управлінського та демократичного підходів.
Список використаних джерел
1. Панухник О. В. Методичне забезпечення стратегічного планування
в регіонах України / О. В. Панухник // Актуальні проблеми економіки. –
2009.  № 1. – С. 152–157.
2. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: практичний посібник / За ред. І. Санжаровського. – К. : Вид-во К.І.С.,
2008. – 214 с.
3. Станасюк Н. С. Аналіз стратегічного планування місцевого розвитку / Н. С. Станасюк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. (Вісник Національний університет «Львівська політехніка» , 2009, № 647.  С. 212–217.
4. Стратегический анализ и разработка стратегии развития города: методическое пособие по семинарским занятиям для студентов. – Красноярск :
РИО СФУ, 2007.  336 с.
5. Мавко П. Стратегічне планування розвитку територій [Електронний
ресурс] /
П. Мавко. –
Режим
доступу:
msdp.undp.org.ua/data/.../8%20strategic%20management_частина3.
6. Карий О. Стратегічне планування розвитку міста / О. Карий. –
Львів : «СПОЛОМ», 2006. – 287 с.
7. Кашевський В. Стратегічний план – не розкіш, а необхідність для
сучасного українського міста / В. Кашевський // Волинський Ресурсний
Центр, річний звіт 2004. – С. 5–8.
8. Фонд «Ефективне Управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.feg.org.ua.

___________________________
УДК 35.316
Кінщак А. В., аспірант, АМУ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Досліджено сучасні ефективні зарубіжні механізми державного регулювання регіонального розвитку. Здійснено аналіз системи управління регіональним
розвитком в зарубіжних країнах. Визначено моделі політики регіонального розвитку в країнах Європи.
Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, державна регіональна
політика, європейська інтеграція, моделі регіонального розвитку, механізми
реалізації державної регіональної політики.
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The modern foreign effective mechanisms of state regulation of regional
development is investigated. The system of regional development in foreign countries is
analysed. Determined models of regional development in Europe.
Keywords: region, regional development, the state regional policy, European
integration model of regional development, mechanisms of realization of state regional
policy.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження основних
компонентів регіональної політики зарубіжних країн, особливо
Європейського Союзу, не викликає сумнівів. Адже концептуальна розробка
регіональної політики України (як імплікація деякою мірою структури та
позитивних елементів регіональної політики країн, які мають багатий досвід
у цій галузі) є цілком реальною об’єктивною необхідністю сьогодення з
точки зору подальшої активізації участі України в європейському
регіональному
співробітництві
зокрема,
і
просування
її
до
загальноєвропейської інтеграції взагалі. Відтак, дослідження сучасних ефективних моделей механізму державного регулювання регіонального розвитку, що використовуються у різних країнах, є важливим для їх можливої
адаптації в умовах України, а тому, заслуговує значної уваги.
Постановка завдання. Європейський вибір України зумовлює новий
підхід до формування цілей, пріоритетів, інструментів та механізмів реалізації державної регіональної політики. Тому доцільним уявляється визначення основних засад формування та реалізації регіональної політики розвинених країн та ЄС, спрямованих на вирішення конкретних проблем як
державного рівня, так і розвитку регіонів, проведення аналізу та оцінювання
політики щодо регіонального розвитку.
Виклад основного матеріалу. У більшості зарубіжних країн склалась
три ланкова система управління територіальним соціально-економічним
розвитком. Відтак, у системі центральних органів влади створені й діють
інституції, що безпосередньо опікуються регіональним розвитком.
Центральні органи територіального управління здійснюють макрорегулювання процесів соціально-економічного розвитку. Тут же формується законодавче середовище, що регламентує всю діяльність у сфері
територіального управління. Поряд з центральними органами влади
управлінською діяльністю займаються великі регіональні та локальні
територіальні структури.
Розглянемо детальніше, як здійснюється регіональне управління в
різних зарубіжних країнах. Якщо аналізувати механізм здійснення регіональної політики як єдиної політики Євросоюзу, то він характеризується наявністю спільних для всіх країн принципів та підходів у ставленні до регіонального розвитку. А з огляду на особливості регіонального розвитку в кожній
із країн-членів ЄС, практична реалізація цих принципів належить до
компетенції національних урядів.
