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Біографічна довідка:  

Малиновський Валентин Ярославович, народився 2 січня 1959 року в м. 

Рожище Волинської області. Українець, громадянин України. 

З 1966 по 1974 рр. навчався в СШ № 2 м. Рожища. 

З 1974 по 1977 рр. навчався у Луцькому культурно-освітньому училищі.  

З 1977 р. по 1981 рр. навчався у Рівненському державному інституті 

культури та отримав кваліфікацію: культурно-освітній працівник. 

Протягом 1981–1983 рр. проходив військову службу в лавах Радянської 

армії.  

Після служби в армії, з 1983 по 1992 рр. працював у Луцькому СПТУ 10 на 

посаді художнього керівника.  

На початку 1990 р. разом з однодумцями створив осередок Народного Руху 

в м. Рожище. У 1991 р. очолив Рожищенську районну організацію НРУ.  

У 1992 р. був обраний депутатом Волинської обласної ради від 

Рожищенського виборчого округу. Згодом був обраний співголовою Волинської 

крайової організації НРУ, членом Великої ради НРУ.  

У 1992 р. розпочалася кар’єра державного службовця В. Малиновського, 

котра тривала 22 роки.  

З 1992 по 1993 рр. працював на посаді керівника секретаріату 

Рожищенської районної ради.  

З 1993 по 1994 рр. – радником глави Волинської облдержадміністрації з 

політичних питань. Також очолив Політично-координаційну раду Волині, що 

об’єднала майже всі національно-демократичні сили регіону.  

У 1993-1994 рр. був членом Луцького міського виконавчого комітету. 

У 1994 р. заступник начальника управління культури Волинського 

облвиконкому. 

З метою здобуття спеціалізованої  управлінської освіти, у 1995 р. вступає 

до Української Академії державного управління при Президентові України. У 

процесі навчання пройшов стажування у Міжнародному Інституті публічної 

служби (Париж), Університеті Північного Лондона та Міністерстві закордонних 

справ України. Підготував та успішно захистив магістерську роботу на тему 

«Становлення багатопартійної системи в Україні та перспективи її розвитку». У 

1996 р. закінчив Академію з відзнакою, отримав кваліфікацію «магістр 

державного управління» (M. P. A).  

Після навчання в Академії у 1995 р. повернувся на Волинь, де був 

призначений на посаду першого заступника начальника управління культури 

облдержадміністрації.  

У 1998 р. паралельно з державною службою розпочав педагогічну 

діяльність на кафедрі політології Волинського державного університету імені 

Лесі Українки на посаді старшого викладача.  

У 2002 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-

методологічні засади» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича, отримавши науковий ступінь кандидата політичних наук.  
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У 2004 р. Малиновському В. Я. присвоєне вчене звання «доцент». 

Після перемоги Помаренчевої революції, в якій він взяв активну участь, у 

березні 2005 р. призначений начальником новоствореного Управління державної 

служби Головного управління державної служби України у Волинській області, 

яке очолював до вересня 2014 року. В. Малиновському присвоєно 5 ранг 

державного службовця. 

У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему «Концептуальні засади 

трансформації територіальної організації влади України: регіональний та 

місцевий рівні» у Національному педагогічному університеті ім. М. П. 

Драгоманова з присудженням наукового ступеня доктора політичних наук. 

У 2014 р. Малиновському В. Я. присвоєне вчене звання «професор».  

У вересні 2014 р. він завершує державну службу і переходить на постійну 

роботу у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки на 

посаду професора кафедри політології та державного управління. У 2015 р. за 

його ініціативою та активною участю ліцензується нова для університету 

спеціальність «Державна служба».  

У вересні 2016 р. Малиновського В. Я. обирають академіком Академії 

політичних наук. 

З початком реформи децентралізації влади в Україні, у складі регіональної 

робочої групи він працює над Перспективним планом формування спроможних 

громад Волинської області. З липня 2016 р. працює регіональним консультантом 

з юридичних питань проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) Асоціації міст України.  

У зв’язку із закінченням контракту в Східноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки, в січні 2020 року перейшов працювати у 

Луцький національний технічний університет на посаду професора кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук. 

