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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА 
НАПрН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА Ю.М. ОБОРОТОВА

Виïîвнилîсь 70 рîків членó-кîрес-
ïîндентó НАÏрН України, дîктîрó 
юридичниõ наóк, ïрîôесîрó, Заслóæе-
нîмó юристó України, çавідóвачó каôе-
дри çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія» Þрію Микîлаéî-
вичó Обîрîтîвó.

Þ.М. Обîрîтîв нарîдився 14 ве-
ресня 1946 рîкó в селі Лави Єлеöькîгî 
раéîнó Лиïеöькîї îбл. (Ðîсіéська Ôе-
дераöія) в рîбітничіé сім’ї.

Ïісля çакінчення сьîмîгî класó ç 
1960 ïî 1964 рр. навчався в Єлеöькîмó 
теõнікóмі çаліçничнîгî трансïîртó. От-
римав рîбîче çагартóвання, ïраöюючи 
в м. Òамбîв старшим шляõîвим рîбіт-
никîм, теõнікîм іç ремîнтó шляõó.

Відслóæивши три рîки в рядаõ Ðа-
дянськîї Армії, в 1968 р. Þ.М. Обîрî-
тîв ïîстóïив на юридичниé ôакóльтет 
Одеськîгî дерæавнîгî óніверситетó  
ім. І.І. Мечникîва. 

Іç серïня 1973 р., ïісля îтримання 
диïлîма юриста ç відçнакîю, – ïîчатîк 
наóкîвî-ïедагîгічнîї рîбîти Þ.М. Обî-
рîтîва на юридичнîмó ôакóльтеті ОДУ 
ім. І.І. Мечникîва. Òóт він ïрîéшîв 
шляõ від асистента дî дîöента каôе-
дри теîрії дерæави та ïрава, çастóï-
ника декана юридичнîгî ôакóльтетó. 
У 1979 р. в Київськîмó дерæавнîмó 
óніверситеті ім. Ò.Г. Шевченка óсïішнî 
çаõистив кандидатськó дисертаöію на 
темó «Оснîвні ïитання теîрії ïравîвîї 
активнîсті îсîбистîсті сîöіалістичнîгî 
сóсïільства». У 1984 р. éîмó ïрисвîєнî 
вчене çвання дîöента.

У квітні 1989 р. Þ.М. Обîрîтîва 
ïеревели в Одеськó Виùó ïартіéнó 
шкîлó (çгîдîм – Одеськиé інститóт 
ïîлітîлîгії та сîöіîлîгії óïравління), 
де він ïрîïраöював дî лютîгî 1992 р. 

дîöентîм та çавідóвачем каôедри ïî-
літîлîгії та ïрава. З береçня 1992 р. 
дî серïня 1995 р. Þ.М. Обîрîтîв 
ïраöює дîöентîм і старшим наóкî-
вим сïіврîбітникîм на каôедрі ïîлі-
тîлîгії Þридичнîгî інститóтó ОДУ  
ім. І.І. Мечникîва.

Þ.М. Обîрîтîв став îдним іç çа-
снîвників та керівників Одеськîгî від-
критîгî óніверситетó – ïершîгî недер-
æавнîгî навчальнîгî çакладó на Ïівдні 
України, де він ïраöював іç вересня 
1995 р. çавідóвачем каôедри теîрії дер-
æави та ïрава, ïрîректîрîм іç наóкîвîї 
рîбîти. З ïеретвîренням öьîгî óнівер-
ситетó в Одеськиé інститóт ïідïриємни-
öтва та ïрава Þ.М. Обîрîтîв çаéмає 
ïîсади в.î. ïрîôесîра каôедри сóсïіль-
нî-ïравîвиõ дисöиïлін та декана юри-
дичнîгî ôакóльтетó öьîгî інститóтó. 

З лютîгî 1998 р. Þ.М. Обîрîтîв – 
в Одеськіé дерæавніé (ç 2000 р. – на-
öіîнальніé) юридичніé академії, де 
став çаснîвникîм та ïершим дирек-
тîрîм Інститóтó єврîïеéськîгî ïрава. 
Þ.М. Обîрîтîв îчîлив каôедрó теîрії 
дерæави та ïрава ОДÞА. У 2003 р. çа-
õистив дîктîрськó дисертаöію на темó 
«Òрадиöії та нîваöії ó ïравîвîмó рîç-
виткó: çагальнîтеîретичні асïекти», в 
2004 р. éîмó ïрисвîєнî вчене çвання 
ïрîôесîра.

