
Публiчне право № 3 (35) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

 

184  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО 

ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ЛИТВАКА 
 

 

18 вдодпля 2019 омку, ла 70 омуі 
езрря ндодгфаплм ндодпрайм бзрзпя 
цзод пдоуд вігмкмгм ноавлзка, вз-
жлафлмгм козкілмймга, а ракме саті-
вуя ж гіяйщлмпрі могалів номкуоаруоз 
ра козкілайщлмї ыпрзуії, гмкрмоа 
ыозгзфлзт лаук, номсдпмоа, фйдла-
кмодпнмлгдлра Науімлайщлмї акагд-
кії ноавмвзт лаук Укоаїлз Ойдга 
Мзтаиймвзфа Лзрвака. 

Скажарз ном лщмгм «лдндодпіфла 
мпмбзпріпрщ» — ліфмгм лд пкажарз. А 
цмб жлаирз бійщх вйуфлд пймвм, род-
ба пноавгі ніжларз впы пзйу, гдліа-
йщліпрщ, рзраліжк ра еагу гм акрзвлмї 
гіяйщлмпрі уієї Лыгзлз ра жларз им-
гм мпмбзпрм. 

Ойдг Мзтаиймвзф лаомгзвпя 28 
пдонля 1949 о. у п. Ойдцзла Тйука-
ущкмгм оаимлу Івалм-Фоалківпщкмї 
мбйапрі. Взцу мпвіру жгмбув у Хао-
ківпщкмку ыозгзфлмку ілпрзрурі, 
якзи упніхлм жакілфзв у 1974 омуі. 

Помихмв номсдпіилзи хйят віг 
нмкіфлзка номкуомоа кіпра Кайух 
гм гзодкрмоа Науімлайщлмгм быом 
омжпйігувалщ Укоаїлз і взкмлувафа 
мбмв'яжків Гдлдоайщлмгм номкуомоа 

Укоаїлз. З имгм ік'як, як кдоівлзка 
уноавйілля іж омжпйігувалля мпмбйз-
вм ваейзвзт пноав номкуоаруоз км-
йзхлщмгм СРСР, нмв'яжалі аодхрз 
фйдлів «ГКЧП», гмнзру ндохмгм і 
єгзлмгм ноджзгдлра СРСР Мзтаийа 
Гмобафмва, омжпйігувалля гуфлмї ла 
рми фап «ужбдущкмї пноавз». Ндндод-
вдохдлзк номсдпіилзк гмпвігмк 
Ойдг Мзтаиймвзф цдгом гійзвпя у 
пвмїи нмгайщхіи лмокмрвмофіи гія-
йщлмпрі, жмкодка, як лаомглзи гдну-
рар у Кмкірдрі Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз ж нзралщ лауімлайщлмї бджндкз і 
мбмомлз, а ніжліхд   у лаукмвіи і вз-
кйагаущкіи омбмрі. 

Наукмві ра ндгагмгіфлі гмпяглдл-
ля вфдлмгм буйз муілдлі гдоеавмы ра 
кмйдгакз-лаукмвуякз. У 2002 о. віл 
мрозкав лаукмвзи прунілщ гмкрмоа 
ыозгзфлзт лаук, а фдодж гва омкз – 
вфдлд жвалля номсдпмоа. У 2008 о. 
имгм мбоайз фйдлмк-кмодпнмлгдлрмк 
Акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз 
(лзлі – Науімлайщла акагдкія ноа-
вмвзт лаук Укоаїлз).  

За жапйугз ндодг укоаїлпщкмы 
гдоеавмы О. М. Лзрвак був лагм-
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омгедлзи: нмфдплзкз жваллякз    
„Запйуедлзи ыозпр Укоаїлз‖ 
(1996 оік), „Запйуедлзи гіяф лаукз і 
рдтлікз Укоаїлз‖ (2009 оік);  могд-
лмк „За жапйугз‖ ІІІ прундля 
(1998 оік), могдлмк „За жапйугз‖ ІІ 
прундля (1999 оік), могдлмк „За жа-
пйугз‖ І прундля (2008 оік), Пмфдп-
лмы гоакмрмы Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз (2013 оік); лагоуглзкз жлакакз: 
„Пмфдплзи ноауівлзк номкуоаруоз‖ 
(1985 оік), „Пмгяка жа пукйіллу 
пйуебу в могалат номкуоаруоз‖ І 
прундля (2005 оік), „Вдрдоал номку-
оаруоз Укоаїлз‖, „Пмгяка жа гмвгмр-
озвайу бджгмгаллу пйуебу в могалат 
номкуоаруоз‖ (2008 оік). 

На якзт бз нмпагат лд ноауывав 
Ойдг Мзтаиймвзф – віг нмкіфлзка 
номкуомоа гм гзодкрмоа Науімлайщ-
лмгм быом омжпйігувалщ Укоаїлз і 
взкмлувафа мбмв'яжків Гдлдоайщлмгм 
номкуомоа Укоаїлз – віл жавегз 
кмозпрувавпя жапйуедлмы нмвагмы 

ра аврмозрдрмк пдодг кмйдг, уфлів і 
пругдлрів, агед був лд рійщкз взгар-
лзк вфдлзк, взпмкмквайісікмвалзк 
сатівудк, а и пкомклмы, нмояглмы, 
гмбомжзфйзвмы йыгзлмы. Акрзвлзк, 
віггалзк лаууі, цдгозк ла лмві ігдї, 
нмпріилм гмрмвзк лагарз гмнмкмгу 
жлайз О. М. Лзрвака имгм уфлі и рі, 
кмку віл цзомы нмоагмы, рднйзк 
пймвмк пнозяв у птмгедллі коурзкз 
прдекакз лаукмвмгм нмхуку ра у 
номсдпіиліи гіяйщлмпрі.  

У Віфліпрщ ніхйа йыгзла вдйз-
кмгм пдоуя, омжуку, пакмвіггалмї 
ноауі. Свірйа нак'ярщ ном Ойдга Мз-
таиймвзфа лажавегз жайзхзрщпя у 
пдоуят рзт, трм имгм жлав.  

Кдоівлзурвм Науімлайщлмї ака-
гдкії номкуоаруоз Укоаїлз, пйутафі 
ра лаукмвуі Акагдкії взпймвйыырщ 
пдогдфлд пнівфурря оіглзк і бйзжщ-
кзк Ойдга  Мзтаиймвзфа ра пуку-
ырщ оажмк ж лзкз.   

Раглзк Рдкрмоа Науімлайьлмї 
акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз 

Нарайя Рзбайка,  
жавігуваф касдгоз кмлпрзрууіилмгм, 

агкіліпроарзвлмгм ра сілалпмвмгм ноава 
Тдолмнійьпькмгм лауімлайьлмгм  дкмлмкіфлмгм улівдопзрдру 

Сдогіи Годфалык 


