
245

ÃËÍÓÎ‡ —ÛÔÛÌ,
‰ÓÍÚÓ ÔÂ‰‡„Ó„≥˜ÌËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÓ,

ÔÓÙÂÒÓ Í‡ÙÂ‰Ë 

ÔÂÌ≥ÚÂÌˆ≥‡ÌÓø ÔÂ‰‡„Ó„≥ÍË Ú‡ ÔÒËıÓÎÓ„≥ø

≤ÌÒÚËÚÛÚÛ ÍËÏ≥Ì‡Î¸ÌÓ-‚ËÍÓÌ‡‚˜Óø ÒÎÛÊ·Ë

¬≥Ú‡Î≥È œÛÈÍÓ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‚≥‰‰≥ÎÂÌÌˇ 

‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌˇ ≥ÌÌÓ‚‡ˆ≥ÈÌËı ÏÂÚÓ‰ËÍ

Ì‡‚˜‡ÌÌˇ Ì‡‚˜‡Î¸ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ

Õ‡ˆ≥ÓÌ‡Î¸ÌÓø ‡Í‡‰ÂÏ≥ø ‚ÌÛÚ≥¯Ì≥ı ÒÔ‡‚

УДК 343.8

Внесок Г. О. Радова 
у розбудову вітчизняної пенітенціарної

теорії та практики
(до 65�річчя від дня народження)

IN MEMORIAM

Реалізація пенітенціарної рефор-
ми в Україні від моменту утворення
Державної пенітенціарної служби
України [1] отримала нове дихання.
Нині як серед науковців і практиків,
так і в суспільстві загалом визріло

усвідомлення необхідності її логічно-
го завершення.

В основі пенітенціарної реформи у
більшості цивілізованих країн світу
завжди була людина, яка своїми по-
глядами, власними справами справила
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визначальний вплив, інколи навіть
через особисту жертовність улюбле-
ній справі. Таким для поширення пені-
тенціарних ідей у країнах Європи в
XIX ст. став відомий гуманіст, філан-
троп британець Джон Говард, який
закінчив своє життя в місті Херсоні,
захворівши на тиф під час відвіду-
вань тамтешніх тюремних закладів.
У XX ст. до особистостей такого 
рівня в Україні можна віднести Геор-
гія Опанасовича Радова – заслуже-
ного юриста України, доктора філо-
софії, кандидата юридичних наук,
Президента Фонду сприяння пенітен-
ціарній реформі ім. Дж. Говарда, гене-
рал-майора внутрішньої служби, рек-
тора Київського інституту внутрішніх
справ.

Науково-педагогічний спадок 
Г. О. Радова, його праці, життєвий
шлях викликають думку про нього як
про професіонала, ентузіаста своєї
справи, який обрав для себе особисте
завдання – відродження пенітенціар-
ної ідеї в Україні.

Для усвідомлення актуальності
його ідей необхідно звернути увагу на
ситуацію, в якій перебувала Україна на
початку своєї незалежності. У 1996 р.
Правовий директорат Ради Європи,
вивчивши стан справ у кримінально-
виконавчій системі України, чітко
вказав на необхідність проведення
реформи у цій сфері. Саме тому 
Г. О. Радовим було підготовлено докт-
ринальну модель Закону України 
«Про пенітенціарну систему України»,
в розробленні якої він використав
результати дослідження пенітенці-
арної практики інших країн, історії
становлення системи органів і уста-
нов виконання покарань в Україні,
проблеми сучасної пенітенціарної
практики [2, с. 11].

Вказаний проект став першим 
на теренах колишнього СРСР. Його
прогресивний характер, насамперед,
полягав в ідеї переходу від засад
радянської виправно-трудової систе-
ми до системи виконання покарань

нової за змістом, себто такої, що 
ґрунтується на цивілізаційних здо-
бутках і досвід, стандартах пенітен-
ціарної діяльності в країнах Європи.
На жаль, масштабність підходів щодо
реалізації пенітенціарного процесу,
вилучення з нього ідеологічної 
складової, елементів виправно-трудо-
вої системи з її каральною сутністю
не було оцінено належним чином як
частиною практичних працівників,
так і окремими науковцями. Проте,
як засвідчив час, альтернативи у ре-
формуванні пенітенціарної системи
України за європейським взірцем
немає.

