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«Оглядаючи власне життя, можу ска-
зати, що пройшов і продовжую йти шляхом 
своєї долі прямо, завжди пам’ятаючи про 
свій народ, рідну землю, прагнучи нести до-
бро і користь людям».

О. М. Бандурка

Історики багатьох поколінь дискутують 
про роль особистості в історії. Більшість 
учених погоджується з тим, що окремі осо-
бистості здійснюють суттєвий вплив на хід 
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історії, але в той же час багато хто з них 
акцентує увагу на тому, що ці особистості 
лише виконували свою історичну місію, а 
їхні дії були зумовлені самим ходом історії. 
Але якими б не були висловлювання вчених 
із цього приводу, зрозуміло, що без яскра-
вих особистостей прогрес історії та й саме 
людське життя неможливі та нецікаві [25]. 

В останні десятиліття активно розвива-
ється так звана альтернативна історія, яка 
відповідає на питання про те, що було б, 
якби не було тієї чи іншої особистості. Це 
дає можливість глибше усвідомити та уяс-
нити роль конкретної людини в історично-
му процесі [20]. Для мене такою яскравою 
особистістю, феноменальною постаттю, лю-
диною з добрим серцем є Олександр Мар-
кович Бандурка, якому я хочу присвятити 
цю роботу. 

24 квітня 2022 року в Олександра Мар-
ковича ювілей ‑ виповнюється 85 років! Об-
равши 63 роки тому професію правоохорон-
ця, він досяг фахових успіхів, став відомим 
політичним і державним діячем, ученим, 
письменником і публіцистом. Він – доктор 
юридичних наук, професор, академік Націо-
нальної академії правових наук України, За-
служений юрист України, заснував Харків-
ський національний університет внутрішніх 
справ.

О. М. Бандурка брав безпосередню 
участь у розробленні та прийнятті історич-
них актів незалежної України: Декларації 
про державний суверенітет України, Акта 
проголошення незалежності України, Кон-
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ституції України, сотень законопроєктів, 
обирався народним депутатом України І, ІІ, 
ІІІ та IV скликань Верховної Ради України. 
Протягом багатьох років Олександр Мар-
кович є науковим консультантом Верховної 
Ради України, Президентом Кримінологіч-
ної асоціації України та Президентом Захід-
но‑регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО. 

Він удостоєний 42 державних нагород, 
серед яких Золота медаль і Почесна грамо-
та Верховної Ради України «За особливі за-
слуги перед українським народом», повний 
кавалер орденів «За заслуги» (І, ІІ, ІІІ сту-
пеня), два ордени «Ярослава Мудрого» (V 
та ІV ступеня). Також нагороджений дер-
жавними відзнаками Польщі, Чехії, США, 
Німеччини, Монголії, Болгарії, Росії, Латвії, 
Молдови та інших країн, Почесною грамо-
тою Верховної Ради України «За особливі 
заслуги перед Українським народом». За ве-
ликий особистий внесок у справу відроджен-
ня та піднесення духовності українського 
народу, патріотичне та моральне виховання 
нових поколінь громадян, відбудову та спо-
рудження храмів О. М. Бандурку нагоро-
джено орденами православної церкви Свя-
того Володимира та Димитрія Солунського, 
орденом Святого Миколая. Він – повний 
кавалер відзнак МВС України, має нагоро-
ди МВС зарубіжних держав, нагороджений 
срібним хрестом «Козацька Єдність». Визна-
ний «Юристом року», «Людиною року», а та-
кож почесним громадянином міста Харкова 
та інших населених пунктів України.

Визнаний абсолютним переможцем Все-
української акції «Лідер народної довіри», 
лауреат звання «Лідер честі». Лауреат по-
чесних звань «Людина світу», «Інтелектуаль-
ний лідер світу», присвоєних Міжнародним 
біографічним центром у Кембриджі. Діти 
Олександра Марковича подарували йому на 
День народження у 2018 році книгу, де на-
магалися представити всі нагороди та зван-
ня батька. Хоча вона й має 96 сторінок, але 
все одно не вмістила всі відзнаки.

У багатогранній постаті О. М. Бандур-
ки поєдналися риси видатного державного 
діяча і вченого, педагога і правоохоронця, 
людини, котра, присвятивши все своє жит-
тя справі забезпечення громадського по-
рядку й боротьбі зі злочинністю, зберегла 

та примножила в душі високе гуманістичне 
начало, проявляючи державну мудрість, то-
лерантність, готовність до виправданих для 
держави та її народу компромісів, здатність 
до співчуття та реальної допомоги тисячам 
людей, які її гостро потребують [25, с. 182].

