтами, ïîчесними 

відçнаками дерæавниõ îрганів та грî-
мадськиõ îрганіçаöіé СÐСÐ, України, 
çарóбіæниõ країн. Нагîрîдæениé ви-
ùими відçнаками неçалеæнîї Україн-
ськîї дерæави – îрденами «За çаслóги» 
III та II стóïенів (1997 p., 2010 p.), «За 
мóæність» (2010 p.).

У 2004 рîöі Міæнарîдним біîгра-
ôічним інститóтîм виçнаниé «Люди-
нîю рîкó», ó 2008 р. – наçваниé се-
ред видатниõ мислителів XXI стîріччя, 
îбласнîю îрганіçаöією Сïілки юристів 
України ó 2005 рîöі виçнаниé «Þри-
стîм рîкó Одеùини».

М.Ï. Орçіõ є автîрîм ïîнад 
500 ïóблі каöіé, ó т.ч. 25 îкремиõ ви-
дань, 9 мîнîграôічниõ, двîõ наóкî-
вî-теõнічниõ дîсягнень. Заïîчаткóвав 
власнó наóкîвó шкîлó. Наóкîві ïраöі 
60–80-õ рîків минóлîгî стîріччя ïрî 
людськиé вимір ïрава óïередæóвали 
та сóïрîвîдæóвали демîкратичниé рóõ 
шестидесятників ó нашіé країні.

Кîристóвачами реçóльтатів дîслі-
дæень Марка Ïилиïîвича є відîмі 
óкраїнські та çарóбіæні вчені-юрис-
ти. Заôіксîванî 31 îглядîвиé матері-
ал, реöенçіé ùîдî ïóблікаöіé, блиçькî 
900 ïîсилань. З 1994 р. ïî 2016 р. – 
гîлîвниé редактîр æóрналó «Þридич-
ниé вісник». Бóв членîм редкîлегіé 
æóрналó «Ïравî України», іншиõ ôаõî-
виõ æóрналів та видань.

На Устанîвчиõ çбîраõ юридичнîї 
грîмадськîсті країни îбраниé чле-
нîм ïершîгî складó Ïреçидії Акаде-
мії ïравîвиõ наóк України та академі-
кîм-секретарем ôаõîвîгî відділення, 
бóв îдним ç академіків – çаснîвників 
Українськîї мóніöиïальнîї академії, 
îбраниé діéсним членîм (академікîм) 
Українськîї академії ïîлітичниõ наóк.

М.Ï. Орçіõ брав активнó óчасть ó 
грîмадськîмó æитті країни, çîкрема, 
як наóкîвиé радник Кîмітетó ç ïравî-
вîї ïîлітики Верõîвнîї Ðади України, 
ексïерт Кîнститóöіéнîгî Сóдó Укра-
їни та член Наóкîвî-кîнсóльтативниõ 
рад Виùîгî адміністративнîгî сóдó 
України, Виùîгî гîсïîдарськîгî сóдó 
України, Наóкîвîї ради ïри Гîлîвдер-
æслóæбі України, Наóкîвî-метîдич-
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нîї ради Центральнîї вибîрчîї кîмісії, 
член ïравління і ексïерт Ôîндó місöе-
вîгî самîврядóвання ïри Ïреçидентîві 
України, гîлîва Ïівденнîгî регіîналь-
нîгî відділення Асîöіаöії ïîлітîлîгів 
України, керівник Наóкîвî-метîдичнîї 
ради Одеськîї îбласнîї ради, радник 
Одеськîгî міськîгî гîлîви, çастóïник 
гîлîви Наóкîвî-кîîрдинаöіéнîї ради 
ïри Уïравлінні юстиöії в Одеськіé îб-
ласті, віöе-ïреçидент Ôîндó сïрияння 
рîçвиткó кóльтóри нарîдів Ïричîрнî-
мîр’я, çастóïник гîлîви та юридичниé 
кîнсóльтант Асîöіаöії кóльтóрнîї óкра-
їнськî-китаéськîї сïівдрóæнîсті.

Вистóïав ç юридичнîю та ïîлітич-
нîю ïрîблематикîю ó відîмиõ ó світі 
öентраõ наóки, îсвіти, міæнарîднîї 
сïівïраöі Аçербаéдæанó, Бîлгарії, Іта-
лії, Канади, Німеччини, Ðîсії, США, 
Ôранöії, Угîрùини, Яïîнії.

