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Про засновника наукової школи «Актуальні питання деліктології в 

умовах євроінтеграції» кафедри публічного та приватного 

праванавчально-наукового гуманітарного інституту  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

 

Пєтков Сергій Валерійович, науковий ступінь – доктор юридичних 

наук (2005 р.), вчене звання – професор (2007 р.), письменник, журналіст, 

фахівець з теорії і історії держави та права, прав людини, адміністративного 

права та правоохоронної діяльності. Автор серії наукових і науково-

популярних праць з юриспруденції, державного управління, 

етнодержавознавства, педагогіки та історії. 

Народився в 1975 р. в c. Коритно-Забузьке Вільшанського району 

Кіровоградської обл. Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років. 

Трудову діяльність розпочав з 1993 року на посаді старшого наукового 

співробітника Науково-дослідного, національно-культурного центру 

«Народний дім». Працював керівником студії в загальноосвітньому закладі 

інтернатного типу «Запорізький січовий колегіум». З 1997 по 2008 рік 

проходив службу в органах внутрішніх справ. 

В 1999 році захистив кандидатську дисертацію з юридичних наук 

«Переселенські національні меншини на українських землях у складі 

Російської імперії в ХVІІІ – на початку ХХ ст. (історико-правове 

дослідження)» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, 

історія політичних і правових вчень, теорія права. 

Науково-педагогічну діяльність здійснював в ряді українських Вишів. 

На посаді викладача-методиста та інспектора працював в Запорізькому 
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юридичному інституті МВС України, надалі як старший викладача, а потім 

доцент – в Кримському юридичному інституті Харківського національного 

університету внутрішніх справ. В 2003 р. рішенням МОН України присвоєно 

вчене звання доцент кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності. 

В 2005 році захистив докторську дисертацію з юридичних наук 

«Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)» за 

спеціальністю 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, 

фінансове право. 

В 2003 р. рішенням МОН України присвоєно вчене звання професор 

кафедри адміністративного права. І надалі. здійснював наукову діяльність на 

посадах професора в Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ, Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного 

університету, Донецькому юридичному інституті МВС України, Київському 

міжнародному університеті, Таврійському національному університеті ім. 

В.І. Вернадського. Проводив підготовку майбутніх військових юристів на 

кафедрі військового права в Київському національному університет імені 

Тараса Шевченка. 

В 2006 р. з посади начальника лабораторії криміналістичних 

досліджень Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ призначений на керівну посаду 

заступника начальника інституту з наукової роботи. Надалі працював на 

посадах проректора з міжнародної діяльності Класичного приватного 

університету, заступника директора Інституту права та післядипломної 

освіти Міністерства юстиції України, першого проректора Університету 

імені Альфреда Нобеля, працює над розбудовою національної вищої школи 

на засадах, визначених Болонською декларацією. 

Створив, очолював та входив та входить до складу спеціалізованих 

вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій з права. 

Входить до складу редколегій ряду юридичних фахових журналів України. 

Наукова школа «Актуальні питання деліктології в умовах євроінтеграції» під 

керівництвом Сергія Пєткова спеціалізується на розробці засад новітнього 

законодавства на основі теоретичних надбань правової науки, постулатів 

римського права, міжнародного досвіду та напрацювань практичних 

вітчизняних та зарубіжних органів в сфері публічного права і державного 

управління. Під керівництвом вченого захищена низка дисертаційних 

досліджень: з яких 2 докторських і 23 кандидатських. Постійно виступає в 

якості опонента на захистах дисертаційних досліджень в спеціалізованих 
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вчених радах України. Рецензує навчальні та навчально-методичні розробки. 

Отримав 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Авторськими 

колективами на чолі з Сергієм Пєтковим опубліковано комплекс 

монографічних праць, підручників. 

Має 360 наукових публікацій: монографій, статей, та брошур з права, 

історії, педагогіки та політології, серед яких 8 наукових праць опублікованих 

у виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз 

Scopus або WebofScienceCoreCollection. 

