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Постановою Кабінету Міністрів 
України № 959 від 14 червня 2000 р. 
«Про створення Науково-дослідного 
інституту державного будівництва та 
місцевого самоврядування» у складі 
Академії правових наук України (яка на 
той час ще не мала статусу Національ-
ної) було організовано науково-дослід-
ну структуру для проведення комплекс-
них досліджень проблематики проце-
сів розбудови державності в Україні. 
Сфера наукових пошуків відповідно до 
Статуту новоствореної установи охоп-
лювала юридичні аспекти питань пра-
вового статусу людини і громадянина, 
проблеми функціонування органів дер-
жавної влади, конституційно-правових, 
адміністративно-правових відносин та 
державно-правової конфліктології, пи-
тання становлення та реалізації місце-
вого самоврядування, правового регу-
лювання відносин у сфері публічних 
фінансів, порівняльного правознавства 
з державно-правових проблем тощо.

Поставлені перед Інститутом завдан-
ня пов’язані з вирішенням основопо-
ложних, базових, відправних для всієї 
юридичної науки та практики питань, 
адже становлення державності в транс-
формаційний період розвитку суспіль-
ства, безумовно, є однією з найскладні-
ших теоретичних і практичних про-
блем, що залишаються актуальними для 
політичних еліт, вчених-правознавців 

і юристів-практиків України. Основу 
наукового колективу Інституту склада-
ють провідні фахівці – академіки та 
члени-кореспонденти Національної ака-
демії правових наук України, доктори 
та кандидати юридичних наук – фахівці 
у галузі конституційного права, адміні-
стративного та фінансового права, дер-
жавного будівництва та місцевого само-
врядування, теорії держави та права, 
міжнародного права, соціології та по-
літології.

Багатоплановість завдань, що стоять 
перед Інститутом, відображає його ор-
ганізаційна структура. Так, Інститут 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування містить два наукових 
відділи: відділ конституційно-правових 
проблем державного будівництва (завіду-
вач – чл.-кор. НАПрН України В. П. Ко-
лісник) та відділ правових проблем 
місцевого самоврядування (завідувач – 
д-р юрид. наук П. М. Любченко). До 
складу відділів входить п’ять секторів: 
проблем формування та функціонуван-
ня органів державної влади (зав. секто-
ру – д-р філос. наук О. Г. Данильян), 
проблем державно-правової конфлікто-
логії (зав. сектору – д-р соціол. наук 
Л. М. Герасіна), проблем державного 
управління та адміністративного права 
(зав. сектору – чл.-кор. НАПрН України 
В. М. Гаращук), муніципального права 
та місцевого самоврядування (зав. сек-

На шляху розвитку національної доктрини 
державного будівництва та місцевого самоврядування
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тору – канд. юрид. наук, доц. К. Є. Со-
ляннік) і нарешті, порівняльного право-
знавства з проблем місцевого самовря-
дування (зав. сектору – канд. юрид. 
наук, доц. О. Ю. Лялюк).

Окрім того, у складі Інституту функ-
ціонує три науково-дослідні лабораторії: 
Львівська лабораторія прав людини 
і громадянина (зав. лабораторії – акад. 
НАПрН України П. М. Рабінович), Ла-
бораторія проблем правового регулюван-
ня відносин у сфері публічних фінансів 
(акад. НАПрН України М. П. Кучерявенко), 
а також Лабораторія європейського пра-
ва та порівняльного правознавства (канд. 
юрид. наук, ст. наук. співроб. І. В. Геть-
ман), що знаходяться у м. Харкові.

Вищим колегіальним органом, який 
вирішує основні питання наукової ді-
яльності та кадрової роботи Інституту 
згідно зі Статутом, є Вчена рада, до 
складу якої входять провідні науковці 
та спеціалісти, які працюють в Інститу-
ті, зокрема академіки НАПрН України 
Ю. П. Битяк, В. Д. Гончаренко, М. П. Ку-
черявенко, М. І. Панов, О. В. Петришин, 
члени-кореспонденти НАПрН України 
Ю. Г. Барабаш, В. М. Гаращук, В. П. Ко-
лісник.