Дîсвід рîбîти іç çарóбіæними кîле-
гами став ó нагîді в óмîваõ ïрагнення 
України дî інтеграöії ó наóкîвî-îсвіт-
ніé та ïравîвиé ïрîстір.

На ïîсаді ïрîректîра ç міæнарîд-
ниõ çв’яçків ОНÞА Маркî Ïилиïîвич 
сïрияв станîвленню та рîçвиткó міæ-
нарîднîгî сïіврîбітниöтва академії, 
îрганіçаöії сïівïраöі ç міæнарîдними 
îрганіçаöіями, ôîндами, çарóбіæними 
öентрами îсвіти і наóки, бóв керів-
никîм та викîнóвачем міæнарîдниõ 
îсвітньî-наóкîвиõ та ïрикладниõ ïрî-
грам, беçïîсереднім îрганіçатîрîм ïід-
гîтîвки та встóïó академії дî Асîöіаöії 
єврîïеéськиõ óніверситетів, ïриєднан-
ня академії серед ïершиõ óкраїнськиõ 
виùиõ навчальниõ çакладів дî Бîлîн-
ськîгî ïрîöесó.

М.Ï. Орçіõ викîнóвав îбîв’яçки 
ексïерта від України в Єврîïеéськîмó 
сóді ç ïрав людини, îôіöіéнîгî ïред-
ставника дерæави ó Кîмісії Ðади Єврî-
ïи «За демîкратію череç ïравî» (Вене-
öіанська кîмісія).

Біîграôічні нариси ïрî Марка Ïи-
лиïîвича Орçіõа îïóблікîвані ó 36 ре-
гіîнальниõ, ресïóбліканськиõ та çарó-
біæниõ виданняõ.

Маркî Ïилиïîвич Орçіõ давнî вæе 
став îдним іç симвîлів îдеськîї юри-

дичнîї шкîли Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
втілення стрîгîї наóкîвîї ïринöиïîвî-
сті, ùî ïîєднóється ç ïîстіéним рóõîм 
вïеред, ïîшóками нîвиõ рішень, відïî-
відеé на складні ïитання сóчаснîсті.

Ваæкî ïереîöінити внесîк  
М.Ï. Орçіõа ó рîçвитîк óкраїнськîгî 
кîнститóöіîналіçмó, юридичнîї наóки 
çагалîм, ïідгîтîвкó юридичниõ кадрів. 
Навіть численні дерæавні, відîмчі та 
грîмадські нагîрîди не мîæóть відî-
браçити óсьîгî надбання, яким мîæна 
бóлî б ïîкаçати éîгî діéснó рîль для 
рîçвиткó вітчиçнянîї юрисïрóденöії, ïе-
редóсім, îдеськîї шкîли ïрава. Сïрава, 
якіé слóæить вчениé, надçвичаéнî ваæ-
лива для ôîрмóвання юридичнîї дóмки, 
ïîçаяк çîсередæóє óвагó на ôóндамен-
тальниõ ïравîвиõ ïîстóлатаõ, дî якиõ 
не є баéдóæими ïрîôілюючі галóçі ïра-
ва. Він відкрив ширîкó дîрîгó мîлîдим 
ïравникам, які рîçïîчали свіé наóкîвиé 
шляõ, ïîсилаючись на éîгî численні 
ïраöі, витîнчениé наóкîвиé стиль та 
ясниé ïîгляд на складні ïереïлетіння 
юридичниõ ïрîблем. Òакі ïраöі вченîгî, 
як «Людськиé вимір ïрава: дîктриналь-
на ретрîсïектива і сóчасна ïîстанîвка 
ïрîблеми», «Україна вакантна для ліде-
рів-îсîбистîстеé», «Бîлîнськиé ïрîöес 
та виùа îсвіта в Україні (на матеріалаõ 
Одеськîї наöіîнальнîї юридичнîї акаде-
мії)», «Кîнститóöіéна реôîрма в Украї-
ні» та багатî іншиõ çаклали ôóндамент 
наóкîвиõ рîçрîбîк на багатî рîків óïе-
ред, ïримóшóють юристів бачити ïер-
сïективи рîçвиткó ïрава та юридичнîї 
îсвіти в Україні, надиõають на нîві ïра-
вîві çрóшення.

