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ВІД УПОРЯДНИКА

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 
90-річчя від дня народження доктора юридичних наук, 
професора Радомира Івановича Кондратьєва.

У покажчику представлені матеріали, які відобража-
ють наукову та педагогічну діяльність вченого.

При упорядкуванні біобібліографічного покажчи-
ка літературу згруповано у хронологічному порядку. 
Бібліографічний опис та скорочення здійснено на осно-
ві ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «СІБВС. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-
дання».

Відбір матеріалу виконано станом на 1 травня 2016 
року.

Покажчик адресований науково - педагогічним пра-
цівникам, аспірантам, студентам, фахівцям юридичної 
науки.
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СИН ПОДІЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ

До 90-річчя від дня народження Р. І. Кондратьєва

На благодатній землі Поділля народилися і вирос-
ли люди, якими пишається Україна — плеяда таланови-
тих і цілеспрямованих постатей, котрі будують наше з 
Вами сьогодення та майбутнє. Одним із наших славет-
них земляків є Радомир Іванович Кондратьев — доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, Почесний доктор Хмельницького університету 
управління та права.

Народився Радомир Іванович 14 серпня 1926 року в 
місті Ізяславі Хмельницької області у сім’ї вчителів. Його 
батько — Іван Степанович, був ерудованою та освіченою 
людиною, вчителем математики від Бога. Не дивно, що 
саме йому довірили керівництво Плужнянською, а зго-
дом Бутовецькою школами Грицівського району Хмель-
ницької області. Мати Радомира Івановича — Неоніла 
Інокентіївна, викладала російську мову та літературу, 
була берегинею сімейного вогнища.

Батькам довелось працювати у різних шкільних 
закладах України. Домівка Кондратьєвих була там, де 
були потрібні їхні знання та педагогічна майстерність. 

Велику Вітчизняну війну Радомир Іванович зустрів 
у селі Паришеві Чорнобильського району Київської об-
ласті, де на той час працювали його батьки. Він бачив 
жах окупації, смерть та безчинства фашистських загарб-
ників.

У березні 1944 року вісімнадцятирічним юнаком 
Радомир Іванович був призваний до лав Червоної армії. 
Новобранці, яких розмістили в пустих казармах нещо-
давно звільненого Києва з дня на день чекали відправки 
на фронт. Напередодні відправки до військових частин 
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сталося несподіване. Серед новобранців виявили кіль-
кох хворих на тиф. Відразу наклали карантин. 

Далі був Бердичів, служба у 14 окремому учбовому 
мотоциклетному полку. Після трьох місяців навчання, 
Радомира Івановича як відмінника бойової та політич-
ної підготовки залишили в учбовому полку помічником 
командира взводу. Кожних три місяці він проводжав на 
фронт мотоциклетні екіпажі у складі мотоцикліста-роз-
відника та мотоцикліста-зв’язківця, знаючи, що не всі 
вони повернуться з тієї страшної війни.

Весна 1945 року прийшла з перемогою, новими 
надіями та мріями. Спогади про День перемоги живі і 
нині. У ніч на 9 травня в небо востаннє злетіли бойові та 
сигнальні ракети, лунали радісні вигуки, залпи гармат... 
Це була радість зі сльозами на очах і гірким присмаком 
втрат бойових побратимів. З восьми односельчан, що 
разом з Радомиром Івановичем пішли на фронт, повер-
нулися лише четверо.

До мирного життя повернувся не одразу. Службу 
в лавах Радянської армії продовжував до 1950 року, але 
вже в 52-му окремому учбовому танковому полку.

Після демобілізації Радомир Іванович обирає про-
фесію юриста. У 24 роки він вступає до Львівського дер-
жавного університету ім. І. Франка. 

Здобувши вищу освіту, з 1956 по 1961 рік він пра-
цює на посадах помічника прокурора міста Тернополя, 
помічника прокурора Скалатської міжрайонної проку-
ратури, прокурора Лановецького, а пізніше Теребов-
лянського району Тернопільської області.

У 1962 році здійснюється його заповітна мрія, він 
вступає до аспірантури Ленінградського державного уні-
верситету денної форми навчання. Саме тут, під впливом 
видатних науковців того часу, професорів О. С. Пашко-
ва, О. І. Корольова, О. С. Іоффе, Ю. К. Толстого та інших 
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Радомир Іванович сформувався як вчений-правник. 
У 1964 році він успішно захищає дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: 
«Колгоспно-правовий спосіб захисту майна сільськогос-
подарських артілей».

