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Н

ародився 6 жовтня 1983 р. в м. Запоріжжі.
Батько, Сергій Семенович Жупіна, — приватний підприємець, мати, Валентина Олексіївна, — домогосподарка.
Ще з дитинства Олександра Сергійовича цікавила та
захоплювала специфіка роботи адвокатів, суддів, прокурорів і слідчих. Тому вибір фаху юриста став для нього закономірним і природним.
У 2001 р. Олександр Жупіна став студентом юридичного факультету Запорізького національного університету.
В 2005 р., з відзнакою закінчивши бакалаврат, вступив до
магістратури Академії прокуратури України за спеціальністю «Правознавство». Навчання закінчив також із відзнакою в 2007 р. У ЗНУ Олександр Сергійович здобув
і другу вищу освіту — у 2006 р. за спеціальністю «Фінанси
та кредит».
У 2006 р. призначений помічником прокурора Вільнянського району Запорізької області. Наступного року
переведений на посаду слідчого прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя, а згодом — старшого слідчого
та слідчого з особливо важливих справ прокуратури м. Запоріжжя. З 2011 р. працював прокурором і старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами
податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Запорізької області. Впродовж 2013–2014 рр. обіймав
посади заступника прокурора Жовтневого та Заводського
районів м. Запоріжжя.
У 2014 р. О. С. Жупіну переведено до Генеральної прокуратури України та призначено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та
підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду
за додержанням законів у кримінальному провадженні та
координації правоохоронної діяльності.
Впродовж усієї трудової діяльності в органах прокуратури Олександр Сергійович завжди особисто здійснював
розслідування та забезпечував процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням тяжких та особливо тяжких
злочинів. Його спеціалізація — протидія злочинам терористичної спрямованості, злочинам проти держави (розкрадання бюджетних коштів, несплата податків тощо) та
злочинам проти життя.

У 2014 р. О. С. Жупіна захистив дисертацію на тему
«Розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків» на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза та оперативно-
розшукова діяльність». Він є автором низки наукових
публікацій у фахових виданнях за темами, що стосуються
досудового розслідування кримінальних правопорушень,
а також методичних рекомендацій для прокурорів, затверджених Генеральним прокурором України.
Був неодноразово заохочений прокурором Запорізької області та Генеральним прокурором України, зокрема
за підготовку детективів Національного антикорупційного
бюро України.
Період навчання в Запорізькому національному університеті Олександр Сергійович вважає одним із найважливіших етапів свого професійного становлення, адже
в альма-матер не тільки здобув базові знання з юриспруденції, а й опанував ефективну методику самоосвіти, яка
дозволяє за максимально короткий час знаходити відповідь на питання будь-якої складності. Він щиро вдячний викладачам університету за фаховий професіоналізм, високу
педагогічну майстерність, незмінну увагу та повагу до студентів. Особлива подяка — Т. О. Коломоєць: за вчасну мудру
пораду та значну допомогу у виборі напряму професійної
діяльності. Попри зайнятість, О. С. Жупіна підтримує сталий контакт зі ЗНУ, знаходить час для спілкування з викладачами, не обриває дружніх взаємин з однокурсниками.
А ще, звісно ж, не можна оминути увагою той факт, що
саме в стінах рідного вишу він зустрів кохання: студентку
юридичного факультету Ольгу Романівну Малу, з якою
після випуску поєднав свою долю. Ольга Романівна — кандидат юридичних наук, нині працює на посаді заступника
начальника відділу Національної академії прокуратури
України. Подружжя виховує сина Миколу (2012 р. н.).
Вільний час Олександр Сергійович присвячує заняттям спортом та спільному відпочинку з родиною, також
у колі його інтересів — література та наукова діяльність.
Життєве кредо О. С. Жупіни — «Довіряй, але перевіряй».
Він упевнений, що для того, аби досягнути успіху в обраній
царині, людина мусить керуватися двома простими правилами: вірити в себе та свої можливості й ніколи не зупинятися на досягнутому.
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