ОСНОВА ПЛІДНОГО ЖИТТЯ
Коріння видатного роду. Олександр 

Маркович Бандурка вважає, що йому вже з 
початку життя пощастило народитися саме 
в такій трудовій сім’ї та в такому чудовому 
краї. Про це він із захопленням може роз-
повідати годинами й цікаво описав в авто-
біографічній трилогії: «Судьба распоряди-
лась...», «Коріння родоводу», «Нема перево-
ду козацькому роду» [23, 11, 19].

В анотації до художньо‑публіцистично-
го дослідження «Нема переводу козацькому 
роду» зазначено: «Це освідчення в любові 
рідному краю, своїй родині, де Олександр 
Маркович, як могутній дуб, символ родин-
ного дерева, зібрав під свою крону десятки 
людей» [19].

Автор досліджень уважав своїм синів-
ським і батьківським обов’язком розповісти 
про своїх дідів, прадідів та інші покоління 
Бандурків. Власний родовід він досліджував 
кілька років, працюючи в архівах України, 
Росії, Польщі, вивчав церковні документи й 
документи Запорізької Січі, опитував зем-
ляків. Було складено родовід Бандурків із 
ХVІІ до ХХІ століття (Додаток Б). 

Пращури Олександра Марковича були 
козаками, гайдамаками, хліборобами, віль-
ними і кріпаками, робітниками і воїнами. 
Вони жили в різні часи, мали різний соці-
альний статус, але можна виокремити їх 
загальні риси, моральні й духовні цінності, 
фізичні якості. Наприклад, Бандурки ніко-
ли не притягувалися до кримінальної відпо-
відальності за злочини, усі добросовісно тру-
дилися, як правило, мали міцне здоров’я, їх 
характеризують як чесних і порядних лю-
дей. І ще цікавий факт – у прямому родоводі 
О. М. Бандурки протягом століть ніхто не 
мав розлучень [34, с. 34].

Генерал‑полковник у 2011 році провів 
«сімейне розслідування»: «Мій прадід про-
жив у шлюбі 62 роки, дід – 59, батько – 56. 
Стаж служби сім’ї в міліції – більше 100 ро-
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ків. Дід Сила Акимович Бандурка прослу-
жив усього рік, але який! Це була грома-
дянська війна. Старший син прослужив 30 
років, молодший – 20, онука – 10, мій стаж 
– 53 роки [11].

Сам Олександр Маркович Бандурка 
народився 24 квітня 1937 року в стародав-
ньому українському селі Калинівка Городи-
щенського району Черкаської області. Його 
батько, Бандурка Марк Силович, пройшов 
різні випробування: лихоліття громадян-
ської війни, роки нищівних голодоморів, ко-
лективізації та індустріалізації. У роки Дру-
гої світової війни партизанив і був підпіль-
ником. У мирні роки працював у колгоспі, 
на залізниці, на заводі.

Олександр Маркович розповідав, що 
найважливішим пріоритетом життя його 
батька була сім’я: батьки, дружина, діти й 
рідна земля. Дуже полюбляв співати, умів 
жартувати, любив читати й сам писав ві-
рші. А ще був авторитетною та шанованою 
людиною в селі, до нього йшли за порадою, 
за захистом і як до третьої сторони, яка всіх 
здатна примирити.

Мати, Марія Костянтинівна, була, як і 
батько, різнобічно обдарованою людиною: 
уміла прясти, ткати на верстаті, в’язати та 
вишивати, прекрасно малювала, допома-
гала чоловікові у віршуванні, добре їздила 
верхи на коні, знала як добре впливати на 
людей. Була невтомною трудівницею, у 70 
років її відзначили урядовою нагородою – 
медаллю «За трудову доблесть».

Так склалося в житті, що мати довгий 
час слабо читала й писала. А в 65 років само-
тужки навчилася по‑справжньому читати. 
Причому з однією лише метою: щоб самій 
читати все, що пишуть про сина Олександра 
та його наставляти [34, с. 25]. А коли син вже 
був генералом, мама почула його розмову по 
телефону з «певним металом» у голосі й ка-
зала: «Слухайся начальства, але бережи лю-
дей» [28].