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Так, в Угорщині функціонує Національна Рада регіонального розвитку
та Міністерство довкілля і регіональної політики та Національна рада
регіонального розвитку. Основним завданням Національної Ради
регіонального розвитку є підготовка відповідних законопроектів, урядових
рішень, гармонізація діяльності галузевих міністерств, інших державних установ, адміністрування діяльності організацій, які займаються просторовим
розвитком, участь у складанні регіональних програм розвитку. У Румунії
функціонує Національна рада регіонального розвитку, координаційний орган при Кабінеті Міністрів. Основними функціями Ради є розробка
Національної програми регіонального розвитку, моніторинг використання
коштів Національного фонду регіонального розвитку, стимулювання
співробітництва між макрорегіонами та субрегіонами, участь у розробці
регіональних програм.
У Польщі діє Державна рада територіального розвитку. До її складу
входять представники як законодавчої, так і виконавчої влади. До компетенції
Ради входить підготовка пропозицій щодо формування державної
регіональної політики, оцінок в галузі територіального планування.
У Польщі функціонує три агентства регіонального розвитку
національного рівня: Польське агентство регіонального розвитку, Агентство
промислового розвитку, які координують дослідження з питань
регіонального розвитку та допомагають втілювати програми на місцях;
Національна асоціація агентств регіонального розвитку, на яку покладено
освітні функції, зокрема: організація навчальних програм, для урядовців
регіонального та місцевого рівнів, проведення семінарів, круглих столів,
обмін інформацією, консультації.
В Ірландії, Португалії та Греції також використовується
централізований підхід щодо питань регіональної політики. У Греції
практично всю відповідальність за проведення регіональної політики
покладено на Міністерство національної економіки.
Індустріальна політика в Ірландії здійснюється через державні
відомства, які підзвітні Міністру підприємництва та зайнятості. У
Португалії вся відповідальність за проведення регіональної політики
покладена на Генеральний директорат з регіонального розвитку
Міністерства планування та регіонального розвитку. Це характеризує
Португалію як централізовану унітарну державу.
У Фінляндії Міністерство внутрішніх справ несе відповідальність за
формування регіональної політики. Відповідальність за проведення
регіональної політики покладено на різні центральні міністерства. Регіони
Фінляндії приймають окремі рішення (в рамках невеликих проектів), так як
основні рішення приймаються централізовано.
Країни Північної Європи відрізняються великим досвідом у галузі
проведення регіональної політики: централізований підхід у Франції та в
Люксембурзі; Нідерландам та Сполученому Королівству властива велика
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ступінь децентралізації; федеративна система діє в Австрії та Бельгії.
Конституція Австрії не розмежовує компетенції за проведення
регіональної політики. Існує неформальний поділ сфер компетенції між
федеральним рівнем, адміністраціями земель та місцевими властями.
Надання допомоги регіонам здійснюється відповідно до спільних проектів,
які фінансуються і реалізуються федеральним урядом і адміністрацією
відповідної землі. Питаннями координації проектів в усіх політичних сферах
займається Адміністрація Федерального Канцлера (до її складу входить
спеціальний департамент з регіональної політики).
У Бельгії питання регіональної політики розглядаються на
регіональному рівні. Рішення про надання допомоги приймаються
регіональної адміністрацією для великих проектів, інші рішення
приймаються Регіональним Міністром економіки.
До того ж, регіональну політику в деяких зарубіжних країнах
здійснюють спеціалізовані державні директивні або дорадчі органи. У
Канаді діє комітет Кабінету Міністрів з питань економічного та
регіонального розвитку. У США функціонує Президентська комісія з проблем федералізму. Вона займається підготовкою аналітичних звітів і
рекомендацій для президента та Конгресу, виробленням шляхів удосконалення федеративних відносин, координацією поточної діяльності
федеральної адміністрації з питань удосконалення міжрегіональних
відносин.
У практиці США накопичений значний досвід створення та
функціонування агентств регіонального розвитку. Найбільш поширеною є
така організаційна форма агентства регіонального розвитку, як державна
інвестиційна корпорація. У цій країні діє дольове фінансування
регіональних проектів з боку федерального центру, регіону і місцевих громад. Це сприє об’єднанню всіх груп інтересів відносно цілей регіонального
розвитку (ефект співучасті).
