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Освіта: у 1961 р. закінчив юридичний факультет Київського державного 
університету ім. Тараса Шевченка (нині Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка) по спеціальності правознавство. 

Основні етапи трудової діяльності: 
- З 1961 по 1965 рік працював в органах МВС України на посадах 

оперуповноваженого дізнання, слідчого, старшого слідчого на Вінниччині 
та у м. Києві; 

- З 1965 року по 1990 рік — на науковій роботі в Інституті держави і права 
АН УРСР: аспірант, молодший, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу теорії держави і права. 

- З 1990 року по 1996 рік очолював кафедру теорії та історії держави і 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

- У вересні 1996 року Указом Президента України призначений суддею 
Конституційного Суду України. 

- З 1996 року по 2003 рік працював суддею Конституційного Суду 
України. 

- З 2003 по теперішній час працює в Національному університеті «Києво- 
Могилянська академія»: професором факультету правничих наук; 
завідувачем кафедрою державно-правових наук (а з 01.01.2009 року у 
зв ’язку з перейменуванням кафедри : завідувачем кафедри 
загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих 
наук); керівник маґістерської програми "Право". 

Науковий ступінь вчене звання 
у 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Переконання і примус в радянському 
праві» (спеціальність 12.00.01), 
у 1980 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
н а т е м у «В з а є м од і я с о ц і а л і с т и ч н о г о п р а в а і с у с п і л ь н о ї 
свідомості» (спеціальність 12.00.01). 
Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1981 р. Вчене 
звання професора присвоєно у 1986 р.; 
член-кореспондент Національної академії правових наук України; 
дійсний член Української академії політичних наук. 

Напрями наукової діяльності: теорія держави і права, філософія права, 
конституційне право. 
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Під керівництвом професора М.І.Козюбри захищено 9 докторських і більше 30 
кандидатських дисертацій по спеціальностях 12.00.01– теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень, 12.00.02 – конституційне 
право; муніципальне право; 12.00.12 – філософія права. 

Кількість опублікованих наукових праць: понад двісті п’ятдесят. 

Основні наукові праці за темами наукових досліджень (монографії, 
підручники, учбові посібники): 
1. «Конституційне право України» (у співавт., 1999), 
2. «Основи конституційного права України» (у співавт., 2001), 
3. «Національна правова система України: історія, стан та перспективи». 
Монографія т.1 Харків, 2007. (у співавторстві). 

4. «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове 
забезпечення реалізації та захисту». Монографія. Київ, Наукова думка, 2007. 
(у співавторстві). 

5. «Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному 
праві». Монографія. Київ, 2008. (у співавторстві). 

6. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І.Козюбри. – Київ, Ваіте, 
2016. – 392 с. 
7. Методологія в праві: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко , М.Козюбра та 
ін..]; за заг. ред.. І.Безклубого. – Київ, Грамота, 2017. – 658 с. – (Серія 
«Про українське право»). – М.І.Козюбра, розділ І, гл. 1, 1.3: 
Переосмислення предметного поля вітчизняної загальнотеоретичної 
юриспруденції як одна з умов її включення в євроінтеграційні процеси в 
галузі науки і освіти. – с. 25-31 

Державні нагороди: Заслужений юрист України (1997), орден «За заслуги» І, 
ІІ, ІІІ ступенів (2015, 2001, 1996,), орден князя Ярослава Мудрого V ступеня 
(2007), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2006), Почесна грамота 
Верховної Ради України (2002).