Знайомлячись з трилогією О .М. Бан-
дурки «Судьба распорядилась…», я була 
вражена його величними словами про жін-
ку – «опору сім’ї і держави ». Олександр 
Маркович пише, що на його становлення як 
особистості, громадянина і патріота своєї Ві-
тчизни вирішальну роль відіграли три жін-

ки. Це його бабуся по батьковій лінії Ната-
лія Тимофіївна, його матуся Марія Костян-
тинівна і його дружина Олена Опанасівна.

«Любов до життя, взагалі Любов – ось те 
головне, що робить людину Людиною – ви-
щою істотою серед усього того, що дихає і 
рухається на землі. Любов – мій девіз, моє 
знамено, яке я проніс у своїй душі через усе 
своє життя і яке надавало мені сил не пасу-
вати перед труднощами, досягати мети й 
перемагати. Справжня любов, як і серце, 
дається нам один раз і на все життя» [23, 
с.117]. Такою для Олександра Марковича є 
його дружина Олена Опанасівна.

Він розповідав, що свою дружину зу-
стрів, коли їй було 16 років. Ми в одному 
селі жили, але в різних кінцях. Випадково 
пішов слідом, щоб дізнатися, де вона живе. 
На запитання кореспондента про те, якого 
ордена він би дав своїй дружині, жартівливо 
відповів: «А для неї найвища нагорода – це я 
і право власності на мене. Якщо ж серйозно, 
то вважаю, що мені поталанило з дружиною, 
із синами, невістками, онуками, зі сватами». 

А ще він стверджує, що лише тоді в сім’ї 
спокій і злагода, коли в ній відчуває себе 
комфортно жінка і при цьому ким би вона 
не була – бабусею, дружиною, матір’ю, неві-
сткою, донечкою, внучкою чи правнучкою. 
На його думку, жінка, перш за все, повинна 
бути і завжди залишатися саме Жінкою – Бе-
регинею – Богинею сім’ї і дітей, домашнього 
вогнища, а разом з цим і всього суспільства в 
цілому. Жінка для нього – святе [34].

Діти й онуки Олександра Марковича 
пішли його шляхом. Міліцейській династії 
Бандурків (його самого, синів і онуків) сягає 
120 років. Початок цього шляху, як вважає 
Олександр Маркович, заклав ще дід Сила 
Якимович Бандурка в далекому 1918 році.

«Дружина і діти, а тепер і четверо ону-
ків – це моя головна опора. У них я завжди 
черпав підтримку, отримував від них і вза-
єморозуміння, і радість спілкування» [16]. 

Початок славетного шляху. Дитинство 
та юність Олександра Марковича припали 
на особливо тяжкі для України роки: зви-
тяжні довоєнні, страшні воєнні та повоєн-
ні – голоду і відбудови. Вражає той факт, 
що до середньої школи він три роки ходив 
пішки за 16 кілометрів! Про якісь там додат-
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кові способи пересування тоді для нього не 
було й мови, і при цьому добре навчався, за-
ймався спортом, постійно допомагав удома 
батькам по господарству. У період канікул 
ударно працював у колгоспі. Дитячі роки 
пройшли в тяжкій селянській праці, яка й 
сформувала його як людину мужню, розум-
ну, надзвичайно працьовиту, яка вміє, не-
зважаючи ні на що, досягти поставленої ним 
обґрунтованої мети [34, с. 5].

Кореспондент газети «Голос України» 
в інтерв’ю з Олександром Марковичем за-
питав: «Чи міг колись простий сільський 
хлопець з глухого села мріяти про те, що 
він стане генералом, народним депутатом 
України, відомою у світі людиною і буде 
займатися такими серйозними державни-
ми питаннями?». На це отримав відповідь: 
«Знаєте, моє дитинство припало на воєнні 
та повоєнні роки, коли найбільш шановани-
ми людьми в суспільстві були демобілізовані 
з лав Червоної Армії воїни або правоохорон-
ці, яких ми, хлопчаки, також сприймали як 
героїв‑захисників. Це вже потім усі ми ді-
зналися й про інші сторінки в історії НКВС, 
але тоді наше покоління мріяло бути в пого-
нах, вступати до військових чи воєнізованих 
училищ. Звісно, ні про яку генеральську 
кар’єру я навіть і не думав. Але були в мо-
єму босоногому і напівголодному дитинстві 
два випадки, що запам’яталися мені на все 
життя. Прибіг якось до сільської крамни-
ці, а на ганку стовбичать кілька чоловіків, 
фронтовиків, які брали Берлін, з орденами, 
медалями, а в магазин чомусь не заходять. 
Заглянув, а там ... міліціонер – портупея, ре-
вольвер, галіфе, чоботи аж горять блиском. 
То був дільничний інспектор, що приїхав у 
село в якихось справах. І то була подія для 
села, і ніхто не смів порушити його плани.