В Японії при Кабінеті Міністрів діють Економічна консультативна рада та Консультативна рада планування комплексного розвитку території.
Керує ними прем’єр-міністр. Основним робочим органом у державному
апараті Японії, що розробляє державну регіональну політику, програми і
плани регіонального соціально-економічного розвитку є Управління
економічного планування.
У Швеції сформувалася система, при якій регіональна адміністрація
здійснює загальнонаціональні директиви. При Міністерстві промисловості і
торгівлі створено підрозділи, до компетенції яких входить розробка
регіональної політики щодо слаборозвинених районів, контроль за
проведення політики та здійснення зв’язку з Європейською Комісією.
Розробкою стратегією розвитку регіонів займаються Адміністративні ради
графств.
Слід підкреслити, що у Швеції створюються державні регіональні
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компанії, які беруть дольову участь у реконверсії підприємств і організації
виробництва нових товарів, підтримують малі і середні підприємства.
У Нідерландах створено п’ять державних компаній регіонального розвитку. Їх головна мета – удосконалення економічної структури регіонів і
розв’язання проблем безробіття. Вони стимулюють розвиток власного
потенціалу провінцій та посилення зв’язків між регіональною та
національною промисловістю, надають допомогу малим та середнім
підприємствам, приймають дольову участь у діяльності окремих фірм. Особливість нідерландського досвіду полягає в тому, що на початку реконструкції регіону була створена спеціальна адміністрація з представників центрального уряду, провінції і муніципалітетів, яку розпустили, як тільки поставлені цілі були досягнуті.
У Бельгії створюються регіональні інвестиційні компанії, які виконують такі функції: стимулюють створення, реконструкцію та розширення
приватних фірм, сприяють створенню нових державних компаній. Існують
також регіональні корпорації розвитку, які управляють регіональними банками даних, підтримують секторальні інтереси і беруть участь в управлінні
фірмами, які потрапляють у важкі умови.
До того ж, досвід західних країн пропонує відпрацьовану форму інституційної підтримки регіонального розвитку – агенції регіонального розвитку та їхні мережі. Вони ефективно співпрацюють з місцевою та центральними владами у ролі головних центрів стратегічного планування та супроводження проектів розвитку територій, забезпечують ефективну міжсекторну співпрацю влади-бізнесу-громадськості та створюють нове економічне середовище. Вважаємо, що в Україні склалися всі умови для створення
Національної мережі агентств регіонального розвитку.
В контексті розгляду даного питання, зазначимо, у характерною рисою еволюції інституційного забезпечення регіональної політики в країнах
ЄС є децентралізація на принципах субсидіарності [2]. Регіональна політика
є багаторівневою і здійснюється органами влади центру, регіонів та органами місцевого самоврядування. Раніше основну роль у розробці й реалізації
регіональної політики відігравали центральні органи виконавчої влади, нині
все активнішу участь у процесах регіонального розвиту беруть органи
місцевого та регіонального самоврядування, а також наднаціональні органи
управління, які представляють Структурні фонди Європейського Союзу.
Роль центрального уряду, що залишається головним елементом в
інституційній інфраструктурі регіональної політики, все більше зводиться
до розробки концептуальних засад і необхідної нормативно-правової бази.
Водночас у реалізації регіональної політики зростає роль регіонального і
місцевого самоврядування, приватних структур, громадських організацій,
які відстоюють інтереси громад і регіонів, а також професійних структур
(зокрема агентств регіонального розвитку), покликаних сприяти
регіональним ініціативам, і які мають бути поза впливом як політичних
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інтересів, так і інтересів окремих органів влади.
При цьому загальною особливістю для всіх європейських країн, яка
має важливе значення для України, є чітке законодавче визначення функцій,
повноважень і відповідальності кожної з інституцій, що беруть участь у
розробленні й реалізації державної регіональної політики та координації й
узгодженості їх діяльності.
До того ж, у країнах ЄС вироблені конкретні спільні політичні
принципи, необхідні для досягнення поставлених цілей в області
регіональної політики, серед яких: наявність узгодженої нормативноправової бази, обов’язкове запровадження структурних реформ, розвиток
економічної структури регіону виключно на принципах ринкової економіки,
запровадження механізмів регіональної політики на всій території, а не в
окремих галузях чи місцевості.
