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Народився Олександр Павлович
Коцюба 7 листопада 1939 р. у
с. Іванківці Тиврівського райо'

ну Вінницької області. У 1959 р. всту'
пив на заочне відділення юридичного
факультету Львівського державного
університету ім. І. Я. Франка (нині —
Львівський національний університет
імені Івана Франка). З 1960 р. по
1964 р. працював старшим юрискон'
сультом тресту «Добропільвугілля».
У 1964 р. закінчив юридичний факультет
Київського державного
університету ім. Т. Г. Шев'
ченка (нині — Київський
національний універси'
тет імені Тараса Шев'
ченка). До 1968 р.
працював помічником
прокурора, слідчим про'
куратури на Вінниччині,
у 1968–1973 рр. — заві'
дувачем юридичної
консультації Немирів'
ського району Вінниць'
кої області. З 1973 р. по
1975 р. навчався в аспі'
рантурі Київського дер'
жавного університету ім. Т. Г. Шевчен'
ка. Протягом 1975–1985 рр. працював
старшим юрисконсультом у радгоспі
«Жукинський» Київської області.
У 1975–1990 рр. обіймав посаду доцен'
та у Республіканській вищій школі
управління АПК Держагропрому
України. З 1990 р. по 1994 р. — народ'
ний депутат України. З 1995 р. по
1999 р. — радник першого заступника
Голови та Голови Верховної Ради Ук'
раїни. З 2000 р. по 2002 р. — заступник

директора Інституту приватного права
і підприємництва Академії правових
наук України. Водночас з 2000 р. по
2003 р. — декан юридичного факульте'
ту Академії муніципального управлін'
ня, завідувач кафедри цивільно'право'
вих дисциплін, а з 2003 р. — завідувач
кафедри економіко'правових дис'
циплін та земельного права Академії.

У 1984 р. захистив кандидатську
дисертацію «Право землекористуван'
ня громадян». Обраний членом'корес'

пондентом Академії
правових наук України у
1993 р.

Напрями наукової
діяльності — земельне,
екологічне, конституцій'
не, господарське, рим'
ське право та філософія
права. Опублікував по'
над 120 наукових праць,
серед яких: «Личное
землепользование граж'
дан» (1984), «Юриди'
ческий словарь о земле'
пользовании граждан,
коллективном садовод'

стве и огородничестве» (1988), «Спо'
чатку було слово — правове слово»
(1998), «Систематизація законодавст'
ва в Україні: проблеми теорії і практи'
ки» (у співавт., 2000), «Організація та
діяльність промислово'фінансових
груп в Україні» (у співавт., 2000),
«Новітні проблеми філософії права з
питань прав і свобод людини» (2002),
«Правологія — наука третього тися'
чоліття, або новітня ідеологія прав,
свобод і обов’язків людини» (2003),
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«Екологічна енциклопедія. Т. 3»
(у співавт., 2007).

Нагороджений орденами «За заслу'
ги» ІІІ ступеня (1997), «Знак Поша'

ни», присвоєно почесне звання «заслу'
жений юрист України» (2009).

Редакційна колегія та колектив журналу «Право України» вітають Олексан%
дра Павловича з ювілеєм і бажають йому доброго здоров’я, подальших наукових
досягнень та усіляких життєвих гараздів.

Вийшов друком довідник:

Академія правових наук України : довід. — 3�тє вид., переробл. 
та допов. — К. : Ін Юре, 2008. — 302 с.

Довідник укладено апаратом президії Академії правових наук України на

основі відомостей, наданих науковцями Академії правових наук України.

У довіднику наведені історія, нормативно/правові акти щодо утворення

і діяльності Академії, структура, відділення та установи Академії. В окремо/

му розділі подаються дані про життєвий і творчий шлях членів Академії.

Розрахований на широку юридичну громадськість, працівників науко/

вих та навчальних закладів, учених/правознавців, а також усіх, хто цікавить/

ся правовою наукою.

Замовляйте видання за телефонами:
0(44) 537%51%20, 537%51%21
або електронною поштою

sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua


