ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В УМОВАХ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

КЕРІВНИК – Бортніков Валерій Іванович, доктор
політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та
державного управління, член спеціалізованої вченої ради
Д 35.051.17 Львівського національного університету імені Івана
Франка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора, кандидата політичних наук за спеціальностями «Теорія
та історія політичної науки», «Політичні інститути та процеси».
Електронна адреса: bortnikov.valeriy@eenu.edu.ua; bortnikov.v@
gmail.com
Напрями наукових досліджень: проблеми
демократичної трансформації України та
Волині; політична участь громадян у контексті
міжнародного
досвіду
демократичної
трансформації; еволюція нормативно-правової
бази участі громадян у політичних процесах.
Основні наукові роботи: автор та співавтор
понад 100 наукових, навчально-методичних
публікацій, серед яких авторські та колективні
монографії, зокрема:
1. Волинь на зламі століть. Історія краю
(1989–2000). – Луцьк : [б. в.], 2001. – 690 с.
(у співавт.)
2. Помаранчева революція на Волині:
історія, факти, документи : монографія. – Луцьк
: Волин. обл. друк., 2005. – 220 с.
3. Політична участь і демократія: українські
реалії : монографія. – Луцьк : РВВ «Вежа»
Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. –
524 с.
4. Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти : монографія / за ред. А.
Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчека. –
Вроцлав : [б. в.], 2010. – 746 с.
5. Нариси історії органів державної влади
та місцевого самоврядування на Волині (1944–
2009 рр.) : монографія. – Луцьк : Волин. нац. унт ім. Лесі Українки, 2009. – 384 с. (у співавт.)
6. Волинь. Громадський рух: 20 років [громадський бюлетень]. – Луцьк : СПД Гадяк

Жанна
Володимирівна,
друкарня
«Волиньполіграф» ТМ, 2011. – 176 с. (у
співавт.).
7. Волинь
в
умовах
демократичної
трансформації (кінець ХХ – початок
ХХІ століття) : кол. моногр. / за заг. ред.
В. І. Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. нац.
ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 656 с. (у
співавт.).
8. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець ХVІІІ –
початок ХХ ст.) : монографія. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015.
– 480 с.
Наукове керівництво дисертаційними роботами:
Пивоваров Ю. А. Вплив етнонаціонального
чинника на процеси демократичної трансформації в Україні (2012).
Троценко В. В. Регіональні особливості
політичної участі громадян України в умовах
переходу до демократії (2012).
Мойса Б. С. Участь громадських організацій
інвалідів у формуванні державної політики щодо
осіб з обмеженими можливостями в Україні
(2013).
Байрак С. О. Місцеве самоврядування в
Республіці Польща: досвід демократичної
трансформації (2013).

Мельник І. В. Електоральна участь громадян
України
та
Федеративної
Республіки
Німеччини (1990–2013 рр.) (2014).

кратія» // Панорама політологічних студій :
наук. вісн. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – 2011.
– Вип. 1 (5–6). – С. 272–276.
4. Соціально-економічні фактори громадської
активності населення // Сучасна українська політика. Політики і політологи і про неї. – 2011.
– № 22. – С. 151–159.
5. Зміст програм українських націоналістичних політичних партій у дихотомії: «націоналізм
– демократія» // Політичний менеджмент. – 2011.
– № 2. – С. 117–127.
6. Регіональний вимір соціокультурної ідентифікації в Україні // Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ – початок
ХХІ століття) : кол. моногр. / за заг. ред.
В. І. Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки, 2012. – С. 34–68 (у співавт.).

АНОТАЦІЯ
Досліджено
проблеми
демократичної
трансформації України та Волині, еволюція
нормативно-правової бази участі громадян у
політичних процесах, участь громадян у контексті світового досвіду демократичної трансформації, зокрема Республіки Польща, та
Федеративної Республіки Німеччина. Значну
увагу приділено вивченню регіональних
особливостей політичної участі громадян
України, у тому числі на виборах до вищих
органів влади, впливу етнонаціонального
чинника
на
процеси
демократичної
трансформації в Україні, процесів становлення
та розвитку інституційної структури органів
державної влади та місцевого самоврядування
в України.
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