Суть адаптації Європейської регіональної політики для України
визначається у застосуванні головних принципів регіональної політики
Євросоюзу. У зв’язку з необхідністю реалізації саме цих принципів важливого значення набуває необхідність розробки науково обґрунтованої
Концепції регіональної політики України.
Щодо управління територією, то різні держави світу використовують
свої моделі забезпечення соціально-економічного зростання регіонів та подолання основних територіальних диспропорцій. Регіональна політика багатьох країн включає індивідуальний підхід до кожного регіону з метою вирішення тих чи інших проблем за активної участі громад та місцевої влади.
При цьому, варто зазначити, що існує 4 основних види регіональної
політики. Відповідно до вибору того чи іншого виду використовуються
певні інструменти та механізми реалізації і фінансування, котрі, якщо
підсумувати, можна охарактеризувати як: стимулююча (політика Уряду
Італії та ЄС щодо півдня Італії, починаючи з так званої каси півдня і
закінчуючи сучасними заходами щодо посилення соціального капіталу);
компенсуюча (політика у Великобританії, коли значні кошти виділялися на
компенсацію закриття великих промислових потужностей у північних та
«середніх» регіонах країни – колишніх локомотивах економічного зростання, а нині центрах новітніх послуг); протидіюча (політика Франції спрямована на деконцентрацію економічної діяльності з регіону Іль-де-Франс (Великий Париж) у метрополії другого порядку (Марсель, Ліон, Нант).
Великі розвинуті країни (США, Канада, Австралія) подають багато
прикладів вирішення регіональних проблем, що є актуальними для України.
Це процеси зміни територіального розподілу праці та міжрегіональної
кооперації, реструктуризація старопромислових та аграрних регіонів,
освоєння регіонів з багатими природними ресурсами, регулювання розвитку
міст та агломерацій, модернізація інфраструктурних систем, оздоровлення
екологічної ситуації та багато інших. Приклади вирішення регіональних
проблем в цих країнах не завжди варті наслідування, але в усіх випадках во192

ни містять корисні знання для нової практики.
Багато не великих розвинутих країн також мають цінний досвід
вирішення регіональних проблем. Варто зазначити, що головне тут – не
масштаб країни, а її регіональне різноманіття і ступінь активності
регіональної політики держави. Наприклад, у Німеччині особливо цікавий
досвід реструктуризації нових східних земель, в Італії – повчальна політика
подолання соціально-економічних диспропорцій між Північчю та Півднем, в
Японії – деконцентрація промислового виробництва та збереження
рекреаційних територій, в Іспанії – вирішення конфліктів між «центром» та
автономіями, в Нідерландах – осушення та освоєння великих ділянок моря.
Окрім названих, ще багато інших країн мають цінний досвід
територіального облаштування на рівні агломерацій, міст, сільських
місцевостей [1].
Аналіз зарубіжних досліджень з проблем територіального розвитку
свідчить про різноманітність методів усунення або скорочення регіональної
нерівності в розвинутих країнах. Безперечний інтерес викликає досвід
розміщення підприємств високотехнологічних галузей в економічно та
соціально відсталих районах з надлишками трудових ресурсів, природними
обмеженнями цілорічної сільськогосподарської зайнятості (створення
технопарків, центрів нововведень, «технополісів»). Одним із методів, які
широко практикуються у державній регіональній політиці, є створення
«полюсів зростання»: обираються пункти, найсприятливіші щодо ресурсів
або географічного розташування; у подальшому кожен такий пункт, забезпечений інфраструктурними спорудами та виробничими підприємствами,
перетворюється на «центр розвитку». Таке перетворення стає важливим
фактором регіонального економічного розвитку, багато в чому воно
пов’язане з тією роллю, яку «полюси» відіграють у доведенні розробок,
здійснюваних вищими навчальними закладами, а також у виготовленні нових видів промислової продукції, придатних для реалізації на ринку. Такі
«полюси зростання» проблемних регіонів покликані поступово вивести їхню
економіку зі стану депресії.
Важливою частиною системи державного управління територіальним
розвитком
постають
цільові
програми
загальнонаціонального,
регіонального, місцевого рівнів. Вони дуже поширені у країнах ЄС.