Маркî Ïилиïîвич гармîніéнî ïîєд-
нóвав ó сîбі багатî талантів: він бóв не 
тільки видатним вченим, але é блискó-
чим ïедагîгîм. Глибîке і всебічне çнан-
ня ïредмета, енöиклîïедична îсвіта, 
îратîрська маéстерність – все öе від-
ріçняє манерó викладання М.Ï. Орçі-
õа. Беç ïеребільшення мîæна скаçати, 
ùî тим, õтî вчився ó Марка Ïилиïîви-
ча, надçвичаéнî ïîùастилî – вивчати 
кîнститóöіéне ïравî ó відîмîгî ôаõів-
öя-маéстра.
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Глибîкó ïîвагó викликають не тіль-
ки висîкîïрîôесіéні, а é людські якî-
сті Марка Ïилиïîвича. Він çавæди ó 
ваæкиé час ïриéде на дîïîмîгó лю-
дині, насамïеред свîїм óчням і ïîслі-
дîвникам. Маркî Ïилиïîвич – вчениé 
висîкîї ïîряднîсті, чеснîсті, ïринöи-
ïîвîсті, мóæнîсті é вîлі. Йîгî ïîстіé-
нî îтîчóвали мîлîді юристи, яким він 
нікîли не відмîвляв ó дîïîмîçі – чи 
тî виснîвки çі складнîгî ïитання, ви-
бір теми дисертаöії абî дóмка ïрî çа-
кîнîïрîект.

Активна æиттєва ïîçиöія, талант на-
óкîвöя, глибîка ïîрядність, відïîвідаль-
ність çа дîрóченó сïравó, дîбрîта та дî-
брîçичливість – öе лише деякі риси, ùî 
õарактериçóвали М.Ï. Орçіõа.

Ïісля виõîдó на ïенсію ó 2011 рîöі 
Маркî Ïилиïîвич ïрîдîвæóвав çаéма-
тися наóкîю, ïраöював ç дисертанта-
ми, ïідтримóвав ïîстіéниé çв’яçîк ç 
каôедрîю кîнститóöіéнîгî ïрава Наöі-
îнальнîгî óніверситетó «Одеська юри-
дична академія», викîнóвав îбîв’яçки 
çастóïника гîлîви сïеöіаліçîванîї вче-
нîї ради ç çаõистó дîктîрськиõ дисер-
таöіé, гîлîвнîгî редактîра æóрналó 
«Þридичниé вісник».

Світла ïам’ять ïрî Марка Ïилиïî-
вича Орçіõа – автîритетнîгî вченîгî- 
кîнститóöіîналіста, грîмадськîгî діяча 
і чóéнó людинó – надîвгî çбереæеть-
ся ó серöяõ óсіõ, ç ким він ïраöював  
та сïілкóвався. 

Ñ.Â. Ê³âàëîâ, Â.Â. Зàâàëüíюê, Ì.Ð. Àðàêåëÿí, Þ.ª. Ïîëÿíñüêèé,  
Â.Î. Òóëÿêîâ, Ì.Â. Àôàíàñüºâà, Ì.Ф. Êðèêëèâèé, Ì.². Ïàшêîâñüêèé, 

Â.Â. Äóä÷åíêî, Ê.Ì. Â³òìàí, Ñ.Ï. Êðàâ÷åíêî, À.Î. Нåóãîäí³êîâ,  
Â.Ì. Ï³äãîðîäèíñüêèé, Â.Â. Ñåðàô³ìîâ, Á.À. Ïåðåæíÿê, Î.Â. Òîäîщàê,  

Ì.Ì. Ñòîÿíîâ, Ã.². Чàíèшåâà, À.Ð. Êðóñÿí, Н.Â. Ì³шèíà,  
Â.Î. Ì³хàëüîâ, Ï.À. Àëåí³í, Ë.Ð. Á³ëà-Ò³óíîâà, ª.Â. Äîä³í,  

Î.Î. ²âàê³í, ².². Êàðàêàш, Ë.². Êîðìè÷, Н.À. Ì³ðîшíè÷åíêî,  
².Ì. Ñèðîòà, Â.Â. Ò³щåíêî, ª.Î. Õàðèòîíîâ, Î.². Õàðèòîíîâà