Як фахівець з адміністративно-правової реформи та захисту прав 

національних меншин, пенсіонерів, людей з інвалідністю бере участь в 

розробці пропозицій до адміністративного законодавства, з захисту прав 

громадян та антикорупційної діяльності. На державній службі керував 

Управлінням конституційного та адміністративного законодавства 

Міністерства юстиції України, в подальшому очолив Департамент 

регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Входив до складу ряду експертних груп Верховної 

ради України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки 

України, міжнародних організацій ОБСЄ, ПРООН. Очолює та входить до 

складу науково-експертних груп з розробки науково-практичних коментарів 

до кодексів і законів України. Зокрема під загальною редакцією 

Сергія Пєткова на початку 2020 року в видавництві Юрінком-Інтер вийшов 

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. В роботі над виданням об’єднались провідні вчені-

адміністративісти з усієї України. 

Має активну громадянську позицію. Бере участь в складі громадських 

організації: Асоціація кримінологів України, Національний союз журналістів 

України, ряді національно-культурних товариств болгар України. Віце-

президент Товариства «Україна – Болгарія». Заснував громадську 

організацію «Об'єднання вчених Запорізької області» в якій очолював 

Інформаційно-аналітичний центр «Громадянське суспільство». Входив до 

складу Громадської ради при ДФС України. Ведучий авторських 

телевізійних проектів: «Ми – українські»; «Внеполитики»; «Символи 

Запоріжжя», «Актуально», «Нова країна». Опублікував ряд матеріалів в 

газетах, журналах, публікації на порталах «Обозреватель», «Gazeta.ua», 

«Судебно-юридическая газета», «IPnews». 

В 2011 Сергій Пєтков обраний дійсним членом (академіком) 

Міжнародної кадрової академії, а в 2019 році – дійсним членом (академіком) 

Академії адміністративно-правових наук. 
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Сергій Пєтков має міжнародне визнання. Включений до складу 

редколегії зарубіжних наукових журналів: член редколегії журналу KELM 

(Польща), заступник редактора журналу EVROPSKA VEDA (Словаччина). 

Бере участь в міжнародних наукових проектах. В Академії ГУСПОЛ (Чехія) 

під загальною редакцією Сергія Пєткова опубліковано 5 томів колективної 

монографії «Деліктологія». В 2009 році отримав почесне звання «почесний 

доктор Тбіліського університету ім. Давида Агмашинабелі» (Грузія), 2017 

році – «почесний професор Європейського інституту післядипломної освіти» 

(Словаччина), 2018 році – «почесний професор Познанського університету 

зв’язку та управління» (Польща). 

Сприяв відновленню діяльності Університету в Києві, з моменту 

перереєстрації увійшов до складу редколегії наукового журналу «Вчені 

записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». На кафедрі 

публічного і приватного права з 2017 року працював як сумісник, а з жовтня 

2020 року як штатний працівник. Викладає навчальні дисципліни у студентів: 

Правознавство, Адміністративно-правова реформа, Засади конституційного 

ладу, Трансформація національної правової системи. Здійснює керівництво 

науковою діяльністю аспірантів. Постійно бере участь в підготовці наукових 

публікацій статей і тез аспірантами і магістрами. В січні, відповідно до 

рішення Вченої ради Університету призначений гарантом спеціальності 

аспірантів. Разом з керівництвом інституту і кафедри створив науковий 

гурток на кафедрі. Оформив документи наукової школи «Актуальні питання 

деліктології в умовах євроінтеграції». Надав ряд пропозицій зі створення 

юридичної клініки, вдосконалення профорієнтаційної роботи, відображення 

досягнень кафедри на сайті університету. 

Нагороджений грамотами та відзнаками Верховної ради України, 

Національної академії наук України, МВС України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства освіти і науки України, Національної гвардії України. 

За волонтерську діяльність нагороджений грамотами та подяками. У 2006 

році був визнаний кращим працівником МВС України. Лауреат премії 

Кабінету Міністрів України «За вклад молоді в розбудову країни» 2006 року. 

В 2020 році нагороджений іменним годинником від керівника військово-

цивільної адміністрації Луганської області. В 2021 році нагороджений 

Грамотою Верховної Ради України. 

 