З 1965 року для молодого науковця розпочинаєть-
ся новий етап в особистому та професійному житті. Він 
повертається до одного з найстаріших у Східній Європі 
осередку правничої освіти — Львівського національно-
го університету ім. І. Франка, в якому 17 років поспіль, 
з 1974 по 1991 роки, завідував кафедрою цивільного, а 
згодом трудового, земельного і аграрного права. З кож-
ним роком накопичувався життєвий та науково-педа-
гогічний досвід, примножувались здобутки і надбання. 
У 1979 році – відбувся захист докторської дисертації на 
тему: «Локально-правове регулювання трудових відно-
син» в Інституті держави і права Академії наук СРСР, 
а в 1981 році – рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР 
Радомиру Івановичу присвоєне вченого звання профе-
сора.

У 1996 році Радомир Іванович Кондратьев відгук-
нувся на запрошення ректорату Хмельницького уні-
верситету управління та права і пов’язав своє подальше 
життя з рідним Поділлям. В університеті він очолює 
кафедру теорії та історії держави і права. Радомир Іва-
нович заклав підвалини наукової школи університету, 
працюючи з 1996 по 2010 рік проректором з наукової 
роботи, першим проректором. У стінах юридичного 
факультету Хмельницького університету управління та 
права Радомир Іванович продовжує досліджувати про-
блемні питання трудового права, теорії та історії держа-
ви і права, філософії права.

Р. І. Кондратьев — автор понад 100 наукових праць, 
в тому числі трьох монографій. 55 років свого життя 
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професор присвятив дослідженню проблем юридичної 
теорії та правозастосування. Безцінний досвід науков-
ця Радомир Іванович передає молодим вченим, очолю-
ючи редакційну колегію відомого в Україні часопису 
«Університетські наукові записки», на сторінках якого 
публікуються результати наукових досліджень відомих 
вчених України, Російської Федерації, Республіки Біло-
русь, Казахстану та інших держав. 

Р. І. Кондратьев відомий вчений в Україні та на те-
ренах колишнього СРСР. Він був членом спеціалізова-
них вчених рад Львівського національного університету 
ім. І. Франка та Інституту держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України.

На теперішній час Радомир Іванович — знакова по-
стать в університеті. За його ініціативи постійно прово-
дяться конференції, методологічні семінари та різного 
роду наукові заходи.

Активну участь Р. І. Кондратьев бере і в законо-
проектній діяльності. Так, протягом 2002–2006 pp. ним 
організовано ряд громадських обговорень проекту Тру-
дового кодексу України, за що у 2003 р. нагороджений 
Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі 
заслуги перед українським народом, а у травні 2007 року 
присвоєно почесне звання Заслужений юрист України.

Кожний науково-педагогічний працівник та сту-
дент нашого університету пишається тим, що він може 
навчатись та працювати поруч з людиною, життєвий, 
практичний та науковий досвід якої є безцінним скар-
бом мудрості та професіоналізму.

Щиро вітаємо Вас, Радомире Івановичу, з ювілеєм, 
бажаємо й надалі доброго здоров’я, нових наукових здо-
бутків, невичерпної творчої енергії. За все зроблене ми 
відповідаємо й відповідатимемо Вам щирою подякою та 
побажаннями подальшої удачі на життєвій ниві. Нехай 
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щедра Подільська земля дарує Вам натхнення для твор-
чості, а Ваша невтомна праця проростає паростками 
правди на славу Україні!

О. М. Омельчук,

ректор Хмельницького університету
управління та права, доктор юридичних
наук, професор
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ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

Кондратьєв Радомир Іванович, 1926 р. н., 
м. Ізяслав Хмельницької області

1956 р. – закінчення юридичного факультету 
Львівського державного університету ім. І. Франка

1956-1961 pp. – робота в прокуратурі Тернопільської 
області

1962-1965 pp. – навчання в денній аспірантурі 
Ленінградського державного університету

1964 р. – захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук по спеціальності 
«Трудове право; право соціального забезпечення» 
на тему: «Колгоспно-правовий спосіб захисту майна 
сільськогосподарських артілей».

