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24 лютого 2013 року виповнюється 
55 років з дня народження доктора
юридичних наук, професора, члена-
кореспондента Національної академії
правових наук України, проректора 
з наукової роботи Відкритого міжна-
родного університету розвитку люди-
ни «Україна», члена редакційної коле-
гії журналу «Публічне право» Вікто-
ра Івановича Олефіра.

Народився Віктор Іванович у 
м. Дніпропетровську в родині Івана
Якимовича та Клавдії Пантелеймо-
нівни. Батько 42 роки вірно служив
Вітчизні; зараз очолює Раду ветеранів
свого полку. Мама присвятила своє
життя родині. Сам Віктор у 1983 році
закінчив провідний юридичний ВНЗ
країни – Харківський юридичний
інститут. За твердженням самого юві-
ляра, своїми професійними досягнен-
нями він зобов’язаний викладачам
рідного вузу. Зокрема, теплі спогади
залишаються про В. Д. Яворського,–
дуже толерантну, виховану людину;
Ю. П. Битяка, який був суворим, але
справедливим; Р. С. Павловського,
В. Я. Тація. Прикладами освіченості і
прагнення до наукового пошуку стали

академік Ю. І. Римаренко, професори
Є. В. Додін, В. Ф. Захаров, І. І. Вере-
меєнко, Л. Л. Попов.

Перше місце роботи Віктора Іва-
новича після закінчення ВНЗ – інспек-
тор карного розшуку Жовтневого
РВВС м. Києва. Робота на цій посаді
була дуже напруженою, відповідаль-
ною, цікавою. Згодом Віктор Іванович
став помічником чергового в Міні-
стерстві внутрішніх справ України.
Саме під час його чергування наді-
йшла сумна звістка про вибух на Чор-
нобильській АЕС.

У 1989 році закінчив ад’юнктуру
Київської вищої школи МВС СРСР,
захистив кандидатську дисертацію за
темою «Адміністративна відповідаль-
ність іноземних громадян в СРСР»
(науковий керівник – Є. В. Додін) і
залишився в цьому навчальному за-
кладі викладачем, а потім старшим
викладачем на кафедрі адміністратив-
ного права.

У 1995 році В. І. Олефіра призна-
чають заступником начальника слід-
чо-криміналістичного факультету На-
ціональної академії внутрішніх справ
України з навчальної та наукової
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роботи.У 1998 році йому присвоєно вче-
не звання доцента. Ювіляр став заснов-
ником кафедри адміністративної
діяльності Академії, яку очолив у 
1998 році і всіляко сприяв формуван-
ню та становленню її науково-педаго-
гічного колективу. У 2005 році Віктор
Іванович став доктором юридичних
наук. Тема дисертації «Державна мі-
граційна політика в Україні», науковий
консультант – Ю.І.Римаренко.Через рік
присвоєно наукове звання професора.

У 2010 році на виборах у Націо-
нальну академію правових наук отри-
мав підтримку провідних учених-пра-
вознавців і був обраний членом-ко-
респондентом Академії по відділенню
державно-правових наук і міжнарод-
ного права. З грудня 2005 року по сер-
пень 2010 року ювіляр обіймав посаду
вченого секретаря Київського націо-
нального університету внутрішніх
справ. Тематика та головні напрями
наукової діяльності В. І. Олефіра: про-
блеми розвитку адміністративного
законодавства, адміністративна відпо-
відальність, організаційно-правові пи-
тання державної міграційної політи-
ки, протидія нелегальній міграції.

З жовтня 2010 року, після звіль-
нення з органів внутрішніх справ, Вік-
тор Іванович активно включився в
організацію наукової діяльності ци-
вільного вищого навчального закладу –

обіймає посаду проректора з наукової
роботи Університету «Україна». Його
талант і хороші організаторські здіб-
ності сприяли відкриттю аспірантури
з декількох юридичних спеціаль-
ностей, плідний розвиток отримали
юридичні наукові школи, почали дія-
ти дві докторські і три кандидатські
спеціалізовані вчені ради.

Віктор Іванович брав активну
участь в удосконаленні Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушен-
ня, Митного кодексу України, інших
нормативних актів з питань адміністра-
тивної відповідальності. Він – співав-
тор науково-практичних коментарів
до законів України «Про міліцію»,
«Про засади запобігання та протидії
корупції», які користуються авторите-
том як серед науковців, так і серед
правозастосовувачів. В. І. Олефір –
лауреат премії імені Ярослава Муд-
рого за значні досягнення у науково-
дослідній діяльності з проблем право-
знавства. Неодноразово заохочувався
керівництвом МВС України. Він очо-
лює докторську спеціалізовану вчену
раду в Університеті «Україна» та є чле-
ном спеціалізованої вченої ради На-
ціональної академії внутрішніх справ.
Віктор Іванович опублікував понад 
80 наукових праць, під його керівни-
цтвом захищено дві докторські і двад-
цять три кандидатські дисертації.
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Наукова рада та редакційна колегія журналу «Публічне право» 
щиро вітають ювіляра і бажають 

шановному Віктору Івановичу бадьорості,
здоров’я та натхнення у справі розвитку 

української юридичної науки.