Стабільне функціонування систем «центр-регіони» у розвинутих
країнах багато в чому визначається налагодженою системою бюджетного
федералізму, яка зменшує регіональні соціально-економічні нерівності та
підтримує державну єдність.
В Західній Європі широке розповсюдження отримали механізми програмного підходу і планування. До них можна віднести: програмний підхід
Структурного Фонду, що сприяє розвитку економічної та соціальної
інтеграції всередині Європейського Союзу. Система програмного підходу
Структурного Фонду ґрунтується на активному просуванні до соціально193

економічної інтеграції в ЄС за допомогою зниження відмінностей у розвитку регіонів всередині країн-членів і між ними.
Аналізуючи сучасні моделі регіонального розвитку, слід зазначити,
що регіональний розвиток сам по собі не пов’язаний з автоматичною необхідністю реформування держави або її політичних чи адміністративних інституцій. Чимало країн запровадили форми «регіонального розвитку», які
фундаментально не вимагають суттєвої модифікації суспільних або державних органів, чи перегляду їхніх повноважень. Такою є ситуація в невеликих
країнах – Ірландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах – скрізь існують
форми втручання на рівні регіонів (або безпосередньо з боку держави, або
через місцеві інституції), але жодна з них не вимагала проведення масштабних реформ державних інститутів.
Водночас на практиці існували випадки, коли більш широкі процеси
децентралізації або регіоналізації держави (як правило, з політичних або
інших неекономічних міркувань) здійснювалися одночасно зі створенням
структур регіонального розвитку або в рамках створення таких структур. У
таких випадках часто здійснюється перегляд конфігурації державних
інвестицій (та час від часу податкових повноважень), внаслідок яких
формується певна регіональна політика або навіть відбувається
регіоналізація. Саме це трапилося в Західній Німеччині, Іспанії, Італії,
Бельгії, Великій Британії, Польщі, Чехії, Франції. Деякі з цих країн уже проводили політику функціонального регіонального розвитку в тій чи іншій
формі як правило, на основі іншої логіки, але поглиблене реформування
держави вело до децентралізації та регіоналізації.
Отже, регіоналізація та децентралізація стали провідними принципами
європейської та світової політики, що вплинуло на зростання важливості
багаторівневого управління і суттєвих змінах в організації регіонального
рівня управління. Процеси децентралізації, що відбуваються у більшості
європейських країн, супроводжуються введенням і реалізацією принципів
досконалого управління під впливом європейської регіональної політики.
Наближення української системи публічної влади і управління до
європейських принципів врядування означає здійснення якісних і кількісних
змін в організації регіонального управління. На підставі аналізу досліджень,
присвячених цій проблематиці, можна виділити такі моделі: регіональної
корпорації, планових контрактів, спільної участі у вирішенні задач.
1. Регіональні корпорації широко застосовуються в таких країнах, як
Італія, Бельгія, Нідерланди, а також США й Канаді та функціонують у формі
інвестиційних компаній та регіональних цільових фондів.
Засновниками інвестиційних компаній виступають органи загальнодержавного і регіонального управління. Статутний капітал цих компаній
формується головним чином за рахунок коштів, що надаються урядом, також органами регіонального та територіального управління. Практикується
залучення як внутрішніх, так і зовнішніх приватних інвестицій.
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Застосовуючи фінансово-кредитні методи, інвестиційні компанії
сприяють утворенню, реконструкції та розширенню приватних та
муніципальних підприємств та організацій. Надаючи фінансову підтримку,
беручи участь на пайових засадах у техніко-технологічному переобладнанні
підприємств, що опинилися у складному фінансово-економічному
становищі, ці компанії забезпечують оновлення та розвиток виробничої та
соціальної інфраструктури господарських комплексів регіонів.
Для проблемних регіонів, де переважають добувні галузі, регіональні
корпорації застосовуються у формі регіональних цільових фондів. Від
інвестиційних компаній вони відрізняються способом акумуляції
фінансових ресурсів – за рахунок відрахувань від рентних платежів.
Зазначені фонди створюються у формі трасту, до складу якого входить
інвестиційна компанія. Кошти фонду збільшуються за рахунок того, що
вкладаються в цінні папери, нерухомість тощо. Інвестиційні компанії використовують трастовий капітал для інвестування проектів, які забезпечують
соціально-економічний розвиток регіону.