Різноманітними є форми роботи Ін-
ституту. Це, зокрема: проведення комп-
лексних фундаментальних і приклад-
них досліджень, підготовка проектів 
законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів, проведення наукових екс-
пертиз, надання науково-методичної 
допомоги органам місцевого самовря-
дування, підготовка наукових кадрів 
найвищої кваліфікації через аспіранту-
ру, створення інформаційної бази з про-
блем державного будівництва та місце-
вого самоврядування тощо.

За час існування Інституту його на-
уковцями було належним чином завер-
шено наукове опрацювання цілої низки 
актуальних для вітчизняної юридичної 
науки фундаментальних тем, серед 
яких: «Проблеми правового регулюван-
ня організації і діяльності апарату Пре-
зидента України» (канд. юрид. наук, 
доц. С. Г. Серьогіна); «Державно-право-
вий розвиток України в контексті євро-
пейської інтеграції» (канд. юрид. наук, 
доц. І. В. Яковюк); «Проблеми держав-
ного будівництва та місцевого самовря-
дування в умовах розвитку конституціо-
налізму в Україні» (д-р юрид. наук, доц. 
П. М. Любченко); «Дослідження про-
блем правового регулювання статусу 
територіальних громад, організації та 
діяльності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування»; «Правова 
культура в умовах становлення грома-
дянського суспільства» (канд. юрид. 
наук, доц. І. В. Яковюк); «Правові осно-
ви організації та функціонування орга-
нів держави» (акад. НАПрН України 
О. В. Петришин); «Проблеми право-
вого регулювання функціонування міс-
цевого самоврядування і відносин ко-
мунальної власності» (д-р юрид. наук 
П. М. Любченко); «Проблеми реалізації 
прав людини та громадянина в Україні 
у світлі європейських стандартів (за-
гальнотеоретичні та прикладні аспек-
ти)» (акад. НАПрН України П. М. Рабі-
нович); «Конституційно-правовий ста-
тус органів державної влади та пробле-
ми державно-правової конфліктології» 
(акад. НАПрН України О. В. Петри-
шин); «Система правових засобів дер-
жавного регулювання ринкової еконо-
міки у перехідний  період» (акад . 
НАПрН України Ю. П. Битяк); «Історія 
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конституційного будівництва в Україні» 
(чл.-кор. НАПрН України В. Д. Гонча-
ренко); «Теоретико-правові проблеми 
забезпечення діяльності місцевої влади: 
порівняльний аналіз національного та 
світового досвіду» (чл.-кор. НАПрН 
України І. В. Жилінкова).

Інший важливий напрям діяльності 
Інституту полягає в розробці і правовій 
експертизі законопроектів та інших пра-
вових актів, рекомендацій і пропозицій 
з питань державно-правового будівни-
цтва, інших питань, які стосуються різ-
них сфер діяльності державних органів, 
місцевих рад та всієї системи органів 
місцевого самоврядування. Відповідна 
робота проводиться як на замовлення 
органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, так і за влас-
ною ініціативою. Традиційно значна 
увага приділяється розробці зауважень 
і пропозицій до чинного законодавства 
з метою його удосконалення і приведен-
ня у відповідність до європейських пра-
вових стандартів, проведенню правової 
експертизи проектів законів та інших 
правових актів, підготовці висновків 
щодо подань відповідних суб’єктів до 
Конституційного Суду України. Резуль-
тати такої роботи Інституту втілюються 
у документах (пропозиціях, рекоменда-
ціях, зауваженнях, експертних виснов-
ках та ін.), які готуються на замовлення 
відповідних органів влади та за влас-
ною ініціативою. Останніми роками 
Інститутом була підготовлена ціла низ-
ка законопроектів.