Однією з головних умов успішно-
го реформування вітчизняної системи
органів та установ виконання пока-
рань Г. О. Радов уважав законодавче
закріплення її статусу як самостійно-
го органу державного управління.
Аналізуючи постанову Кабінету Міні-
стрів України «Про концепцію роз-
витку системи МВС України» від 26 квіт-
ня 1996 р. № 456, яка передбачала
варіант передання системи органів та
установ виконання покарань у підпо-
рядкування Міністерству юстиції, він
у своїх працях обґрунтував необхід-
ність створення на базі Головного
управління виконання покарань, що
на той час входило до структури МВС
України, Державного пенітенціарно-
го комітету саме як самостійного ор-
гану державного управління. Зокрема,
у проекті закону в розділі, присвяче-
ному суб’єктам пенітенціарної систе-
ми, він чітко сформулював функції та
завдання Державного пенітенціарно-
го комітету як вищого органу управ-
ління пенітенціарною системою Ук-
раїни. Така позиція, як у той час, так і
зараз вважається дискусійною. Проте,
як свідчить вивчення закордонного
досвіду, результатів соціологічних до-
сліджень і наукових розроб, вона
виглядає найбільш прийнятною.

Окрема увага у проекті приді-
ляється визначенню сутності пенітен-
ціарного процесу як комплексного
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процесу управління, що виходить 
за межі діяльності системи установ 
та органів виконання покарань і мо-
білізує на досягнення спільної мети
різні види соціальних інституцій,
що можуть брати участь у ресоціа-
лізації засуджених. Таке уявлення 
про пенітенціарний процес як про
комплексний, системний, багаторів-
невий та багатофункціональний за
суттю в наш час було підтримано на-
уковцями та набуло подальшого роз-
витку [3; 4].

Окремим напрямом наукового
пошуку Г. О. Радова стало досліджен-
ня проблем засобів соціалізації особи,
особливо тих, що підтверджують
свою ефективність навіть в умовах
матеріальної скрути і дозволяють
досягти вагомого виховного ефекту
[5, с. 41]. У підсумку цієї праці він
дійшов висновку, що «головним 
чинником, зумовлюючим зовнішній
характер поведінки людини, є її внут-
рішній духовний стан … і найбільш
значним і, як свідчить досвід, ефек-
тивним, є релігійне виховання, особ-
ливо в контексті пенітенціарного про-
цесу». Прихід до цього, на перший
погляд простого та зрозумілого рі-
шення, і дозволив зробити визна-
чальний для подальшого наукового
пошуку та розбудови пенітенціарної
системи України висновок що «пені-
тенціарний процес, на відміну від кри-
мінально-виконавчого або просто ви-
ховного процесу, не є проблемою суто
юридичною або педагогічною, а в
основі своїй перебуває в площині
морально-етичного, духовного харак-
теру. Його предметом є не злочинець,
а людина, жива істота, яка має сприй-
матись не через юридичні, а мораль-
но-етичні, психологічні і педагогічні
категорії, як носій певних соціальних
відхилень і патологій, що зумовили
злочинну поведінку і які необхідно
усунути» [5; с. 48].

І саме тому, на його думку, стри-
жень пенітенціарного процесу утворює
внутрішньо-особистісна духовно-розу-

мова діяльність засудженого із пере-
оцінювання своїх учинків і життєвих
орієнтирів, визнанні їх такими, що не
відповідають високому призначенню
людини в цьому світі, усвідомленні
своєї власної провини і засвоєнні, як
особисто значущих, загальновизна-
них соціальних і духовних цінностей.
І головним, при цьому, стало виведен-
ня аксіоми, що «в умовах повної кризи
державних інституцій соціалізації і
відсутності адекватних механізмів
впливу на суспільну свідомість, релігія
і церква стали єдиною владою, що
добровільно визнається людиною.
Священик став не тільки символіч-
ною фігурою, але й особою, яка
заслуговує на довіру та не має мер-
кантильного інтересу. Тільки взявши
на озброєння пастирську, а не началь-
ницьку роль, спираючись на норми
християнської моралі, пенітенціарний
персонал спроможний повернути зло-
чинця до морального відродження і
врятувати суспільство від остаточ-
ного краху моралі» [5; с. 49].