Вищенаведена модель практикується як у промислово розвинутих
країнах, так і тих, що розвиваються, при цьому як ставки, так і база
відрахувань суттєво відрізняються.
2. Планові контракти вперше почали практикуватися у Франції. Назва
цієї моделі походить від документа, що формалізує угоду між урядом і
регіоном щодо проведення скоординованої політики стосовно проблем свого розвитку. У рамках цього документа визначаються стан розвитку регіону
в різних сферах (соціально-економічній та екологічній), проблеми, їх вплив
на господарську ситуацію та перспективи економічного розвитку, оцінка
можливостей і форми узгодження національних та регіональних інтересів,
окреслюються зобов’язання, заходи й терміни їх реалізації, а також
фінансова участь суб’єктів угоди щодо вирішення відповідних проблем.
Для реалізації укладених угод виникає потреба в спеціальному
організаційно-фінансовому механізмі. Функціонування цієї моделі
підкріплено спеціальним законодавством.
3. Модель «спільної участі у вирішенні завдань» була розроблена і
практикується у ФРН, та відповідно орієнтована на федеративні державні та
міждержавні утворення [3].
Організаційна складова механізму управління регіональним розвитком
в зазначеній моделі передбачає утворення окремого державного органу
управління, що буде займатися реалізацією державної регіональної політики
та координацією заходів загальнодержавних (функціональних і галузевих
міністерств) та виконавчих органів влади регіонів. Поряд з цим
передбачається існування структури, у рамках якої спільно органами загальнодержавного і регіонального управління визначаються цілі,
пріоритети, підходи щодо порядку та форми фінансового і правового забезпечення формування та проведення скоординованої й узгодженої державної
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регіональної політики.
В цьому контексті варто зазначити і про моделі політики
регіонального розвитку в країнах Європи, які можна визначити, як
«італійську», «іберійську» та «ірландську».
«Ірландська» модель успіху базується на зростанні економічної
концентрації, скоординованих зусиллях забезпечення внутрішньої
регіональної інтеграції через адекватну територіальну політику забезпечення соціальних послуг (інвестування в освіту, фахову підготовку робочої сили), селективні інфраструктурні інвестиції у транспортний зв’язок між розвинутими і відсталими регіонами.
Елементи «італійської» та «іберійської» моделі присутні, зокрема, в
регіональній політиці Великобританії з наданням грантів регіонального розвитку та селективною регіональною допомогою, підтримку в Німеччині через регіональну політику GA. Ефективність такої політики є недостатньо
переконливою, навіть для таких розвинутих країн.
Таким чином, проаналізувавши досвід зарубіжних країн щодо
реалізації державної регіональної політики, слід зазначити про необхідність
створення в Україні гнучкої та стійкої системи врегулювання локальних та
загальних інтересів шляхом: реформи адміністративно-територіального
поділу держави; визначення ієрархії, статусу регіонів за нормами
європейського міжнародного права; формування ієрархії органів
регіонального самоврядування з урахуванням регіональної специфіки (як
використання головних принципів таких документів, як Європейської Хартії
Місцевого Самоврядування, Хартії Конгресу місцевих і регіональних влад
Європи); вироблення власне механізму дії інститутів на місцевому та
регіональному рівнях, вироблення механізмів їх контролю.
Висновки. Значна увага, яка приділяється проблемам розвитку
регіонів в зарубіжних країнах є підтвердженням того, що державна
регіональна політика має розглядатися як один з найважливіших механізмів
забезпечення стійкого економічного зростання та суспільної злагоди в
Україні. Формування і реалізація державної регіональної політики з урахуванням досвіду та відповідно до стандартів регіональної політики
європейських держав стане важливим кроком на шляху включення
української економіки в європейський економічний простір та інтеграції
України у Європейське Співтовариство.
Список використаних джерел
1. Гранберг А. Региональное развитие: опыт России и Европейского
Союза / А. Гранберг. – М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2010. – 91 с.
2. Лендьел М. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної
європи: монографія / М. Лендьел. – Ужгород : Мистецька лінія, 2011. – 688 с.
3. Ткачук А. Регіональна політика: правове регулювання. Світовий
та український досвід / А. Ткачук. – К. : Леста, 2011. – 260 с.
196

nuczu.edu.ua