А згодом трапився інший випадок, коли 
міліціонер склав папір про вилучення у моєї 
матері 179 грамів зерна, а в сусідки – 210. А 
діяв «закон про 5 колосків». І все це могло 
закінчитися гучним криміналом, якби на 
захист двох жінок не піднялося майже все 
село, яке всю ніч збирало по голодних хатах 
яйця і било масло, щоб якось залагодити цю 
справу.

Згодом з’ясувалося, що ніякої крадіжки 
не було, та й уся справа була сфальсифіко-

вана, бо зголоднілі жінки лише вгамували 
голод щіпочкою зернят, але та несправед-
ливість і велике бажання утверджувати в 
суспільстві законність привели мене на сту-
дентську лаву Харківського юридичного ін-
ституту».

Кореспондент: «Усе‑таки спочатку Ви за-
кінчили інженерно‑педагогічний інститут. 
Як сталось, що Ви почали працювати в ор-
ганах внутрішніх справ?».

Відповідь: «Ставлення до міліції було 
настороженим. У студентські роки, прохо-
дячи по Раднаркомівській повз управлін-
ня внутрішніх справ, де біля дверей стояв 
міліціонер при повному бойовому вбранні, 
переходив на протилежний бік: намагався 
триматися подалі. Але доля розпорядилась 
інакше. У 1958 році, закінчуючи інженерно‑
економічний інститут (одночасно я заочно 
навчався в юридичному), отримав запро-
шення на Раднаркомівську, 5, де мені запро-
понували роботу в міліції. Я відмовився: у 
мене був розподіл у Дніпродзержинськ на 
металургійний комбінат.

На заводі я працював недовго. Через пів 
року мене викликали в управління міліції 
в Дніпродзержинську, й у 1959 році я став 
слідчим. Уроки контактів із міліцією тих 
років я запам’ятав і намагався завжди бути 
справедливим, подобалася мені людина чи 
ні – прагнув завжди чинити по закону» [28]. 
Отже, основу, фундамент життєвого шля-
ху Бандурки Олександра Марковича було 
закладено його родом, членам якого при-
таманні такі загальні риси, як чесніть, по-
рядність, міцні сімейні узи, любов до праці 
й велика наполегливість у досягненні мети. 
Говорячи про рід Бандурків, можна було б 
про кожного з них сказати добрі слова й під-
креслити їх участь у становленні української 
державності, у службі Україні, у сьогоденні, 
у сучасних умовах і в минулі часи. Можна 
стверджувати, що вони були потрібні людям 
і рідному краю, що й унаслідував Олександр 
Маркович. 

Разом із цим нелегке дитинство Олек-
сандра Марковича, його родинне вихован-
ня, приклад тата й матусі сприяли розвитку 
його рис характеру та волі, які допомогли в 
майбутньому досягти значних результатів. 
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«ТОРУЙ СВІЙ ШЛЯХ – ТОЙ, ЩО 
ТВОЇМ НАЗВАВСЯ»

Від лейтенанта до генерала. Роботу в 
правоохоронних органах О. М. Бандурка 
розпочав 14 лютого 1959 року слідчим з еко-
номічних питань Управління міліції міста 
Дніпродзержинська. 

Нестримна кипуча натура слідчого Бан-
дурки тягнула його на «передову» – для без-
посередньої участі в боротьбі зі злочинніс-
тю, де він вважав себе особливо потрібним. 
Через пів року старанної й успішної роботи 
його призначають старшим оперуповнова-
женим карного розшуку, згодом доручають 
очолити оперативну групу. Не раз і не два, 
у зв’язку з роботою оперативника, дивився 
смерті в обличчя й неодноразово був на во-
лосок від неї. Три бойові поранення, десять 
разів був у стані повного наркозу, коли за 
його здоров’я боролися хірурги [34, с 6].

Олександр Бандурка вважався одним із 
найбільш здатних і досвідчених детективів. 
У березні – квітні 1959 року знаходився на 
нелегальному положенні у зв’язку з вико-
нанням спеціального завдання у Львівській 
області, після виконання якого лейтенан-
ту було присвоєно звання «капітан міліції», 
оминаючи старшого лейтенанта (на той час 
така подія була винятковою).