У 2005–2010 рр. – ïрîректîр іç на-
óкîвîї рîбîти Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія».  
На öіé ïîсаді наéбільш яскравî рîçкрив-
ся талант Þ.М. Обîрîтîва як вченîгî, 
ïедагîга, îрганіçатîра юридичнîї наóки. 
З 1999 р. ïî теïерішніé час îчîлює ка-
ôедрó теîрії дерæави і ïрава (ç 2016 р. – 
каôедра çагальнîтеîретичнîї юрисïрó-
денöії) Наöіîнальнîгî óніверситетó 
«Одеськîї юридичнîї академії».
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Сôера éîгî наóкîвиõ інтересів: 
çагальнîтеîретична юрисïрóденöія, 
ôілîсîôія ïрава, метîдîлîгія юри-
сïрóденöії; îснîвні наïрями наóкîвиõ 
дîслідæень – ïîєднання традиöії і нî-
ваöіé ó ïравîвîмó рîçвиткó та çабеç-
ïечення сталîсті та öіліснîсті ïравîвîї 
сôери. Є автîрîм ïîнад 200 наóкîвиõ 
ïраöь, серед якиõ: «Òрадиöии и нîва-
öии в ïравîвîм раçвитии» (мîнîграôія, 
2001), «Òрадиöії віднîвлення в ïравîвіé 
сôері: ïитання теîрії (від ïіçнання дî 
çбагнення ïрава)» (мîнîграôія, 2002), 
«Введение в óкраинскîе ïравî» (2003, 
2009, 2010 (англіéськîю) ó сïівавтîр-
стві), «Актóальні грані çагальнîтеîре-
тичнîї юрисïрóденöії» (мîнîграôія, 
2012 р., ó сïівавтîрстві), «Креативність 
çагальнîтеîретичнîї юрисïрóденöії» 
(мîнîграôія, 2014 р., ó сïівавтîрстві), 
«Ôілîсîôія ïрава і метîдîлîгія юри-
сïрóденöії» (2003), «Церкîвне ïравî ó 
вітчиçняніé ïравîвіé традиöії» (2003), 
«Ïîстмîдерн: інше рîçóміння і виçна-
чення ïраöі» (2003), «Ïравîрîçóмін-
ня як аксіîматичне началî (ïîстóлат 
ïрава)» (2010), «Обùетеîретическая 
юрисïрóденöия» (навчальниé кóрс, 
2011 р., ó сïівавтîрстві), «Ориенти-
ры аïîлîгиçаöии сîвременнîгî ïрава» 
(2011), «Сîвременнîе гîсóдарствî: îт 
îбраçа к реалиям» (2014); «Креатив-
ність çагальнîтеîретичнîї юрисïрóден-
öії» (2015); «Dialogical Civilization State 
of Ukraine: Place – of Department and 
Apologization of Ukrainian Law» (2015) 
та ін.

Þ.М. Обîрîтîв – îдин ç активниõ 
îрганіçатîрів та керівників Всеóкра-
їнськîї наóкîвîї кîнôеренöії мîлîдиõ 
вчениõ, асïірантів та стóдентів «Актó-
альні ïрîблеми теîрії та істîрії ïрав 
людини, ïрав і дерæави», ïрисвяченîї 
ïам’яті ïрîôесîрів Ï.О. Недбаéла,  
О.В. Сóрилîва та В.В. Кîïеéчикîва, ùî 
ïрîвîдиться ùîрічнî ç 2003 р. çагаль-
ними çóсиллями Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
юридичнîгî ôакóльтетó Львівськîгî 
наöіîнальнîгî óніверситетó імені Івана 
Ôранка та Львівськîї лабîратîрії ïрав 
людини та грîмадянина НДІ дерæавнî-

гî бóдівниöтва та місöевîгî самîврядó-
вання Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ 
наóк України. Ці кîнôеренöії, в якиõ ак-
тивнó óчасть ïриéмають мîлîді юристи 
çі всієї України, сïрияють виявленню 
îбдарîванîї мîлîді, встанîвленню їõ 
наóкîвиõ кîнтактів іç ведóчими вітчиç-
няними наóкîвöями – сïеöіалістами ó 
вкаçаніé сôері, в ïевніé мірі і станîв-
ленню нîвîї генераöії маéбóтніõ юрис-
тів України. Великîю ïîïóлярністю в 
стóдентів та асïірантів кîристóється 
ïідгîтîвлениé Þ.М. Обîрîтîвим екçа-
менаöіéниé дîвідник «Òеîрія дерæави 
та ïрава («Дерæавниé ісïит» (2013))». 

