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ЮВІЛЕй  
СЕРгІя ВАСИЛЬОВИчА КІВАЛОВА – 

ВИЗНАчНОгО ВІТчИЗНяНОгО  
ПРАВНИКА

Сергій Васильович Ківалов належить до когорти визначних ві-
тчизняних правників кінця ХХ – початку ХХІ століття. Відомий 
український вчений у галузі митного та адміністративного права, 
доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 
педагогічних наук України та Національної академії правових наук 
України – він є активним продовжувачем славетних традицій наукової 
школи Новоросійського університету.

Сергій Васильович, вибравши, на початку своєї наукової діяльності, 
у якості сфери наукових інтересів – адміністративне право, до цих пір 
залишається вірним і послідовним цьому вибору, уміло поєднуючи 
його з іншими напрямками наукових досліджень – конституційного, 
міжнародного права, митного і судоустрійного права. 

Академік Ківалов Сергій Васильович був одним із перших, хто 
у 90-х рр. наполегливо відстоював точку зору щодо необхідності 
переосмислення цілого ряду положень теорії адміністративного 
права і процесу з урахуванням політико- і економіко-правових реалій 
України, і, насамперед, це стосується такого важливого фундамен-
тального питання, як система адміністративного права. Віддаючи 
належне тому, що таке питання вирішується не водночас, а потребує 
ґрунтовних фундаментальних досліджень, Сергій Васильович цілком 
вірно зосередив як свою увагу, так і увагу представників Одеської 
школи адміністративного права на необхідності здійснення науково-
теоретичних досліджень цілого ряду як уже визнаних інститутів ад-
міністративного права, так і новітніх – зумовлених адміністративною 
реформою (адміністративних послуг, публічної служби, адміністра-
тивного процесу, адміністративних процедур, адміністративного 
судочинства тощо). 

У руслі цих досліджень було досягнуто цілий ряд важливих науко-
вих результатів, зокрема, щодо: адміністративних послуг; державної 
і публічної служби; адміністративного процесу; адміністративного 
судочинства. Фундаментальні дослідження, наукова школа Сергія 
Ківалова, висококваліфіковані науково-педагогічні працівники – це 
яскраві показники його особистої наукової праці. 
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С. В. Ківалов – широко відомий в Україні фахівець у таких галузях 
юридичної науки, як: адміністративне право та процес, митне пра-
во, теорія державного управління. Під керівництвом С. В. Ківалова 
у 2007 р. уперше в Україні видано підручники: «Адміністративно-
процесуальне (судове) право України», в якому його розглянуто як 
самостійну галузь права, яка відокремлюється від адміністративного 
права; «Публічна служба в Україні», в якому уперше визначено та 
охарактеризовано структуру публічної служби як підгалузі адміні-
стративного права.

Творчі надбання С. В. Ківалова втілено більше ніж у 300 наукових 
працях. Йому належить науковий пріоритет у створенні та обґрун-
туванні нових наукових напрямів – митного та морського права, кон-
цептуального забезпечення проведення судової та адміністративної 
реформ. 

С. В. Ківалов неодноразово здійснював керівництво авторськими 
колективами, що здійснювали наукові дослідження проектів зако-
нів, найважливішими з яких є: «Про судоустрій та статус суддів», 
Кримінально-процесуальний кодекс України, а також законопроекти 
про внесення змін до законодавчих актів стосовно реформування су-
дової гілки влади: Кодексу адміністративного судочинства України, 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного 
процесуального кодексу України, Господарського процесуального 
кодексу України. 

Внесок академіка С. В. Ківалова в адміністративно-правову науку 
характеризується не тільки його особистими науковими доробками, 
але й тим, що Сергій Васильович зумів створити науковий колектив 
однодумців з адміністративного права, тобто, школу сучасного адмі-
ністративного права, яка налічує понад 40 молодих науковців, які є 
майбутнім адміністративно-правової науки нашої держави. 

Такі властиві Сергію Васильовичу Ківалову якості, як ініціативність, 
енергійність, оптимізм, доброзичливість, повага до людей, нестан-
дартне мислення, є вирішальним фактором згуртованості та органі-
заційного єднання великого кола його однодумців, діяльність якого 
спрямовано на досягнення процвітання рідного м. Одеса, Одеської 
області та України.

Біла-Тіунова Л. Р., д. ю. н., професор