Так, науковці Інституту беруть ак-
тивну участь у роботі Конституційної 
Асамблеї, зокрема, у роботі її комісій, 
координаційних бюро. На базі Львів-
ської лабораторії прав людини і грома-

дянина Інституту розроблено пропози-
ції стосовно удосконалення тексту по-
над третини статей Конституції Украї-
ни, які були опубліковані у 18 випуску 
(Серії I) Праць Лабораторії, та надісла-
ні до Секретаріату Президента України, 
Конституційної Ради, відповідних про-
фільних Комітетів Верховної Ради 
України, Уповноваженому Верховної 
Ради України з прав людини, народним 
депутатам, відповідним науково-дослід-
ним і навчальним закладам.

Відомим юридичному загалу є про-
ект Закону України «Про нормативно-
правові акти України», що має досить 
складну й тривалу історію обговорення. 
Так само науковцями Інституту були 
розроблені: Кодекс загальних правил 
поведінки державних службовців, про-
екти законів України «Про державний 
контроль», «Про службу в органах дер-
жавної влади», «Про консультативні 
і допоміжні органи при Президентові 
України», «Про центральні органи ви-
конавчої влади», «Про внесення змін до 
Конституції України щодо удосконален-
ня організаційно-правового забезпечен-
ня місцевої демократії в Україні», які 
вносились до компетентних органів 
державної влади.

Показником затребуваності є залу-
чення науковців Інституту до складу 
робочих груп з розробки цілої низки 
проектів нормативно-правових актів, 
серед яких проекти: Адміністративно-
процедурного кодексу України; Кодексу 
України про адміністративні проступки; 
Податкового кодексу України; нової ре-
дакції Закону України «Про державну 
службу»; Закону України «Про вищу 
освіту в Україні»; Закону України «Про 
державний контроль у сфері діяльності 
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органів виконавчої влади та їх посадо-
вих осіб» та багатьох інших.

Важливе значення в контексті опти-
мізації системи влади в Україні мають 
підготовлені для Верховної Ради Украї-
ни: проекти змін і доповнень до законів 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про місцеві державні адмі-
ністрації», «Про адміністративно-тери-
торіальний устрій України», проект Ко-
дексу законів про місцеве самоврядуван-
ня в Україні (Муніципального кодексу 
України). Поряд із цим науковцями Ін-
ституту проводилась правова експертиза 
цілої низки проектів нормативно-право-
вих актів, серед яких проекти законів 
України: «Про внесення змін і доповнень 
до Митного кодексу України», «Про вне-
сення змін до Кодексу адміністративно-
го судочинства України щодо підсуднос-
ті справ у спорах, в яких однією з сторін 
є Верховна Рада України, Президент 
України чи Кабінет Міністрів України» 
(реєстр. № 3406 від 21.11.2008 р.), «Про 
Верховну Раду України» (реєстр. 
№ 4039), «Про Антикорупційний комітет 
України», «Про внесення змін до Закону 
України “Про вищу освіту”», «Про дер-
жавний контроль у сфері діяльності ор-
ганів виконавчої влади та їх посадових 
осіб», «Про Кабінет Міністрів України» 
(реєстр. № 1312), «Про процедуру під-
готовки проекту нової редакції Консти-
туції України» (№ 2245 від 20.03.2008 р.), 
«Про внесення змін до Закону України 
“Про Конституційний Суд України”» 
(реєстр. № 2354 від 09.04.2008 р.), «Про 
засади державної регіональної політики» 
(№ 6/13-48 від 15.05.2008 р.), «Про за-
твердження змін до Конституції Авто-
номної Республіки Крим» (реєстр. 
№ 1485), «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (щодо про-
ходження публічної служби та звільнен-
ня з неї посадових осіб) (реєстр. № 2013 
від 06.02.2008 р.), «Про запобігання та 
припинення корупційних дій», «Про 
основні засади запобігання та протидії 
корупції в Україні», «Про Антикорупцій-
не бюро України», «Про фінансовий 
контроль в Україні», «Про державну 
прикордонну міліцію», «Про внесення 
змін до Закону України “Про наукову 
і науково-технічну діяльність”» та багато 
інших.