З 1961 року працював заступником, а 
згодом і начальником відділів міліції УВС 
Дніпропетровської області. Керувати вели-
ким підрозділом молодому, хоча й досвід-
ченому начальнику було непросто. Проте 
з дитинства Олександр Маркович звик не 
боятися труднощів, тому й переборов їх за-
вдяки своїй енергії та оптимізму.

У Нікополі О. М. Бандурку вибрали де-
путатом міської ради, членом міськвикон-
кому, членом міському партії. Він одержав 
звання майора.

У 1968 році стає заступником началь-
ника управління карного розшуку Дніпро-
петровської області, згодом – начальником. 
Йому присвоюють звання підполковника, а 
потім і полковника міліції – знову ж наймо-
лодшого в той час у відомстві.

Далі – посада заступника начальника 
обласного УВС у Полтаві, згодом – у Жито-
мирі, а з 1982 року – запрошення на робо-
ту в Міністерство на генеральську посаду, 

начальником Головного управління поза-
відомчої охорони Міністерства внутрішніх 
справ.

Робота на кожній новій посаді порівняно 
з попередніми була для Олександра Марко-
вича збагачувальною та повчальною. Осо-
бливо він відзначає службу в Міністерстві, 
яка стала для нього школою апаратної ро-
боти високого республіканського рівня [5]. 

Особливий період у трудовій і життєвій 
біографії О. М. Бандурки – листопад 1984 
– листопад 1994 років, коли він працював 
начальником Управління внутрішніх справ 
Харківського облвиконкому, начальником 
управління внутрішніх справ Харківської 
області. Харківський період уже тридцять 
п’ятий рік продовжується й нині, і це не 
враховуючи його юних студентських і пар-
ламентських років.

Служба в райцентрах великих або малих 
– яскраві сторінки його життя. Крім вище‑ 
згаданих регіонів, йому доводилося трива-
лий час надавати практичну допомогу орга-
нам міліції різних областей. Працюючи вже 
в Києві, він об’їздив усю рідну Україну.

У специфічному розділі «Від лейтенан-
та до генерал‑полковника» першої автобіо-
графічної монографії «350 років мого жит-
тя», аналізуючи свою долю правоохоронця, 
Олександр Маркович відзначав, що, навіть 
зіштовхуючись із злочинними елементами, 
ніколи не забував про хороших, нормаль-
них людей, заради котрих, власне, і веде 
боротьбу [16]. Так і хочеться при цьому ска-
зати, що в цих словах увесь О. М. Бандурка 
– людина, яка безмежно любить життя і лю-
дей, професійний правоохоронець. 

Важливою подією на життєвому шляху 
Олександра Марковича є 29 листопада 1991 
року, коли він заснував фаховий навчаль-
ний заклад із підготовки правоохоронців в 
Україні, – Університет внутрішніх справ у 
Харкові. Це унікальна та знакова подія для 
освітньої діяльності, важливий елемент під-
готовки правоохоронних кадрів для Україн-
ської держави [29, 31]. 

У своїй книзі «350 років мого життя» роз-
діл про цей навчальний заклад автор назвав 
«Незакінчена глава…». Епіграфом до нього 
є слова народної мудрості: «З глибокої бо-
розни великий хліб росте» [5]. 
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У цей час зоною особливої уваги О. М. Бан-
дурки стає концепція реформування системи 
органів внутрішніх справ України (виконан-
ня не лише превентивних функцій, а пере-
дусім – захист прав і свобод громадян). «Бо 
сьогодні вся увага зосереджена на злочинце-
ві, на правопорушнику, а в той час у державі 
навіть немає обліку, скільки громадян по-
терпає від злочинів. Ми постійно шукаємо 
того, кого потрібно покарати, а не того, кого 
потрібно захистити» [28].

На сьогодні це вже Національний уні-
верситет внутрішніх справ, один із провід-
них закладів вищої освіти України. Олек-
сандр Маркович – його почесний Ректор, 
професор кафедри теорії та історії держави 
і права.

Державотворець, політик. О. М. Бан-
дурка безпосередньо причетний до станов-
лення Української держави – як депутат 
парламенту 1990 року виступав за прийнят-
тя Декларації про державний суверенітет 
України, запропонував другий розділ «Са-
мовизначення української нації». 