 

Займав і займає різні посади у громадському секторі: вченого секретаря 

Волинського регіонального наукового центру Української академії наук з 

державного управління, регіонального представника і члена ради Інституту 

аналізу політики та стратегій, члена президії Волинського обласного комітету 

профспілки працівників державних установ, члена навчально-методичної ради 

Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, голови 

обласного осередку Всеукраїнської Асоціації магістрів державного управління, 

члена редакційних колегій журналів «Вісник державної служби України», 

«Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. Міжнародні відносини», «Суспільно-політичні процеси», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,  «Україна 

та Польща: минуле, сьогодення, перспективи», редакційних колегій «Бібліотека 

молодого державного службовця», Волинської універсальної енциклопедії. 

 

Освіта: вища  

Наукові інтереси: державне управління, місцеве  самоврядування, 

публічна служба, політологія, територіальна організація влади, регіоналістика, 

децентралізація, адміністративно-територіальна реформа.  



Науково-педагогічна діяльність: з 1998 року по 2019 роки – старший викладач,  

доцент, професор кафедри політології та державного управління 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, з 2020 р. 

– професор кафедри соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького 

національного технічного університету 

Професійний досвід: 20 років науково-педагогічного стажу, 29 рік педагогічного 

стажу 

Навчальні дисципліни: державне управління, публічне управління, регіональне 

управління, державна служба, місцеве самоврядування, менеджмент у 

публічному управлінні, політичні аспекти державного управління, вступ до 

спеціальності 

Знання мов: російська, французька, польська  

Професійні нагороди:  

Нагороджений ювілейною медаллю ювілейна медаль «10 років 

Незалежності України» (2001), Подякою Президента України (2004), Почесною 

грамотою Головного управління державної служби України (2006), Почесною 

грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2000, 2009), Почесною 

грамотою Волинської обласної ради (2009, 2013), Почесною грамотою 

Рожищенської районної державної адміністрації (2001, 2009), Подякою 

Волинської обласної державної адміністрації (1996), Почесною грамотою 

професійної спілки працівників державних установ України (2011, 2015), 

Подякою Ковельського міського голови (2013), Подякою Рожищенської 

районної державної адміністрації (2014), Срібним нагрудним знаком СНУ імені 

Лесі Українки (2015), Подякою Федерації професійної спілок України (2018), 

Подякою Міністерства освіти і науки України (2018), Золотим нагрудним знаком 

СНУ імені Лесі Українки (2019), Почесною грамотою Луцького міського голови 

(2019), Орденом святих Кирила і Мефодія УПЦ КП (2019). 

У 2019 р. став переможцем Премії «Люди року – 2019. Волинь» у рамках 

Всеукраїнсткої програми «Люди ХХІ століття» у номінації «Професіонал року». 

Вибрані праці:  

1. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закл. / В. Я. Малиновський ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 

Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.  

2. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. / 

В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2003. – 160 с.  

3. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / 

В. Я. Малиновський. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 576 с. 

4. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління 

/ В. Я. Малиновський. – Київ : Атіка, 2005. – 240 с.  

5. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління 

/ В. Я. Малиновський. – 2-е вид., допов. й перероб. – Київ : Центр сприяння 

інституц. розвитку держ. служби, 2005. – 254 с. 

6. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. [для студентів 

ВНЗ] / В. Я. Малиновський. – Вид. 3-є, перероб. та допов. – Київ : Атіка, 2009. – 

608 с. 

7. Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України: 

концептуальні засади трансформації : монографія / В. Я. Малиновський ; М-во 



освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ ВНУ 

ім. Лесі Українки, 2010. – 448 с. 

8. Малиновський В. Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у 

Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В. Я. Малиновський. – Луцьк : 

Ініціал, 2013. – 352 с. 

9. Малиновський В. Я. Становлення і діяльність Народного Руху в 

Рожищенському районі : монографія / В. Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 

2016. – 224 с. 

10. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 

ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – Київ : ФОП Москаленко О. 

М., 2017. – Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування 

та електронної демократії / [В. Я. Малиновський, Н. В. Грицяк, 

А. І. Семенченко]. – 70 с. 

11. Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні : підручник / 

В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 2018. – 312 с. 

 

Членство в офіційних наукових товариствах:  Академік Академії політичних 

наук України, Член Волинської організації Національної спілки краєзнавців 

України.  

 

Робота при лабораторії: (вказати назву за наявності такого) 

Посилання на профілі у: Facebook: https://www.facebook.com/valik59/ 

Instagtram: https://www.instagram.com/valentynmal/?hl=uk 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qioW3GIAAAAJ&hl=ru 

Researchgate.net:  

Academia.edu: https://independent.academia.edu/MalinovskyValentin 
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