Активною є співпраця Інституту із 
органами державної влади і в контексті 
розробки проектів інших нормативно-
правових актів. Так, для Адміністрації 
Президента України свого часу були 
розроблені: Концепція переходу Украї-
ни до парламентсько-президентської 
республіки; зауваження та пропозиції 
до проекту Концепції реформування по-
літичної системи України; проект Указу 
Президента України «Про проведення 
спеціальної перевірки відомостей щодо 
кандидатів на посади державних служ-
бовців, призначення на які здійснюєть-
ся Президентом України та Кабінетом 
Міністрів України». Для Кабінету Мі-
ністрів України розроблена Концепція 
внесення змін до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та 
«Про місцеві державні адміністрації»; 
проект Закону України «Про централь-
ні органи виконавчої влади»; проект 
Концепції та основних напрямів удо-
сконалення системи адміністративно-
територіального устрою України; реко-
мендації щодо удосконалення інвести-
ційного законодавства тощо.

Інститут регулярно готує наукові ви-
сновки для Конституційного Суду Укра-
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їни. Зокрема, лише за останній час були 
підготовлені висновки щодо: відповід-
ності Конституції України норм статей 
52, 98, 99 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» від 17 
листопада 2011 р. № 4061-VI; відповід-
ності пункту 5 частини п’ятої статті 214 
Кодексу адміністративного судочинства 
України положенням статей 8, 55, пунк-
ту 8 частини третьої статті 129 Консти-
туції України; відповідності Конститу-
ції України Закону України від 4 верес-
ня 2008 р. № 374-VI «Про організацію 
і порядок діяльності Верховної Ради 
України» (Голос України. – 2009. – 
17 лют. – № 28) та Регламенту Верхо-
вної Ради України від 19 вересня 2008 р. 
№ 547-VI (Офіц. вісн. України. – 2008. – 
№ 73. – Ст. 2451); відповідності вимо-
гам статей 157 та 158 Конституції Укра-
їни проекту Закону України «Про вне-
сення змін та доповнень до Конституції 
України»; відповідності Конституції 
України Указу Президента України 
«Про чергові заходи щодо подальшого 
здійснення адміністративної реформи 
в Україні». Співробітниками Інституту 
проведена наукова експертиза поло-
жень, викладених у конституційному 
поданні 50 народних депутатів України 
щодо тлумачення положень Конституції 
(п. 29 ст. 85; п. 13 ст. 92; ч. 5 ст. 140) 
і законів України «Про столицю Украї-
ни – місто-герой Київ» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; підготовле-
но пояснення до Конституційного по-
дання Президента України щодо офіцій-
ного тлумачення п. 15 ч. 1 ст. 106 Кон-
ституції України, пояснення до Консти-
туційного подання 50 народних депута-
тів України про офіційне тлумачення 
положень ст. 91, ч. 2 ст. 84, п. 34 ч. 1 

ст. 85, ч. 1 ст. 86 Конституції України, 
ч. 2, ч. 3 та ст. 15 Закону України «Про 
статус народного депутата України» 
стосовно депутатських запитів до Пре-
зидента України; пояснення до Консти-
туційного подання 47 народних депута-
тів України щодо офіційного тлумачен-
ня положень ч. 1 ст. 105 та ч. 1 ст. 111 
Конституції України стосовно співвід-
ношення між поняттями користування 
Президентом України правом недотор-
канності на час виконання повноважень 
та процедурою усунення його з поста 
в порядку імпічменту та ін.

Значна робота також проводиться 
над проектами правових актів для Вер-
ховного Суду України, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, 
Генеральної прокуратури України, Мі-
ністерства внутрішніх справ України, 
Центральної виборчої комісії України, 
Головного управління державної служ-
би України та інших органів державної 
влади.

