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Народився Олександр Мико%
лайович Костенко 4 жовтня
1949 р. у с. Щербанівське Воз%

несенського району Миколаївської об%
ласті. У 1978 р. після закінчення юри%
дичного факультету Київського дер%
жавного університету ім. Т. Г. Шевчен%
ка (нині — Київський національний
університет імені Тараса Шевченка)
працював адвокатом у Миколаївській
обласній колегії адво%
катів, а згодом вступив до
аспірантури Київського
державного університе%
ту ім. Т. Г. Шевченка.
З 1982 р. працював в
Інституті держави і
права ім. В. М. Корець%
кого НАН України на
посадах молодшого на%
укового співробітника,
наукового співробітни%
ка, старшого наукового
співробітника, провід%
ного наукового співро%
бітника. З грудня
1999 р. О. М. Костен%
ко — завідувач відділу проблем кримі%
нального права, кримінології та судо%
устрою цього інституту.

У 1983 р. захистив кандидатську
дисертацію, а у 1995 р. — докторську
на тему «Воля і свідомість злочинця
(дослідження з застосуванням прин%
ципу натуралізму)». Вчене звання
професора присвоєно у 2000 р.
У 2004 р. О. М. Костенко обраний чле%
ном%кореспондентом, а у 2008 р. —

дійсним членом (академіком) Акаде%
мії правових наук України. 

Основні напрями наукової діяль%
ності — пошук нових підходів до вирі%
шення широкого кола фундаменталь%
них проблем правознавства і криміно%
логії на основі принципу соціального
натуралізму. О. М. Костенко опубліку%
вав понад 250 наукових праць, зок%
рема: «Принцип отражения в крими%

нологии» (1986), «Кри%
минальный произвол
(социопсихология воли
и сознания преступни%
ка» (1990), «Преступная
неосторожность (уго%
ловно%правовые и кри%
минологические про%
блемы)» (у співавт.,
1992), «Уголовное наказа%
ние» (1997), «Кримі%
нальне, кримінально%
процесуальне та кримі%
нально%виконавче зако%
нодавство України. Тен%
дерна експертиза»
(2004), «Культура і

закон — у протидії злу» (2008), «Про%
блема № 1 сучасної цивілізації в
українському контексті» (2008).

Наукові здобутки вченого відзна%
чені присвоєнням йому звання
«Заслужений діяч науки і техніки
України» (2007). О. М. Костенко — ла%
уреат премії НАН України імені
М. П. Василенка (1995), лауреат
премії імені Ярослава Мудрого (2005).

АКАДЕМІКУ АПрН УКРАЇНИ 
О. М. КОСТЕНКУ — 60 РОКІВ

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» тепло
вітають шановного Олександра Миколайовича з ювілеєм і бажають йому
подальших наукових звершень, здоров’я й усіляких гараздів!


