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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ  
ПРОФЕСОРА Б. А. ПЕРЕЖНЯКА

70 років із дня народження 
та 45 років науково-педагогічної 
діяльності відзначив заступник дирек-
тора Центру юридичного та дистан-
ційного навчання професор кафедри 
конституційного права Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», кандидат юридичних наук, 
професор, академік Академії наук 
вищої освіти України Борис Аркаді-
йович Пережняк.

Б. А. Пережняк народився 2 січня 
1952 р. в с. Старе Головлево Дома-
нівського району Одеської (нині – 
Миколаївської) області.

Після закінчення школи в 1969–
1970 pp. працював лаборантом серед-
ньої школи № 3 м. Первомайська 
Миколаївської області.

У 1970–1972 pp. – дійсна вій-
ськова служба, Червонопрапорний 
Київський військовий округ.

У 1972–1977 pp. навчався на 
стаціонарі юридичного факультету 
Одеського державного університету 
імені І. І. Мечникова за спеціальністю 
«Правознавство».

У 1977–1981 pp. закінчив заочну 
аспірантуру при кафедрі державного 
та адміністративного права.

Із серпня 1977 р, працював на 
юридичному факультеті Одесь-
кого державного університету імені 
І. І. Мечникова асистентом, старшим 
викладачем, а після захисту дисерта-
ції – доцентом кафедри державного 
та адміністративного права, заступни-
ком декана юридичного факультету.

У 1984 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Консти-
туційні засади правового становища 
особистості в соціально-культурній 
сфері розвинутого соціалістичного 

суспільства» (науковий керівник – 
професор М. П. Орзіх).

У 1988 р. йому присвоєно вчене 
звання доцента, у 2014 р. – вчене 
звання професора.

У 1995 р. пройшов стажування 
за Міжнародною освітньою програ-
мою прикладного державознавства 
та управління на базі факультету 
підготовки кадрів державної служби 
та управління Одеського державного 
університету імені І. І. Мечникова.

З вересня 1993 р. працював дека-
ном факультету державного будів-
ництва та управління Юридичного 
інституту Одеського державного 
університету імені І. І. Мечникова.  
Із січня 1998 р. по серпень 2005 р. – 
декан факультету державного управ-
ління та міжнародно-правових відно-
син Одеської національної юридичної 
академії. Із серпня 2005 р. – декан 
факультету післядипломної освіти, 
а із червня 2007 р. – декан факуль-
тету заочного навчання № 2 Одесь-
кої національної юридичної академії 
(з 2010 р. – Національний універси-
тет «Одеська юридична академія»). 
У січні 2006 р. обраний на посаду 
професора кафедри конституційного 
права.

Основні напрями наукової діяль-
ності Б. А. Пережняка на сучасному 
етапі – конституційне право, муні-
ципальне право, правове становище 
особи в соціально-культурній сфері, 
державне керівництво й управління 
соціально-культурною (духовною) 
сферою незалежної Української дер-
жави. Він є автором понад 180 нау-
кових і навчально-методичних робіт 
(серед них – 4 колективні монографії, 
4 підручники та 2 навчальні посіб-
ники з грифом Міністерства освіти 
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і науки України) та понад 170 науко-
вих статей у різних юридичних наці-
ональних і зарубіжних виданнях. Під 
його керівництвом захищено 6 канди-
датських дисертацій.

Результати його наукових дослі-
джень вирізняються науковою новиз-
ною, сприяють формуванню правової 
системи незалежної України, розв’я-
занню складних проблем українсько- 
го державотворення, удосконаленню 
діяльності органів державної влади 
та управління. Він є співавтором низки 
видань, які отримали визнання юри-
дичної наукової громадськості країни.

За роки роботи Б. А. Пережняк 
зарекомендував себе як ініціативна 
й творча людина, яка відповідально 
ставиться до службових і громадських 
обов’язків. Лекції, які він читає, від-
різняються теоретичною глибиною, 
зразковою методикою, у них поєдну-
ється інформативний і проблемний 
характер викладу матеріалу з умін-
ням довести найскладніші наукові 
проблеми до слухачів. Ювіляр – спі-
вавтор 4 підручників для студентів 
вищих юридичних навчальних закла-
дів, які отримали гриф Міністерства 
освіти і науки України.

Брав участь у роботі понад 50 нау-
кових та науково-практичних конфе-
ренцій зі статусом міжнародних і все-
українських.

Останнім часом наукові пошуки 
Б. А. Пережняка зосередились на 
організаційно-правових проблемах 
удосконалення державного управ-
ління в соціально-культурній (духов-
ній) сфері в умовах євроінтеграцій-
ного курсу України. У своїх працях 
він, зокрема, зазначав, що одним 
з інструментів реалізації євроінте-
граційних прагнень України є визна-
чення пріоритетів державної політики 
в гуманітарній та соціально-культур-
ній (духовній) сфері з метою збере-
ження національної політики, само-
бутності й надбань із подальшим 
запровадженням інноваційних прогре-
сивних підходів до організації відносин 
у цій сфері. В Україні створені досить 

значні правові підстави інтенсифіка-
ції її євроінтеграційного курсу в цій 
сфері, а прагнення нашої держави 
стати повноправним членом Євро-
пейського Союзу викликає насампе-
ред необхідність гармонізації вітчиз-
няного законодавства відповідно до 
вимог Європейського Союзу. Зараз 
під Керівництвом Б. А. Пережняка 
успішно проводяться дослідження на 
здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук із проблем осо-
бливостей реалізації права на вищу 
освіту в сучасних умовах євроінтегра-
ційного курсу України, вітчизняної 
та зарубіжної моделей конституційно- 
правового регулювання соціально- 
культурної (духовної) сфери.

