РЕЗЮМЕ
БОДНАРУК Олександр Миколайович

Персональна інформація
Місце народження: м. Чернівці, Чернівецька область, Україна.
Дата народження: 22 листопада 1985 р.
Місце проживання: м. Чернівці, Україна.
Сімейний стан: неодружений, дітей немає.
Громадянство: Україна.
Освіта
У 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене
звання доцента кафедри кримінального права і криміналістики.
У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
(тема дослідження – «Необхідна оборона при посяганні на власність»), внаслідок чого
було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та на підставі
рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України видано
відповідний диплом.
З 2007 року по 2011 рр. – здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук із
спеціальності 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право), Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
У 2007 році отримав диплом магістра з відзнакою та, відповідно, здобув повну вищу освіту.
З 2006 року навчався в магістратурі вказаного ВНЗ на денній формі за спеціальністю
«Правознавство», здобуваючи кваліфікацію магістра права.
У 2006 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та, відповідно, здобув базову вищу освіту.
З 2002 року навчався на юридичному факультеті Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, денної форми навчання, за напрямом підготовки «Право»,
здобуваючи кваліфікацію бакалавра права.
У 2002 році здобув повну загальну середню освіту, закінчивши екстерном Центр освіти молоді
м. Чернівці.
До 2001 року навчався в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27 Чернівецької
міської ради. У тому ж році отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту з
відзнакою.
Володіння мовами: Англійська (на розмовному рівні), Російська (вільно), Українська (рідна).
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Cфери дослідження:
Звільнення від кримінальної відповідальності;
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг;
Криміналістична тактика;
Криміналістична техніка;
Кримінальна віктимологія;
Кримінальне право зарубіжних країн;
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Навчальні дисципліни та спеціальні курси, що викладались:
Кримінальне право України (Загальна частина);
Кримінальне право України (Особлива частина);
Кримінологія;
Психологія (загальна та юридична);
Проблеми кваліфікації злочинів проти власності.
Навчальні дисципліни та спеціальні курси, що наразі викладаються:
Криміналістика;
Європейські стандарти кримінального права;
Кримінальне право зарубіжних країн (Особлива частина);
Огляд місця події;
Проблеми кваліфікації службових злочинів;
Службова та професійна діяльність як об’єкти кримінально-правової охорони.
Досвід роботи
З 2013 року до цього часу Доцент кафедри кримінального права і криміналістики, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Україна
З 2007 по 2012 рр. Асистент кафедри кримінального права і криміналістики, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Україна

Участь у конференціях
1.
Наукова
конференція
„Антропосоціокультурна
природа
права”,
присвячена
чвертьвіковому ювілею відродження правничої школи Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича та організована юридичним факультетом цього ВНЗ
(Чернівці, 25-27 травня 2016 року).
2.
Всеукраїнська науково-практична конференція „Незалежний суд – гарантія захисту прав,
свобод та законних інтересів людини і громадянина”, організована Верховним Судом України,
Міністерством освіти і науки України, Апеляційним судом Чернівецької області, Академією суддів
України, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (Чернівці, 30 травня
2009 року).
3.
Всеукраїнська науково-практична конференція „Українське правосуддя : здобутки та
перспективи”, організована Апеляційним судом Чернівецької області та Чернівецьким
національним університетом імені Юрія Федьковича (Чернівці, 16 травня 2008 року).
4.
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів „Теорія та методологія
порівняльного правознавства у кримінально-правовій сфері. Четверті юридичні читання”,
організована кафедрою кримінального права, кримінального процесу і криміналістики
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (Одеса, 23 травня 2008 року).
5.
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів „Європейське і національне
кримінальне право : шляхи та перспективи розвитку. Треті юридичні читання”, організована
кафедрою кримінального права, кримінального процесу і криміналістики Одеського
національного університету ім. І. І. Мечникова (Одеса, 23 листопада 2007 року).
6.
Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету,
організована факультетом історії, політології та міжнародних відносин, економічним і
юридичним факультетами (Чернівці, 11-12 травня 2006 року).
7.
Студентська наукова конференція Чернівецького національного університету,
організована факультетом історії, політології та міжнародних відносин, економічним і
юридичним факультетами (Чернівці, 11-12 травня 2005 року).
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