Ці ідеї, висловлені в 90-х роках
минулого століття, в наш час набувають
дедалі більшої актуальності, особли-
во в умовах поглиблення економічної
та соціальної кризи в українському
суспільстві та у сфері державного
управління. Вказані позиції знаходять
продовження в сучасних досліджен-
нях проблем пенітенціарної теорії 
та практики. За результатами дослі-
джень, проведених В. М. Гречанюком,
О. В. Романенком та за оцінками пра-
цівників кримінально-виконавчої сис-
теми, діяльність релігійних та благо-
дійних організацій є ефективною та
необхідною у процесі ресоціалізації
засуджених [6, с. 190–191; 4, с. 13]. Саме
тому обґрунтовується доцільність
запровадження в установах виконан-
ня покарань на постійній основі інсти-
туту тюремних священників. Також
розробляється Положення про пред-
ставників релігійних організацій в
установах виконання покарань, яке
має чітко закріпити організаційно-



правові умови здійснення духовного
наставництва в установах виконання
покарань [4, с. 15–16].

На окрему увагу заслуговує підго-
товлена Г. О. Радовим книга «Пенітен-
ціарна ідея: думки на тему» [7]. У свій
час вона стала знаковою, оскільки
була фактично єдиним джерелом знань
про іншу, не радянську виправно-тру-
дову систему виконання покарань.
Опублікована 1997 р., саме тоді,
коли в Україні на порядку денному
постало питання визначення засад, на
яких проходило би реформування
системи органів та установ виконання
покарань, залишених після розвалу
СРСР.

За змістом кожний розділ книжки
містить унікальні матеріали, які в
Україні українською мовою було опуб-
ліковано вперше.

Зокрема, матеріали розділів «Філо-
софські основи пенітенціарної ідеї» 
та «Про вихідні засади розбудови
пенітенціарної системи» фактично
окреслили нову ідею розбудови опти-
мальної системи виконання покарань,
що відповідає інтересам суспільства,
загальновизнаним людським цінно-
стям, суспільній безпеці та нормам
християнської моралі – пенітенціар-
ної системи.

Безумовний інтерес викликають
матеріали про рішення міжнародних
тюремних конгресів [7, с. 197–278],
що їх на монографічному рівні за весь
час української незалежності так 
і не було належним чином вивчено.
Вказані рішення свого часу стали квін-
тесенцією наукової думки та пенітен-
ціарної практики.

На окреме вивчення заслуговує біб-
ліографія [7, с. 278–286]. Вона містить
дані про джерела, які раніше не дослі-
джувались українськими науковцями
і, фактично, були вилучені з науково-
го обігу з ідеологічних причин. Навіть
просте ознайомлення з ними дозво-
ляє дійти висновку про масштабність
проведеної роботи щодо їх повер-
нення для сучасної юридичної науки.

Саме тому підготовлена Г. О. Радовим
книга може розглядатись як ідейний
дороговказ у проведенні пенітенці-
арної реформи в Україні.

Будучи неординарною особисті-
стю, Г. О. Радов поряд із різноплано-
вою законотворчою діяльністю постій-
но прагнув до особистісного профе-
сійного зростання. На наш погляд,
особливо плідною була його праця на
кафедрі загальноюридичних наук
Київського інституту внутрішніх справ,
де він пройшов шлях від викладача 
до її керівника.

Обґрунтовано відстоюючи значу-
щість історико-правових знань для
фахового становлення фахівців у галузі
пенітенціарії, ним було розроблено і
впроваджено в навчальний процес
оригінальні авторські курси, унікальні
для пострадянського простору, з «Тео-
рії пенітенціарії» та «Історії пенітен-
ціарної системи України».