З 1994–2017 рр. ювіляр – заступ-
ник головного редактора журналу 
«Юридичний вісник» (м. Одеса).

Член Національної спілки журна-
лістів України.

У 1996 р. обраний дійсним чле-
ном (академіком) Української ака-
демії наук національного прогресу  
(з 2003 р. – Українська академія наук).

На посаді декана факультету Наці-
онального університету «Одеська 
юридична академія» зробив значний 
внесок у розвиток вищої юридичної 
освіти й науки України, має значні 
успіхи в організації навчальної, нау-
ково-методичної та науково-дослідної 
роботи, підготовки й підвищення ква-
ліфікації наукових і науково-педаго-
гічних кадрів.

Багато зусиль докладено ним 
щодо підвищення організації й ефек-
тивності навчального процесу, упро-
вадження нових навчальних пла-
нів, нових форм проведення занять; 
є одним зі співавторів розроблення 
нової навчальної концепції фундамен-
тальної підготовки юридичних кадрів 
вищої кваліфікації. Був членом оргко-
мітету та делегатом I і IV Всеукраїн-
ських з’їздів юристів-освітян та нау-
ковців (2003 р. та 2010 p.).

Професор Б. А. Пережняк і сьо-
годні спрямовує роботу свого колек-
тиву на формування нової генерації 
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висококваліфікованих фахівців-юрис-
тів, здатних до самостійної роботи. 
Основним завданням факультету заоч-
ного навчання Національного універ-
ситету «Одеська юридична академія» 
є підготовка спеціалістів у галузі юри-
спруденції із числа осіб, які вже мають 
вищу неюридичну освіту. Випускники 
факультету роблять вагомий внесок 
у складний процес розбудови правової 
демократичної держави Україна. Вони 
пишаються тим, що є представниками 
одеської правової школи, прагнуть 
бути успішними юристами, щоб їх 
професійний успіх приносив користь 
суспільству, допомагав людям, сприяв 
вирішенню завдань, що стоять перед 
юристами на сучасному етапі держав-
но-правового будівництва в Україні.

За багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий вне-
сок у підготовку висококваліфікова-
них фахівців-юристів Б. А. Пережняк 
нагороджений відомчими нагрудними 
знаками Міністерства освіти і науки 
України («Відмінник освіти України» 
(1997 p.), «Петро Могила» (2007 p.), 
«За наукові та освітні досягнення» 
(2017 р.)), Міністерства юстиції Укра-
їни («За заслуги» (2005 р.)), Союзу 
юристів України («За заслуги» III і  
II ступенів (2011 p., 2012 р.)), Вищого 
адміністративного суду України  
(«За вагомий внесок у розвиток пра-
восуддя» (2010 р.)), Українського 
фонду культури (Золотою медаллю  
«За високий професіоналізм» 
(2012 р.)), Почесними грамотами 
та відзнаками Одеської обласної ради 
та Одеської обласної державної адмі-
ністрації. Удостоєний чотирьох вищих 
відзнак Національного університету 
«Одеська юридична академія». 

23 лютого 2012 р. Указом Прези-
дента України професору Б. А. Переж-

няку було присвоєно почесне звання 
«Заслужений юрист України».

Національна спілка журналістів 
України нагородила Б. А. Переж-
няка Пам’ятною відзнакою «25 років 
Незалежної України» та відзнакою  
«За заслуги у професійній діяльності».

Правління Українського фонду 
культури та Української конфедера-
ції журналістів у 2012 р. нагородили 
професора Б. А. Пережняка медаллю  
«За високий професіоналізм».

У 2015 р. професора Б. А. Переж-
няка було обрано дійсним членом 
(академіком) Академії наук вищої 
освіти України.

Рішенням Президії Академії наук 
вищої освіти України академік Ака-
демії наук вищої освіти України про-
фесор Б.А. Пережняк нагороджений 
медаллю «За успіхи в науково-педаго-
гічній діяльності» (2016 р.) та медаллю 
Ярослава Мудрого (2017 p.). і Розпо-
рядженням Одеського міського голови 
від 30 грудня 2016 р. профессора 
Б. А. Пережняка нагороджено Почес-
ною відзнакою Одеського міського 
голови «Подяка».

У 2012 р. його нагороджено Грамо-
тою Митрополита Київського і Всієї 
України, Предстоятеля Української 
Православної Церкви Володимира.

Вітаючи зі славним ювілеєм, 
редакційна колегія журналу «Юри-
дичний вісник», друзі та колеги 
зичать професору Б. А. Пережняку 
міцного здоров’я, благополуччя 
й нових творчих успіхів у роз-
витку юридичної науки та підго-
товці висококваліфікованих юрис-
тів, а також подальших звершень 
на благо України й Національного 
університету «Одеська юридична 
академія».