У лютому – липні 1991 року Україна на-
магалася вирішувати свої внутрішні про-
блеми та питання зовнішніх зав’язків само-
стійно. Підтвердженням цьому є ухвалення 
низки законів, безпосередню участь у роз-
робці яких брав О. М. Бандурка, не тільки 
як депутат, але і як юрист із багаторічним 
практичним стажем роботи, що розумівся 
на тонкощах юридичної техніки і терміно-
логії [12].

Кожний виступ Олександра Марковича 
в парламенті з трибуни чи з місця був зва-
жений, аргументований, яскравий [34]. 24 
серпня 1991 року Верховна Рада України 
зібралася на позачергове засідання. Обго-
ворювався проєкт тексту Постанови Верхо-
вної Ради й Акт проголошення незалежності 
України.

У цей день Олександр Бандурка голо-
сував за Акт проголошення незалежності 
України разом із 346 народними депутата-
ми, його підпис також стоїть під тим текстом, 
який був прийнятий Верховною Радою як 
Акт проголошення незалежності України 
[26, с.14 – 25].

28 червня 1996 року о дев’ятій годині 
сімнадцять хвилин після двадцятичоти-

рьохгодинної безперервної роботи було 
прийнято Конституцію України і надано їй 
чинності Верховною Радою України. 

Проєкт Конституції України був роз-
роблений досить детально, проте під час 
голосування до нього вносилися зміни й 
доповнення, і цей екземпляр із результа-
тами постатейного голосування та прав-
ками Олександр Маркович зберігає у сво-
єму сімейному архіві з підписами всіх, хто 
брав участь у розробленні Конституції: на-
родних депутатів, Президента, Прем’єр‑
міністра, Голови Верховної Ради України 
та інших. 

Виступаючи на підтримку Конституції, 
О. М. Бандурка вніс низку пропозицій, які 
були враховані. 

У 1990 – 2006 роках Олександра Марко-
вича неодноразово обирали народним депу-
татом. Він працював у Верховній Раді Укра-
їни, обіймав посади заступника, першого 
заступника і голови різних парламентських 
комісій і комітетів. У 2002 році був визнаний 
«Лідером народної довіри» – кращим парла-
ментарієм країни [23, с.18].

Особисто він близько знайомий усім жи-
телям Дергачівського та Харківського райо-
нів Харківської області, яких представляв у 
парламенті України. Унікально вирішував 
окремі проблеми як своїх чисельних вибор-
ців, так і значні народно‑господарські нега-
разди всього округу (Додаток И). 

За всі роки депутатської діяльності він 
особисто прийняв ним понад 85 тисяч ви-
борців.

Для ефективної роботи з виборцями 
на місцях у досить великому окрузі було 
створено 13 депутатських приймалень. Ді-
яла центральна депутатська приймальня в‑ 
м. Харкові. Понад десять тисяч депутат-
ських запитів було підготовлено та відправ-
лено в ті округи, від яких залежало вирі-
шення питань, з якими зверталися виборці, 
а також надано безкоштовну консультацію 
тисячам громадян.

Той факт, що Олександра Марковича 
чотири рази обирали народним депутатом 
Верховної Ради України по одному й тому 
ж виборчому округу, красномовно говорить 
про те, що він виправдовував довіру своїх 
виборців.
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Чи важко бути державним діячем в 
епоху змін? Дійсно, важко. Але все зале-
жить від того, як ставитися до проблем, 
з якими стикаєшся, які потрібно вирішу-
вати. Вранці приїжджаєш, наприклад, на 
прийом громадян: усміхнений, готовий до 
роботи, щасливий з того, що можеш лю-
дям якусь користь принести. А під кінець – 
такий же хворий, як вони. Той голодний, 
у того немає коштів на лікування. Тоді 
сідаю за телефон і віддзвонюю тим, хто 
може допомогти. Іноді й свої гроші віддаю, 
що поробиш? А якщо лише вважатися на-
родним депутатом, ходити на нескінченні 
прийоми, фуршети… Я не думаю, що та-
ким важко. Мені ж особисто важко, бо я не 
є весільним генералом. Маю бути на висоті 
хоча б тому, що з мене беруть приклад мої 
учні [5, с. 894].

Це тільки один із етапів життя Бандурки 
Олександра Марковича, але яскраво свід-
чить, що він відіграв визначну роль у ста-
новленні Української держави.