Þ.М. Обîрîтîв вõîдить ó склад сïе-
öіаліçîванîї вченîї ради іç çаõистó дîк-
тîрськиõ та кандидатськиõ дисертаöіé, 
є çастóïникîм гîлîвнîгî редактîра на-
óкîвиõ çбірників академії – «Актóальні 
ïрîблеми дерæави і ïрава» та «Наóкîві 
ïраöі Одеськîї наöіîнальнîї юридичнîї 
академії», членîм редкîлегії æóрналó 
«Þридичниé вісник» (м. Одеса).

Ïід наóкîвим керівниöтвîм абî кîн-
сóльтóванням ïрîôесîра Þ.М. Обîрî-
тîва çаõиùенî 36 дисертаöіé, ç якиõ 
6 – дîктîрськиõ.

Þ.М. Обîрîтîв є лідерîм наóкîвîї 
шкîли, îрієнтîванîї на викîристання 
сóчаснîї метîдîлîгії в îсмисленні ïрî-
блем ïîєднання традиöіéнîсті é нîва-
öіéнîсті в ïравîвîмó та дерæавнîмó 
æитті сóчаснîгî сóсïільства. У 2010 р. 
îбраниé членîм-кîресïîндентîм Наöі-
îнальнîї академії ïравîвиõ наóк Укра-
їни. Член вченîї ради Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична ака-
демія».

Член сïеöіаліçîванîї вченîї ради  
Д 41.086.01 ó Наöіîнальнîмó óнівер-
ситеті óніверситеті «Одеська юридична 
академія», гîлîва сïеöіаліçîванîї вченîї 
ради Д 41.086.04 ó Наöіîнальнîмó óні-
верситеті «Одеська юридична академія».

Член редакöіéниõ кîлегіé та наóкî-
виõ æóрналів «Ïравî України, «Вісник 
Ïівденнîгî регіîнальнîгî öентрó Наöі-
îнальнîї академії ïравîвиõ наóк Украї-
ни», «Ôілîсîôія ïрава і çагальна теîрія 
ïрава», «Наóкîві çаïиски Міæнарîднî-
гî гóманітарнîгî óніверситетó», «Єврî-
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ïеéські стóдії і ïравî», «Митна сïра-
ва», «Часîïис öивілістики». 

Свîїми ôóндаментальними рîбîтами 
Þ.М. Обîрîтîв çрîбив вагîмиé внесîк 
ó рîçвитîк вітчиçнянîї ïравîвîї наóки. 
Відçначениé ïîчесним çванням «Заслó-
æениé юрист України» (2003 р.), нагî-
рîдæениé нагрóдними çнаками МОН 
України: «Відмінник îсвіти України» 
(2005 р.), «За наóкîві дîсягнення» 
(2007 р.).

Свіé 70-річниé ювілеé вчениé çóстрі-
чає нîвими ідеями та дîсягненнями. 
Він óсïішнî рîçрîбляє ряд нîвиõ наó-
кîвиõ наïравлень, ó ствîреніé їм наó-
кîвіé шкîлі гîтóються чергîві нîватîр-
ські ïрîекти. Нàóêîâà ãðîìàäñüê³ñòü, 
êîëåãè òà äðóç³ щèðî â³òàюòü Þð³ÿ 
Ìèêîëàéîâè÷à Îáîðîòîâà ç юâ³ëåºì, 
áàæàюòü éîìó çäîðîâ’ÿ, íàòхíåííÿ 
òà íîâèх òâîð÷èх çâåðшåíü íà áëàãî 
àêàäåì³ї òà Уêðàїíè!

Редакція журналу «Юридичний вісник»


