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женерно-економічного інституту, у 1964 р. 
закінчив Харківський юридичний інститут 
(нині – Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого), у 1980 р. закін-
чив Академію МВС. З 1959 р. – на службі в 
МВС України, де набував оперативного до-
свіду у багатьох містах країни. 

З 1994 р. по 2003 р. – ректор Харків-
ського національного університету вну-
трішніх справ України. Народний депутат 
України І – IV скликань. З 2002 р.– перший 
заступник Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності, з серпня 
2006 р. – ректор Київського міжнародного 
університету, з 2007 р. – радник-наставник 
Київського міжнародного університету, Го-
лова Науково-консультативної ради Комі-
тету Верховної Ради України з питань за-
конодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, з 2010 р. – ректор Харківсько-
го національного університету внутрішніх 
справ, з 2012 р. – радник ректора Харків-
ського національного університету вну-
трішніх справ.

У 1994 р. захистив дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня кандидата юридичних 
наук на тему: «Заходи адміністративного 
припинення в діяльності міліції» (спеціаль-
ність 12.00.07), у 1996 р. – дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук на тему: «Основи управління в 
органах внутрішніх справ України: теорія, 
досвід, шляхи вдосконалення» (спеціаль-
ність 12.00.07). 

24 квітня свій ювілей святкує визначний 
науковець Бандурка Олександр Маркович. 
Це ім’я знає вся наукова спільнота України. 
Захоплюємося науковим шляхом та леген-
дарною особистістю, у якої багато досягнень 
у різних галузях знань та учнів, які успішно 
продовжують справу свого наставника. 

Бандурка Олександр Маркович має три 
вищих освіти. У 1958 р. закінчив обліково-
економічний факультет Харківського ін-
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У 1994 р. присвоєно вчене звання про-
фесора.

 У 1996 р. присуджено науковий ступінь 
доктора юридичних наук. 

У 2000 р. обраний дійсним членом (ака-
деміком) Академії правових наук України 
(нині – Національна академія правових 
наук України) 

Основні напрями наукового пошуку: 
теорія управління; адміністративне право 
і процес; фінансове право; конституційне 
право; кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право; оперативно-
розшукова діяльність; соціальна психологія, 
психологія особистості, соціологія та психо-
логія управління. 

Опублікував понад 400 наукових праць.
Президент Кримінологічної асоціації 

України, Президент Західно-регіональної 
асоціації клубів ЮНЕСКО.

З 1993 р. Заслужений юрист України, з 
1978 р. Заслужений працівник МВС. Наго-
роджений орденами князя Ярослава Мудро-
го V та ІV ступенів, медаллю «Незалежність 
України», тричі повний кавалер ордена «За 
заслуги». Відзначений Почесною грамотою 
Верховної Ради України, Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України, Почесною 
відзнакою МВС України «Хрест Слави», 

Юрист-працівник МВС. Почесний громадя-
нин м. Харкова.

Підводячи підсумки здобутків Олексан-
дра Марковича Бандурки, хочемо подяку-
вати за потужний внесок у розвиток науки. 
Його професійні якості, організаційний та-
лант, висока працездатність та життєвий до-
свід викликають заслужену повагу. За його 
плечима гідна школа життя, багатий різно-
манітний досвід роботи. 

Колектив Донецького державного уні-
верситету внутрішніх справ та особисто 
ректор Сергій Вітвіцький пишаються ба-
гаторічною співпрацею з таким значущим 
ученим та бажають Олександру Марковичу, 
щоб нова сторінка його біографії була напи-
сана у повній відповідності з замислами та 
планами на майбутнє, а тепло і підтримка 
близьких, колег та друзів додавала сил, міц-
них вузлів у відносинах з близькими, друзя-
ми та улюбленою наукою, невтомної жаги 
вдосконалювати цей світ за допомогою на-
укових досягнень. Бажаємо радіти кожному 
дню, лишайтись щасливим, цінувати спокій, 
миру завжди і всюди – це дуже важливо. Не-
хай розпускаються квіти і посміхаються дру-
зі, нехай буде світло і затишно. Нехай страх 
війни обійде кожен будинок Всесвіту!

З Днем народження! З Ювілеєм!