Видатний учений, письменник і жур-
наліст. Наука стала одним із головних жит-
тєвих занять Олександра Марковича. У 
масштабні дослідження він вкладає увесь 
свій талант, життєвий і професійний досвід. 
Прийшовши в науку порівняно пізно, він за 
два десятиліття напруженого дослідницько-
го пошуку встиг зробити стільки, що виста-
чило б на долю кількох учених. Стратегічне 
бачення наукової проблеми, уміння дослі-
джувати її на стику наук, використання між-
галузевої методології, прагнення щедро по-
ділитися своїми ідеями та задумами з учня-
ми – ось характерні риси Бандурки‑вченого.

У 1994 році О. М. Бандурка захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за темою «За-
ходи адміністративного припинення в ді-
яльності міліції»; у 1996 році – докторську 
дисертацію за темою «Основи управління в 
органах внутрішніх справ України: теорія, 
досвід, шляхи удосконалення». 

У 1995 році йому присвоєно вчене зван-
ня професора кафедри адміністративного 
права та адміністративної діяльності ОВС.

Про талант знаходити й ростити науков-
ців говорить унікальність заснованої ним 
наукової школи. Понад 100 докторів і 180 

кандидатів наук – це вражаючий показник 
для наукового консультанта й керівника!

Серед учнів Олександра Марковича – 
нинішні академіки, ректори закладів вищої 
освіти, державні діячі, керівники централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, 
науковці, працівники правоохоронних ор-
ганів [5].

Головний напрям наукової діяльності‑ 
О. М. Бандурки – адміністративне право, ад-
міністративний процес. Десятки його моно-
графій і підручників стали справжнім над-
банням вітчизняної адміністративістики. 
Також йому належать праці з теорії та істо-
рії держави і права, кримінології, конститу-
ційного та кримінального права, оператив-
но‑розшукової діяльності, криміналістики, 
кримінального процесу, економіки, фінан-
сів, психології, соціології (усі праці важко 
порахувати, це понад 450 публікацій). 

Олександр Маркович засновник науко-
вої школи теоретичних і практичних про-
блем управління в органах системи Мініс-
терства внутрішніх справ України, під його 
науковим керівництвом захищено 68 док-
торських та 119 кандидатських дисертацій.

У привітанні народних депутатів Укра-
їни з нагоди ювілею О.М. Бандурки гово-
риться: «Ваші книги … та багато інших 
монографій, підручників, посібників стали 
настільними книгами для правоохоронців, 
юристів, студентів та багатьох інших людей, 
адже Ваша багатогранна творчість вира-
зилась не тільки в області юриспруденції!» 
[30].

Попри свою зайнятість Олександр 
Маркович знаходить час для написання 
публіцистики, віршів, есе. Його слово від-
значається правдивістю, образністю, філо-
софським підтекстом. Для Олександра Мар-
ковича бути членом Спілки письменників 
України, Спілки журналістів України на-
стільки ж почесно і відповідально, як і носи-
ти звання Академіка Національної академії 
правових наук України [34].

Є в нього навіть і такі твори, як «Що ро-
бити? Сміятись!!!», а також уже не перший 
випуск збірки анекдотів і кумедних історій, 
що свідчить про багатогранність його талан-
ту як письменника [9, 13, 24]. На запитання 
«При всій вашій зайнятості навіщо Вам ще 
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й письменницький клопіт?» відповів: «Пі-
дійшов, мабуть, той час, коли, навчаючи ти-
сячі людей як професор, організатор науки і 
освіти, відчув у собі потребу сказати про на-
болілі проблеми й художнім словом. Раніше 
говорив, здебільшого, мовою термінів» [5,‑ 
с. 893].

Підсумовуючи, можемо стверджувати, 
що, саме пошук святої правди у становленні 
людей обумовив роботу Олександра Мар-
ковича як правоохоронця, депутата різних 
рівнів, письменника. Успіх його багато-
гранного шляху – у щоденній праці. І під-
твердженням цього є слова, сказані Олек-
сандром Марковичем навесні 2020 року в 
інтерв’ю кореспонденту каналу Science & 
Culture: «В основі будь‑якої людської діяль-
ності лежить повсякденний, буденний труд. 
Щоденна праця – то і є та таємниця, яка дає 
можливість чогось досягти, щось зробити. 
Знаєте, можна наслідити, а можна залиши-
ти слід. Так ось, залишити слід у своїй ді-
яльності на користь людям, на користь сус-
пільству… Коли на роботу йдеш не тільки, 
як на певну міру відповідальності, а як на 
моральне задоволення, як на потребу, як на 
свято» [2].