Враховуючи те, що Інститут є про-
фільною науковою установою з вивчен-
ня проблем організації та функціону-
вання місцевих органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування, 
іншим важливим напрямом його діяль-
ності є співпраця з місцевими органами 
влади. Результати цього співробітни-
цтва також є досить широкими. Зокре-
ма, фахівці Інституту брали участь 
у розробці проектів Статутів територі-
альних громад міст Києва, Харкова, За-
поріжжя, Типового Положення про ор-
гани самоорганізації  населення в 
м. Києві. Для Харківської обласної дер-
жавної адміністрації підготовлені заува-
ження та пропозиції до проекту Концеп-
ції державної регіональної політики, 
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аналітичні довідки «Про напрямки уря-
дової міжрегіональної політики», «Про 
стан Харківського регіону та бачення 
напрямків його розвитку». На підставі 
діагностики соціально-економічної си-
туації регіону вироблено ряд розділів 
Проекту концептуальних основ страте-
гії розвитку Харківського регіону. Для 
Асоціації міст України розроблено та 
передано до органів місцевого само-
врядування різних регіонів України па-
кет проектів нормативно-правових ак-
тів, спрямованих на оптимізацію регу-
лювання суспільних відносин у сфері 
підприємництва, а саме: положення 
«Про оренду комунального майна», ме-
тодики розрахунків орендної плати, Ти-
повий договір оренди комунального 
майна; Типовий договір на організоване 
перевезення пасажирів, Положення про 
проведення концесійного конкурсу на 
право організованого перевезення паса-
жирів, Типовий концесійний договір на 
право організованого перевезення паса-
жирів; Правила розміщення зовнішньої 
реклами в м. Харків, Типовий договір 
на розміщення зовнішньої реклами. 
Здійснено і впроваджено ряд інших на-
уково-практичних розробок. Діяльність 
Інституту у цьому напрямі продовжує 
розширюватися.

Інститут проводить регулярні кон-
сультації з Харківським міським голо-
вою щодо координації усіх розробок 
і проведення правових експертиз про-
ектів нормативно-правових актів для 
Харківської міської ради. Активною 
є участь установи у діяльності комісій, 
робочих груп органів місцевого само-
врядування. Співробітники Інституту 
неодноразово брали участь у Загальних 
зборах членів Асоціації органів місце-

вого самоврядування Харківської об-
ласті, виступали на засіданнях постій-
них депутатських комісій Харківської 
обласної ради, брали участь у підготов-
ці проектів рішень обласної ради. Рі-
шенням Харківської обласної ради від 
27 березня 2009 р. № 1167-V передба-
чено активне залучення Інституту до 
вирішення проблем, з якими стикають-
ся у своїй діяльності органи місцевого 
самоврядування області (підготовка та 
видання збірників нормативних актів, 
організація та проведення навчально-
методичних заходів і т. ін.). Поряд із 
відзначеним, Інститут веде активну ро-
боту з підготовки наукових висновків 
на запити органів місцевого самовряду-
вання, місцевих органів державної вла-
ди, підприємств і установ державної та 
комунальної форм власності.

