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А. П. Гетьман.

ПОГРІБНИ́Й Олексій Олексійо
вич [17 серп. 1950, с. Краснопіль Фрун-
зівського (тепер – Захарівського) р-ну 
Одеської обл. – 25 трав. 2011, м. Хар-
ків] – акад. НАПрН України.

У 1972 закінчив істор. ф-т Львів-
ського держ. ун-ту ім. І. Я. Франка, 
у 1978 – юрид. ф-т Одеського держ. 
ун-ту ім. І. І. Мечникова. З 1976 пра-
цював в Одеському держ. ун-ті 
ім. І. І. Мечникова на посадах заст. нач. 
навч. відділу, асистента, ст. викладача, 
доц. каф. труд., сільськогосп. та при-
родоохорон. права. У 1989–92 навчав-
ся у докторантурі Всесоюзного юрид. 
ін-ту (м. Москва). З 1992 до 1997 – 
доц., проф., зав. каф. труд., сільсько-
госп. та природоохорон. права, декан 
ф-ту правосуддя і прав. роботи у на-
родному госп-ві Одеського держ. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова. З 1998 до 2003 очо-
лював каф. агр., зем. та екол. права 
Одеської нац. юрид. академії. У лют. 
2003 очолив наук.-дослідний та ред.-
видавничий відділ Одеського юрид. 
ін-ту Харківського нац. ун-ту внутр. 

справ, з при-
своєнням йо-
му спец. зван-
ня полковника 
міліції. З верес. 
2003 до жовт. 
2005 обіймає 
посаду першо-
го проректора 
цього Ін-ту. 
З  2 0 0 5  д о 
2007 – перший 
проректор з навч. та методичної роботи 
Харківського нац. ун-ту внутр. справ. 
З черв. 2007 до 2011 – гол. вчений сек-
ретар НАПрН України.

У 1985 захистив дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. н. на тему: 
«Правове регулювання оплати праці 
керівних працівників та спеціалістів 
колгоспів (на матеріалах колгоспів 
УРСР)», у 1992 – дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. н. на тему: «Право-
ве регулювання діяльності селянських 
(фермерських) господарств в умовах 
ринку». У 1996 йому присуджене вчене 
звання проф. У 1993 обраний чл.-кор., 
а у 2004 – дійсним членом (акад.) 
НАПрН України. Підготував понад 
20 канд. наук.

Є автором близько 190 наук. та навч.-
методичних праць, зокрема більш як 
35 монографій, навч. посібників та під-
ручників. Брав активну участь у зако-
нотворчій діяльності, зокрема, в роз-
робленні проектів ЗУ «Про селянське 
(фермерське) господарство», ЗКУ та ін. 
Був членом експертної ради ВАК Укра-
їни з юрид. наук, членом декількох спе-
ціалізованих вчених рад. Активно під-
тримував ідею заснування та був чле-
ном наук. ради журн. «Публічне право». 

О. О. Погрібний
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У 2003 присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки Украї-
ни». У 2005 нагороджений Почесною 
грамотою ВРУ, у 2010 – орденом «За 
заслуги» III ступеня. Двічі лауреат 
Премії ім. Ярослава Мудрого.
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