ВИСНОВКИ. Проста життєва істина 
стверджує: для того, щоб людина прагнула  
чогось найкращого, їй необхідно взяти пев-
ний чудовий зразок, орієнтир і намагатися 
й себе зробити такою або хоч подібною, а 
може, ще кращою. Хоча й для кожної мис-
лячої людини в житті має бути орієнтир. 
Таким, я твердо переконана, для мене є – 
Бандурка Олександр Маркович. 

Чим більше спілкуюсь та  вивчаю життє-
вий шлях Олександра Марковича Бандур-
ки, то краще розумію неосяжність і глибину 
його унікальних талантів, значення особис-
тості його для людей та України. 

Дуже важко вмістити в одній невеликій 
статті все, що хотілося б розповісти про ле-
гендарну людину – Олександра Маркови-
ча Бандурку. Вражає той факт, що юрист, 
економіст, адміністратор, державотворець, 
господарник, педагог, психолог, правоохо-
ронець, гарний сім’янин, людина з доброю 
душею та відкритим серцем поєднані в од-
ній особі.

Олександр Маркович не приховує свій 
інтелект і досвід від людей, а ділиться ними. 
Свідчення цього – його учні, показники його 
наукової школи, кількість докторів і канди-
датів наук, які зробили собі ім’я, створили 
власні наукові напрями. Лік іде на сотні вче-
них, що вийшли з‑під його крила.

Життєвий шлях Олександра Марковича 
був нелегким: багато разів через специфі-
ку міліцейської роботи доводилося ходити 
по вузькій лінії між життям і смертю, мати 
справу зі злочинцями, але це не завадило 
залишитися доброю, чуйною людиною, не 
звернути з обраного шляху.

Досліджуючи життєвий шлях Олексан-
дра Марковича, можна стверджувати, що 
його досвід спирається на різнобічні прак-
тичні знання та навички й уміння, які він 
здобув під час роботи оперативником, слід-
чим, старшим уповноваженим. Усе життя 
він працював так, як працює і нині: день і 
ніч, без вихідних, а найчастіше й без відпус-
ток, тому що завжди намагається виконува-
ти свою роботу якнайкраще. Творчому на-
тхненню та невтомності цієї людини можна 
дивуватися. 

Також великі досягнення О. М. Бандур-
ки можна пояснити родинним корінням і 
родинним вихованням, міцним від природи 
здоров’ям, чудовими розумовими здібностя-
ми, умінням у потрібний час зосередитися 
на головному. 

Переконана, що не в останню чергу до-
сягненням Олександра Марковича сприяло 
те, що він створив і очолює велику, щасливу 
родину, яка підтримує його, пишається ним 
і продовжує справу в наступних поколіннях 
родоводу.

Підтвердженням джерела й натхнення 
незвичайних здобутків О. М. Бандурки є 
той факт, що яку би посаду він не обіймав, 
завжди до нього йшли десятки, а то й сотні 
різних людей, часто як до останньої інстан-
ції.

Вивчаючи життя та творчість Олексан-
дра Марковича Бандурки, я прийшла до ви-
сновку, що, незважаючи на сувору специфі-
ку його міліцейської роботи, у кожному яви-
щі чи події він бачить, у першу чергу, щось 
хороше, а потім уже все інше. Особливо це 
проявляється в нього у ставленні до людей.
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Оглядаючись на власне життя, Олек-
сандр Маркович говорить, що пройшов і 
продовжує йти шляхом своєї долі прямо, за-
вжди пам’ятаючи про свій народ, рідну зем-
лю, прагнучи нести добро й користь людям. 
«Найбільша нагорода для мене – це повага 
людей…» [16]. І це слова людини, яка має 
велику кількість нагород і почесних звань.

Отже, я переконана, що таких людей, як 
Олександр Маркович Бандурка, народжу-
ється під сонцем дуже небагато. Ми це зна-
ємо, ми цінуємо можливість спілкуватися з 
ним, можливість угамовувати інтелектуаль-
ну спрагу з криниці його мудрості.

І хочеться побажати в День народження‑ 
Ювілей Олександру Марковичу Бандурці, 
цій унікальній людині, ще довго знаходити 
джерело свого натхнення в служінні родині, 
людям і державі, а всім нам – пам’ятати один 
із улюблених афоризмів Олександра Марко-
вича: «Треба все робити для людей і заради 
людей та твердо стояти на землі, не забува-
ючи прагнути до зірок». 
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