Важливе значення має участь спів-
робітників Інституту у міжнародному 
науковому співробітництві. Так, Інсти-
тут тривалий час співпрацює з Коор-
динатором проектів ОБСЄ в Україні 
у напрямі дослідження та визначення 
перспектив розвитку місцевого само-
врядування в Україні. У результаті спів-
робітництва було проведено масштабне 
соціологічне опитування депутатів ор-
ганів місцевого самоврядування. На 
базі Львівської лабораторії прав людини 
і громадянина Інституту також здійсню-
ється наукове співробітництво із Інсти-
тутом конституційної та правової по-
літики (COLPI) Інституту відкритого 
суспільства (Угорщина, м. Будапешт), 
з Міжнародним Центром юридичного 
захисту прав людини «Interrіghts» (Ве-
лика Британія, Лондон), з Ягеллон-
ським університетом у Кракові (Центр 
прав людини юридичного факультету).
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Науковцями Інституту здійснюється 
підготовка та видання значного обсягу 
наукової та науково-популярної літера-
тури: монографій, наукових енциклопе-
дій, підручників, навчальних посібни-
ків, хрестоматій, коментарів законодав-
ства, словників, довідників, брошур, 
а також наукових статей та тез наукових 
доповідей. Серед монографій, підготов-
лених співробітниками Інституту, може 
бути виділена ціла низка фундаменталь-
них праць, таких як: «Державний суве-
ренітет в умовах європейської інтегра-
ції» (Київ, 2012); «Европейская инте-
грация: проблемы теории и практики» 
(Москва, 2012); «Організаційні форми 
роботи представницьких органів місце-
вого самоврядування» (Харків, 2012); 
«Форма правління: питання конститу-
ційно-правової теорії та практики» 
(Харків, 2011); «Правові основи форму-
вання та функціонування органів дер-
жавної влади у контексті євроінтегра-
ції» (Харків, 2010); «Державний суве-
ренітет: теоретико-правові проблеми» 
(Харків, 2010); «Проблеми функціону-
вання місцевих рад та їх виконавчих 
органів» (Харків, 2009); «Правосвідо-
мість і правова культура як базові чин-
ники державотворчого процесу в Укра-
їні» (Харків, 2009); «Правова культура 
в умовах становлення громадянського 
суспільства» (Харків, 2007); «Державна 
служба в Україні: організаційно-право-
ві засади» (Харків, 2005); «Конститу-
ційно-правові основи розвитку місце-
вого самоврядування як інституту гро-
мадянського суспільства» (Харків, 
2006); «Правовий статус асоціацій міс-
цевих рад України: питання теорії та 
практики» (Харків, 2006); «Проблеми 
права і влади у суспільствах, що транс-

формуються: міждисциплінарний ана-
ліз» (Харків, 2004); «Джерела адміні-
стративного права України» (Київ, 
2005); «Парламентський контроль 
в Україні (конституційно-правовий ас-
пект)» (Харків, 2004); «Місцеве само-
врядування в системі публічної влади: 
теоретико-правовий аналіз» (Харків, 
2006); «Правові проблеми комунальної 
власності» (Харків, 2007); «Теоретичні 
проблеми правового регулювання гро-
шового обігу в Україні» (Харків, 2004); 
«Проблеми правової конфліктології: 
феноменологічний, гносеологічний та 
праксеологічний аналіз» (Харків, 2004); 
«Налоговые процедуры: правовая при-
рода и классификация» (Київ, 2009); 
«Місцеві органи влади в механізмі де-
мократичної держави: теоретико-право-
вий аналіз» (Харків, 2009); «Місцеве 
самоврядування в Україні в умовах ста-
новлення правової держави» (Харків, 
2004); «Виконавчі органи місцевих рад 
в Україні: правовий статус і організація 
роботи» (Харків, 2004). Значним є вклад 
співробітників Інституту у підготовку 
фундаментального енциклопедичного 
п’ятитомного видання «Правова систе-
ма України: історія, стан та перспекти-
ви», що побачило світ у 2008 р. завдяки 
зусиллям Національної академії право-
вих наук України і присвячене аналізу 
загальних проблем формування і розви-
тку правової системи України.

Інститут систематично видає низку 
збірників наукових праць. Так, за час 
роботи було випущено двадцять чотири 
випуски збірника наукових праць «Дер-
жавне будівництво та місцеве самовря-
дування», який внесено до переліку на-
укових фахових видань України, в яких 
можуть публікуватися результати ди-
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сертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук.