Працюючи над розробленням науко-
во-методичного забезпечення зазна-
чених навчальних дисциплін, а також
над докторською дисертацією, що
була присвячена питанням реформу-
вання пенітенціарної системи держа-
ви, Г. О. Радов багато уваги приділяв
популяризації юридичних надбань
минулого. Так, із його ініціативи кур-
санти і слухачі мали змогу вивчати
оригінальні джерела ХVІІІ–ХХ ст.
Зазначмо, що до кожного документа
із історичної спадщини минулого 
вчений написав оригінальні вступні
статті, що давали змогу сформувати у
слухачів більш повну уяву про саму
працю і про історичну епоху, в якій
вона побачила світ.

Зокрема, для забезпечення курсу
«Теорія пенітенціарії» було підгото-
влено до друку серію репринтних
видань під загальною назвою «Бібліо-
течка «Антологія пенітенціарної думки»,
її склали праці видатних учених-гу-
маністів, які стали основою пенітен-
ціарної науки [8].

Також,спільно зі своїм учнем І.І.Рез-
ніком, для навчального курсу з «Історії
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пенітенціарної системи України»
було підготовлено унікальне видання,
перше за таким змістом в Україні –
«Хрестоматія з історії пенітенціарної
системи України». До неї увійшли
витяги з нормативно-правових актів,
що регламентували виконання кримі-
нальних покарань починаючи від часів
Давньої Русі та завершуючи XX ст.
Більшість із цих джерел права фак-
тично вперше було представлено на
широкий загал, як для вивчення, так і
для використання в навчальному про-
цесі у вищих навчальних закладах
юридичного профілю [9; 10; 11].

Автори статті мали нагоду оціни-
ти педагогічну майстерність вченого і
як лектора. Його заняття відрізнялися
неординарністю викладу навчального
матеріалу. Головна мета, яку сповіду-
вав цей педагог під час проведення
занять,– вироблення в учнів праг-
нення до критичного сприйняття
інформації. Проводячи заняття, він
завжди наголошував на необхідності
поєднання теоретичних і практичних
знань. Ідейним девізом у цьому про-
цесі Г. О. Радов уважав слова про-
фесора Київського університету 
ім. св. Володимира Д. І. Тальберга,
проголошені ще 1876 р.: «… тюрма
має справу із внутрішнім світом
людини, з моральними хворобами і
аномаліями, тому знання психологіч-
ні, безумовно, необхідні для успіху»
[12, с. 64]. Зазначмо, що цей методо-
логічний орієнтир став головним у
процесі підготовки психологів для
пенітенціарних установ.

Особливо значущим для вітчизня-
ної пенітенціарної теорії та практи-
ки став період професійного життя 
Г. О. Радова на посаді ректора Київ-
ського інституту внутрішніх справ.
Як влучно зазначив із приводу призна-
чення Георгія Опанасовича на цю
посаду академік В. М. Синьов,
«…вперше ректор є і лектор». Голов-
ним досягненням Г. О. Радова як рек-
тора було створення потужної коман-
ди однодумців – знаних учених у галу-

зі пенітенціарної теорії та фахівців-
практиків. Особливе місце в ній посі-
дали перший проректор із навчальної
роботи В. М. Синьов, проректор із на-
укової роботи О. П. Севєров, прорек-
тор із роботи з персоналом В. В. Ко-
валенко, начальник кафедри психоло-
гії та педагогіки О. В. Беца, начальник
кафедри кримінально-виконавчого
права С. Я. Фаренюк, начальник 
навчального відділу М. В. Клімов, уче-
ний секретар вченої ради Інституту 
Д. О. Ніколенко, начальники факульте-
тів, доценти В. І. Кривуша, А. В Кири-
люк, І. С. Сергєєв, педагоги-практики
В. О. Кондратьєв, В. І. Ковалець,
В. М. Любченко, В. В. Сулицький та
багато інших талановитих фахівців.

