
Пішов із життя 
Олексій Олексійович Погрібний

25 травня 2011 року перестало
битися серце шанованої людини.
На 61-му році пішов із життя талано-
витий науковець, головний вчений
секретар Національної академії пра-
вових наук України, доктор юридич-
них наук, професор, академік НАПрН
України Погрібний Олексій Олек-
сійович. Вся юридична спільнота, всі,
кому пощастило спілкуватися з Олек-
сієм Олексійовичем, у глибокій скор-
боті по ньому. Для всіх нас це непо-
правна втрата. Він пішов із життя в
розквіті своїх сил,коли вже був великий
досвід і змога творити. Помер видатний
учений, чуйна та доброзичлива людина,
справжній фахівець свого діла. Прин-
циповість і порядність, широка ерудо-
ваність і відданість науці, сумлінне
ставлення до своїх обов’язків здобули
О. О. Погрібному авторитет та пова-
гу широкої юридичної громадськості.

Народився Олексій Олексійович
17 серпня 1950 р. у с. Краснопіль Фрун-
зівського району Одеської області.

У 1972 р. закінчив історичний факуль-
тет Львівського державного університе-
ту ім. І. Я. Франка, у 1978 р.– юридич-
ний факультет Одеського державного
університету ім. І. І.Мечникова.З 1976 р.
працював в Одеському державному
університеті ім. І. І. Мечникова на
посадах заступника начальника на-
вчального відділу, асистента, старшого
викладача, доцента кафедри трудово-
го, сільськогосподарського та приро-
доохоронного права. У 1989–1992 рр.
навчався у докторантурі Всесоюзного
юридичного інституту (м. Москва).
З 1992 р. по 1997 р.– доцент, професор,
завідувач кафедри трудового, сіль-
ськогосподарського та природоохорон-
ного права, декан факультету право-
суддя і правової роботи у народному
господарстві Одеського державного уні-
верситету ім. І. І. Мечникова.

З 1998 р. по 2003 р. Олексій Олек-
сійович очолював кафедру аграрно-
го, земельного та екологічного права
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академії. У лютому 2003 р. він був
прийнятий на службу до органів внут-
рішніх справ України на посаду про-
ректора з наукової роботи – началь-
ника науково-дослідного та редакцій-
но-видавничого відділу Одеського
юридичного інституту Харківського
національного університету внутріш-
ніх справ, і йому присвоєно спеціальне
звання полковника міліції. З вересня
2003 р. по жовтень 2005 р. він займає
посаду першого проректора цього
Інституту. З 2005 р. по 2007 р. О. О. По-
грібний – перший проректор з нав-
чальної та методичної роботи Харків-
ського національного університету
внутрішніх справ. З червня 2007 р.–
головний вчений секретар Національ-
ної академії правових наук України.

У 1985 р. О. О. Погрібний захистив
дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук з
теми «Правове регулювання оплати
праці керівних працівників та спеціа-
лістів колгоспів (на матеріалах кол-
госпів УРСР)», у 1992 р.– дисертацію
на здобуття наукового ступеня докто-
ра юридичних наук з теми «Правове
регулювання діяльності селянських
(фермерських) господарств в умовах
ринку». У 1996 році йому присуджене
вчене звання професора. У 1993 р.
О. О. Погрібний обраний членом-ко-
респондентом, а у 2004 р.– дійсним
членом (академіком) Національної
академії правових наук України.

Безцінним є внесок О. О. Погріб-
ного у вітчизняну науку. За час своєї
плідної наукової діяльності Олексій
Олексійович підготував понад 20 кан-
дидатів наук. Коло його наукових ін-
тересів охоплювало аграрне, земельне,
екологічне, природоресурсне, адмініст-
ративне і цивільне право. Він є авто-
ром 190 наукових та навчально-ме-
тодичних праць, зокрема більш як 
35 монографій, навчальних посібників
та підручників.

О.О.Погрібний брав активну участь
у законотворчій діяльності, зокрема, у
розробці проектів законів України, на-
самперед «Про селянське (фермерське)
господарство», Земельного кодексу Ук-
раїни та багатьох інших. Був членом
експертної ради ВАК України з юри-
дичних наук, членом  декількох спеці-
алізованих вчених рад.Активно підтри-
мував ідею заснування та був членом нау-
кової ради журналу «Публічне право».

Заслуги Олексія Олексійовича зна-
йшли свою високу оцінку з боку дер-
жави та уряду. У 2003 р. йому присвоє-
но почесне звання «Заслужений діяч
науки і техніки України». У 2005 р. він
нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України, у 2010 р.–
орденом «За заслуги» III ст. Двічі
Олексій Олексійович ставав лауреа-
том Премії імені Ярослава Мудрого.

Пошана і любов. Назавжди світлий
образ Олексія Олексійовича Погріб-
ного залишиться в наших серцях.
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Наукова рада та редакційна колегія журналу «Публічне право» 
висловлюють рідним та близьким 

Олексія Олексійовича Погрібного щирі співчуття.
У нашій пам’яті Олексій Олексійович навічно залишиться 
як добра, чуйна людина та професіонал із великої літери.

Сумуємо разом з усіма.


