Куйбіда Василь Степанович
президент Національної академії державного управління
при Президентові України
Народився 8 травня 1958 року в м. Інта
Комі АРСР (Російська Федерація).
Вищу освіту здобув у Львівському
державному університеті імені Івана Франка на
факультеті прикладної математики і механіки
за спеціальністю «Прикладна математика»
(1980),
правничому
факультеті
за
спеціальністю
«Правознавство»
(1995).
Закінчив Інститут державного управління та
самоврядування при Кабінеті Міністрів
України
за
спеціальністю
«Державне
управління» (1994), а також одержав
кваліфікацію
менеджера-економіста
в
Державному
університеті
«Львівська
Політехніка» (2000).
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію «Нелінійний аналіз
слабко збурених нелінійних динамічних систем на функціональних
многовидах і деякі суміжні задачі математичної фізики» та здобув науковий
ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 2001 році захистив
кандидатську дисертацію «Конституційно-правові засади самоврядування в
містах обласного підпорядкування» та здобув науковий ступінь кандидата
юридичних наук. У 2004 році захистив докторську дисертацію
«Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів
місцевого самоврядування» та здобув науковий ступінь доктора наук з
державного управління. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.
Указом Президента України від 31 серпня 2016 року № 375/2016
призначений президентом Національної академії державного управління
при Президентові України.
Має великий досвід керівної та політичної діяльності. Обіймав посади
міського голови Львова (1994–2002), Міністра регіонального розвитку та
будівництва України (2008-2010), був народним депутатом України 5-го
та 6-го скликань, Радником Президента України (2005–2007).
Входив до складу Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при Президентові України (1997–2000), Міжвідомчої комісії
Кабінету Міністрів України з питань місцевого самоврядування (2004–2010),
робочої групи з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування і державної служби (1998–2002),

Національної
ради
з
узгодження
діяльності
загальнодержавних
і регіональних органів та місцевого самоврядування (2000–2002), Комісії
з підготовки змін до Конституції України та інших законопроектів, що
випливають з рішень Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
(2000–2002), Правління Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України
(1998–2007), Комісії з розробки концепції державної регіональної політики
(1999–2001).
Від 1996 року активний представник України у Конгресі місцевих
і регіональних влад Європи: у 1998–2002 роках – голова української
делегації, 2000–2002 роки – віце-президент Конгресу (перший українець
на цій посаді). 1998–2002 – член Національної комісії у справах ЮНЕСКО.
З 2008 року професор кафедри регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом Національної академії державного
управління при Президентові України.
Автор понад 30 монографій, 200 наукових і науково-популярних праць
з конституційного права, державного управління, економіки, прикладної
математики. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки
кандидатських та докторських дисертацій.
Сфера
наукових
інтересів:
регіональна
політика,
місцеве
самоврядування, управління розвитком міста, національна безпека,
конституційне право.
Відзначений державними нагородами України, Литви, Ватикану.
Почесний доктор Львівського національного університету ім. І. Франка
(2000), почесний доктор філософії Українського вільного університету
(1999, м. Мюнхен), почесний доктор Львівської академії мистецтв (2002),
почесний професор Міжнародної кадрової академії (1998), професор
соціально-економічної Вищої школи (2003, м. Варшава).
Почесний член Конгресу місцевих і регіональних влад Європи (2002,
м. Страсбург), Дійсний член Академії будівництва України (1997). Лауреат
Всеукраїнської програми «Людина року» в номінації «Мер року» (1997,
1998). Президент Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління
(з 2000), голова консультативної ради Асоціації міст України (2003-2007),
президент Асоціації самоврядних територіальних громад Львівщини
(1997–2002), віце-президент Асоціації міст України (1994–2002), заступник
голови Національної ради спілки лідерів місцевих і регіональних влад
України (з 2000).
Член Національної спілки письменників України, Національної спілки
журналістів України, наглядової ради Міжнародного фонду «Відродження».
Член редколегії журналів: «Місцеве самоврядування» (1997 – ),
«Наше право» (2005 –), «Освіта регіону. Політологія. Психологія.

Комунікації» (2010 – ), «Командор» (2004 – ), «Інформація і право» (2011 –),
«Українське місто» (2004 – ), «Європейські перспективи» (2009 – ).
Заслужений юрист України (2003).