На базі Львівської лабораторії Інсти-
туту видаються «Праці Львівської лабо-
раторії прав людини і громадянина На-
уково-дослідного інституту державного 
будівництва та місцевого самоврядуван-
ня НАПрН України» (голова редколегії – 
академік НАПрН України П. М. Рабіно-
вич), які публікуються у двох серіях: 
серія І. Дослідження і реферати та серія ІІ. 
Коментарі прав і законодавства. Також 
Лабораторією Інституту регулярно ви-
дається Бюлетень Експрес-інформація: 
Рішення Європейського суду з прав лю-
дини. Загалом, показники Львівської 
лабораторії прав людини і громадянина 
є важливою складовою наукової діяль-
ності Інституту. Щорічно науковцями 
цього структурного підрозділу Інституту 
перекладається і коментується понад 
30 актуальних для України рішень Євро-
пейського суду з прав людини. Публіка-
ція перекладів рішень Європейського 
суду з прав людини і коментарів до них 
здійснюється у журналах «Право Украї-
ни», «Юридический вестник» та у газеті 
«Юридичний вісник України». Перекла-
ди рішень та коментарі до них видають-
ся також окремими випусками і надси-
лаються до Верховного Суду України, 
Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, органів юстиції та 
юридичних бібліотек України.

У складі Інституту діє аспірантура 
за спеціальністю 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права; історія політич-
них і правових учень. Підготовка науко-
вих кадрів здійснюється також у резуль-
таті прикріплення як здобувачів. За час 
функціонування аспірантури науковця-
ми Інституту була захищена ціла низка 

дисертаційних досліджень. Особи, які 
успішно завершують навчання в аспі-
рантурі Інституту, після цього продо-
вжують працювати в Інституті на науко-
вих посадах, удосконалюючи власний 
професійний рівень та укріплюючи 
кадровий потенціал наукової установи, 
що відкрила їм шлях до наукового жит-
тя. Загалом слід відзначити, що в Інсти-
туті створена і функціонує плідна сис-
тема підготовки наукових кадрів, яка 
повністю відповідає тематиці здійсню-
ваних в Інституті наукових досліджень.

Результати роботи Науково-дослід-
ного інституту державного будівництва 
та місцевого самоврядування Націо-
нальної академії правових наук України 
не лише вказують на здобутки, а й 
окреслюють перспективи подальшого 
наукового опрацювання проблематики 
розбудови державності у нашій країні. 
Зміна соціально-політичних пріорите-
тів обумовлює появу нових форм взає-
модії права, державної влади і громадя-
нина, вимагає удосконалення механіз-
мів реалізації системи публічних потреб 
і інтересів. Успішний розвиток України 
як правової, демократичної, соціальної 
держави залежить від забезпечення 
оптимальної системи централізації і де-
централізації, чіткого розмежування та 
збалансування повноважень і відпові-
дальності органів виконавчої влади на 
всіх рівнях у сфері надання державних 
послуг населенню, створення ефектив-
но діючої системи влади та управління 
у регіонах, забезпечення належних пра-
вових і фінансово-матеріальних умов 
для їх розвитку, створення оновленого 
і дієздатного державного апарату.

Ми глибоко переконані, що процес 
визначення пріоритетів та механізмів 
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реалізації необхідних заходів у сфері 
державного будівництва та місцевого 
самоврядування, розробка відповідних 
нормативно-правових актів, здійснен-
ня інституційних перетворень є мож-
ливими лише завдяки спільній роботі 
посадових осіб органів влади та фахів-
ців у галузі конституційного, адміні-
стративного, муніципального права, 
науковців спеціалізованих установ. 

Колектив Науково-дослідного інститу-
ту державного будівництва та місцево-
го самоврядування Національної ака-
демії правових наук України у свою 
чергу докладатиме зусиль задля того, 
аби доктринальне забезпечення про-
цесів державного будівництва та міс-
цевого самоврядування у нашій країні 
відповідало потребам українського 
суспільства.

Матеріал підготувала: 
С. Серьогіна, директор НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 
доцент
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