Головним орієнтиром у роботі рек-
тора була розбудова КІВС на засадах
світових освітніх традицій. На жаль,
залишилася нездійсненною мрія вче-
ного про створення «Київської пені-
тенціарної академії», що являла би
собою інтеграцію вищої освітньої під-
готовки з всіма іншими етапами під-
готовки і перепідготовки пенітенці-
арних кадрів – від першопочаткової
до ад’юнктури та докторантури.
У його планах було відкриття декіль-
кох спеціалізованих учених рад із
захисту дисертацій, зокрема з кримі-
нально-виконавчого права і юридич-
ної психології та педагогіки. Ним було
започатковано випуск в Україні фахо-
вого наукового видання «Проблеми
пенітенціарної теорії та практики».
Як головний редактор зазначеного
наукового збірника, Г. О. Радов залу-
чав до роботи в редакційній колегії та
в авторському колективі провідних
учених, практичних працівників пені-
тенціарних установ. Навколо видання
формувалася когорта наукової моло-
ді, основу якої складали представники
наукової школи ректора – Є. М. Бо-
дюл, А. О. Галай, С. В. Кушнарьов,
К. М. Муравйов, В. М. Пуйко, О. В. Ро-
маненко, І. І. Резнік В. В. Стаднік та ін.,
які й зараз гідно продовжують наукові
традиції свого вчителя.



Вагомим напрямом творчої діяль-
ності тогочасного колективу КІВС
стала його співпраця з міжнародними
інституціями. Зокрема, було налаго-
джено тісний зв’язок із посольством
Великої Британії. З ініціативи рек-
тора британські колеги започаткува-
ли стажування педагогів у спеціалізо-
ваних навчальних закладах і пенітен-
ціарних установах цієї країни. По-
сольство надало вагому допомогу у
створенні музею Джона Говарда –
свого співвітчизника, який багато зро-
бив для втілення в життя ідей гумані-
зації утримання засуджених у нашій
країні у ХVІІІ ст.

З метою розбудови пенітенціарної
освіти ректор багато зусиль докла-
дав до налагодження співпраці зі спорід-
неними закладами освіти й наукови-
ми установами системи Академії пра-
вових наук України та Академії педа-
гогічних наук України.Так, завдяки його
зусиллям і старанням проректора з
навчальної роботи Чернігівського
училища внутрішніх справ (нині юри-
дичний коледж) І. Г. Богатирьова було
узгоджено всі базові питання у сфері
підготовки пенітенціарного персоналу
в обох закладах освіти.

Вбачаючи в позааудиторній робо-
ті логічне продовження навчальних
занять вихованців, Г. О. Радов запо-
чаткував систему виховання май-
бутніх офіцерів у позанавчальний час.
Так, курсантів було задіяно до широкої
мережі наукових гуртків, у яких під

керівництвом провідних учених вони
мали змогу набути навичок самостійної
наукової роботи. Набула широкого
розмаху художня самодіяльність КІВС;
зокрема, хор інституту під керівниц-
твом Р. В. Давидової – дружини ректо-
ра неодноразово ставав переможцем
всеукраїнських конкурсів. «Клуб ве-
селих і кмітливих» багато років був
лідером у Лізі силових структур «Зірки
на погонах».

Здійснюючи перші кроки у ви-
вченні життєвого шляху, зокрема на-
уково-педагогічної спадщини генерал-
майора внутрішньої служби, заслуже-
ного юриста України Георгія Опана-
совича Радова (02.02.1949 – 27.06.1999),
можна дійти висновку, що справжні
масштаби здійсненого цією неординар-
ною людиною потребують більшого і
всебічного усвідомлення, а головне –
втілення в життя.

Враховуючи значну теоретичну і прак-
тичну значущість наукового доробку
Г. О. Радова для сьогодення і майбут-
нього пенітенціарної системи Украї-
ни, колектив Інституту кримінально-
виконавчої служби у лютому 2014 р.
проводить засідання тематичного
«круглого столу» «Пенітенціарна ідея
Г. О. Радова: минуле, сьогодення і май-
бутнє», присвяченого 65-річчю від дня
народження вченого. Метою цього на-
укового зібрання є усвідомлення його
здобутків із позицій сьогодення практи-
ки діяльності пенітенціарної системи і
вироблення стратегії її функціонування.
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