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А. П. Гетьман.

КОЦЮ́БА Олександр Павлович 
(7 листоп. 1939, с. Іванківці Тиврівсько-
го р-ну Вінницької обл.) – чл.-кор. 
НАПрН України.

У 1959 вступив на заочне відділен-
ня юрид. ф-ту Львівського держ. ун-ту 
ім. І. Я. Франка (тепер – Львівський 
нац. ун-т ім. Івана Франка). З 1962 до 
1964 працював ст. юрисконсультом 
тресту «Добропільвугілля». У 1964 за-
кінчив юрид. ф-т Київ. держ. ун-ту 
ім. Т. Г. Шевченка (тепер – Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка). До 1968 
працював помічником прокурора, 
слідчим прокуратури Вінницької обл. 
У 1968–73 – зав. юрид. консультації Не-
мирівського р-ну Вінницької обл. З 1973 
до 1975 нав чався в аспірантурі Київ. 
держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Протя-
гом 1975–85 працював ст. юрискон-
сультом у радгоспі «Жукинський» у Ки-
ївській обл. У 1985–90 обіймав посаду 
доц. у Республіканській вищій школі 
управління АПК Держагропрому УРСР. 
З 1990 до 1994 – народний депутат 
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України, Голова постійної комісії з пи-
тань зак-ва і законності, а з 1992 – член 
Президії ВРУ. З 1995 до 1999 – радник 
першого заст. Голови та Голови ВРУ. 
З 2000 до 2002 – заст. директора Ін-ту 
прив. права і підприємництва АПрН 
України (тепер – НДІ прив. права і під-
приємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України). Одночасно з 2000 до 
2003 – декан юрид. ф-ту Академії муні-
ципального управління, зав. каф. цив.-
прав. дисциплін, а з 2003 – зав. каф. 
екон.-прав. дисциплін та зем. права.

У 1984 захистив дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. н. на тему: 
«Правове регулювання особистого зем-
леволодіння громадян» (спеціальність 
12.00.06). Наук. ступінь канд. юрид. н. 
присуджено у 1984. Обраний чл.-кор. 
АПрН України (тепер – НАПрН Укра-
їни) у 1993.

Напрями наук. діяльності – зем., 
екол., конституційне, госп., римське 
право та філософія права. Опублікував 
понад 130 наук. праць, серед яких: «За-
щита прав колхозников в суде» (1974, 
у співавт.), «Личное землепользование 
граждан» (1984), «Юридический сло-
варь о землепользовании граждан, кол-
лективном садоводстве и огородниче-
стве» (1988), «Почему не решается 
конституционное обеспечение экономи-
ческой реформы в СССР?» (1990), 
«Спочатку було слово – правове слово» 
(1998), «Систематизація законодавства 
в Україні: проблеми теорії і практики» 
(у співавт., 2000), «Організація та ді-
яльність промислово-фінансових груп 
в Україні» (у співавт., 2000), «Новітні 
проблеми філософії права з питань 
прав і свобод людини» (2002), «Право-

логія – наука 
третього тися-
чоліття,  або 
новітня ідеоло-
гія прав, сво-
бод і обов’яз-
ків людини» 
(2003), «Збір-
ник норматив-
них актів по на-
вчальній дис-
ципліні “Зе-
мельне право”» (2000, у співавт.), 
«Екологічна енциклопедія: Т. 3» (2007, 
у співавт.). Брав активну участь у за-
конотворчій діяльності.

Автор проекту ЗУ «Про вибори ор-
ганів народовладдя України», співавт. 
Декларації про держ. суверенітет Укра-
їни, Договору між Україною і Росією, 
ЗКУ, ЗУ «Про Конституційний Суд 
України», «Про прокуратуру України», 
«Про Президента України», Концепції 
суд.-прав. реформи, Конституції АРК 
та ін.

Заслужений юрист України (2009). 
Нагороджений орденами «За заслуги» 
ІІІ ступеня (1997), «Знаком Пошани», 
Почесною грамотою ВРУ «За особливі 
заслуги перед Українським народом» 
(2011) та відомчими відзнаками.
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