1965-1976 pp. – викладач, ст. викладач, доцент кафе-
дри цивільного права і процесу Львівського державного 
університету

1979 р. – захист дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук в Інституті держави і пра-
ва Академії наук СРСР

1980 р. – присвоєння вченого ступеня доктора юри-
дичних наук рішенням ВАК при РМ СРСР

1981 р. – присвоєння вченого звання професора рі-
шенням ВАК при РМ СРСР

1976-1991 pp. – завідувач кафедри цивільного права 
і процесу, пізніше – кафедри трудового, аграрного і зе-
мельного права

1991-1996 pp. – професор кафедри трудового, аграр-
ного і земельного права

1996 р. – по теперішній час – завідувач кафедри теорії 
та історії держави і права Хмельницького університету 
управління та права

2003 р. – нагороджений Верховною Радою України 
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Почесною грамотою «За особливі заслуги перед Україн-
ським народом»

2006 р. – нагороджений знаком «За наукові досягнен-
ня» Міністерства освіти і науки України

2007 р. – присвоєння почесного звання «Заслужений 
юрист України»

Учасник Великої Вітчизняної війни (1944-1945 pp.)
Служба в рядах Радянської армії (1945-1950 pp.)

Нагороджений медалями:
1. «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» (березень 1946 року);
2. Ювілейною медаллю «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (травень 1985 року);
3. Ювілейною медаллю «50 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (березень 1995 року);
4. Медаллю Жукова (березень 1998 року);
5. Медаллю «Захиснику Вітчизни» (травень 1999 року)

Нагороди:
 — Почесна грамота Верховної Ради України за осо-

бливі заслуги перед українським народом (2003 рік)
 — Почесна грамота Львівського національного уні-

верситету ім. І. Франка за багаторічну плідну працю в 
Університеті, за активну наукову діяльність та успіхи у 
підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

Опубліковані дві одноосібні монографії:
1. Локальные нормы трудового права и материаль-

ное стимулирование. 1973 г.
2. Локальное правовое регулирование трудовых от-

ношений в СРСР. 1979 г. 

Всього опубліковано (включаючи тези) понад 80 праць. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА
P. І. КОНДРАТЬЄВА В ФОТОДОКУМЕНТАХ
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З батьком директором школи в с. Бутівці
Грицевського району Хмельницької області

Рядовий військової частини 36960. Листопад 1944 р.
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Військова частина 36960. Травень 1946 р.

Випуск дивізіонної партшколи, 1947 р. 
(другий ряд, крайній справа)
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Сержантський склад 13 роти, 4 батальйону 
військової частини 36960. 1949 р.

З батьками. Короткочасна відпустка.
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Студент 2-го курсу юридичного факультету
Львівського державного університету 1953 р.

Студент 5-го курсу юридичного факультету
Львівського державного університету. 1955 р.
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Колектив юридичного факультету Львівського 
університету вітає з 50-річчям. На першому плані 

відомий в Україні цивіліст А. М. Савицька та 
професори Ромовська 3. В., Чушенко В. І.

З ректором Хмельницького університету управління та 
права В. К. Андрушком, червень 2000 р.
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Хмельницький університет управління та права.
Захист дипломних робіт. Поруч професор Штефан М.Й.,

професор Щербина П.Ф.

Хмельницький університет управління та права.
Колектив кафедри теорії та історії держави і права.
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Мої аспіранти. Тепер – кандидати юридичних наук, 
доценти. м. Хмельницький

Хмельницький університет управління та права, 2006 р.
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Привітання професора Пилипенка П. Д. від колективу 
юридичного факультету Львівського університету

Спогади про Велику Вітчизняну війну.
Поруч професор Чорнобровий М. П.
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Привітання з Днем Перемоги

Вручення диплому
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Участь в роботі наукової конференції

Професори P. І. Кондратьєв та В. К. Грищук.
Зустріч викладача та студента через багато років.
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Кафедра теорії та історії держави і права 2011 р.

З колегою, професором кафедри, кандидатом історичних 
наук, доцентом Ярошом Д.В.
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29013, м. Хмельницький, вул. Герої Майдану, буд. 8

Тел.: (0382) 71-75-91
Ел. адреса: nauka@univer.km.ua

www.univer.km.ua

Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення 
та радіомовлення України про внесення суб’єкта видавничої справи 

до державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 2105 від 21.02.2005 р.




