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Подлужна Н. О., Долга В. С. Формування державної регіональної політики: досвід країн «Великої сімки»
Визначено можливості адаптації досвіду країн «Великої сімки» в умовах України щодо нормативно-правового забезпечення формування та ре-
алізації державної регіональної політики. Використано методи аналізу та синтезу інформації, які дозволили встановити переваги та «слабкі 
місця» в законодавстві України та країн «Великої сімки» для забезпечення розвитку регіональної економіки, а також метод порівняння, на осно-
ві якого визначено можливість адаптації закордонного досвіду щодо формування та реалізації державної регіональної політики. Встановлено 
основні напрями реалізації державної регіональної політики шляхом детального дослідження наявних нормативно-правових документів України. 
Виявлено переваги і «слабкі місця» у законодавстві України щодо регулювання забезпечення регіонального розвитку. Визначено, що «слабкими 
місцями» законодавства України в напрямі регулювання державної регіональної політики є: розробка та впровадження програм розвитку ре-
гіонів узагальненого характеру без урахування рівня розвитку територіальних одиниць; слабке стимулювання інновацій; недостатня прозо-
рість діяльності державних адміністрацій і контролю над документацією щодо місцевих бюджетів; відсутність положень щодо підвищення 
рівня розвитку депресивних регіонів. Обґрунтовано можливість використання досвіду країн «Великої сімки» для розробки рекомендацій щодо 
вдосконалення державної регіональної політики. Встановлено, що Велика Британія, Франція та Італія не мають спеціального законодавства з 
регіональної політики, проте воно наявне у США, Канаді, Японії та Німеччині. Досліджено досвід використання інструментів реалізації державної 
регіональної політики країнами «Великої сімки» за відсутності спеціального законодавства. Проведено моніторинг нормативно-правових до-
кументів державної регіональної політики країн «Великої сімки», у яких діє спеціальне законодавство з розвитку регіонів. Виконано порівняльний 
аналіз українського та зарубіжного досвіду щодо реалізації політики забезпечення регіонального розвитку. Запропоновано рекомендації щодо 
прискорення процесів стимулювання розвитку регіонів шляхом активізації регіональної політики в напрямі забезпечення підтримки депресивних 
регіонів завдяки: підтримці малого та середнього бізнесу; впровадженню розумної спеціалізації з одночасним розвитком диверсифікованих форм 
економіки знань; упровадженню інструментів інноваційної та цифрової економіки в усі сфери діяльності суб’єктів господарювання; включенню 
пріоритетів територій малих міст і сіл до планів розвитку регіонів.
Ключові слова: регіональна політика, розвиток регіонів, закордонний досвід, законодавство, смарт-спеціалізація.
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Podluzhna N. O., Dolha V. S. Formation of the State Regional Policy: The Experience of the G7 Countries
The possibilities of adaptation of the experience of the G7 countries in the conditions of Ukraine regarding the regulatory and legal support for the forma-
tion and implementation of the State regional policy are determined. Methods of analysis and synthesis of information were used, which allowed to establish 
advantages and «weaknesses» in the legislation of both Ukraine and the G7 countries to ensure the development of the regional economy, also a comparison 
method based on which the possibility of adaptation of foreign experience in the formation and implementation of the State regional policy was determined. 
The main directions of implementation of the State regional policy were established through a detailed study of the existing regulatory and legal documents of 
Ukraine. Advantages and «weaknesses» in the legislation of Ukraine on regulation of regional development are identified. It is defined that the «weaknesses» 
of Ukrainian legislation in the direction of regulation of the State regional policy are the following: development and implementation of generalized programs 
for the development of regions without taking into account the level of development of territorial units; weak stimulation of innovations; lack of transparency 
of the activities of the State administration bodies and control over documentation as to local budgets; lack of provisions to increase the level of development of 
depressed regions. The possibility of using the experience of the G7 countries to develop recommendations for improving the State regional policy are substanti-
ated. It is determined that the United Kingdom, France and Italy do not have special legislation on regional policy, but it is effective in the United States, Canada, 
Japan and Germany. The experience of using instruments for the implementation of the State regional policy by the G7 countries in the absence of special 
legislation was studied. The normative and legal documents of the State regional policy of the G7 countries, which have special legislation on the development 
of regions, were monitored. A comparative analysis of Ukrainian and foreign experience on implementation of regional development policy was carried out. 
Recommendations on accelerating the processes of stimulating the development of regions by activating regional policy towards supporting depressed regions 
are proposed as follows: support for small and medium-sized businesses; introduction of smart specialization with simultaneous development of diversified 
forms of knowledge economy; introduction of instruments of innovative and digital economy in all spheres of activity of economic entities; inclusion of priorities 
of small towns and villages into the regional development plans.
Keywords: regional policy, development of regions, foreign experience, legislation, smart specialization.
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В України дуже гостро постають проблеми, 
пов’язані з відставанням окремих місцевостей 
або регіонів за рівнем їхнього інклюзивного 

розвитку, що обумовлено специфічними характерис-
тиками спроможності й економічного потенціалу цих 
територій, наявністю слабких місць у законодавчому 
регулюванні забезпечення рівномірного регіонально-
го розвитку, ступенем їх державної підтримки. Про-
гресивний розвиток регіонів країни повинен досяга-
тися за рахунок ефективної державної регіональної 
політики, яка має бути направлена на згладжування 
асиметрії розвитку територій, забезпечення достат-
нього рівня активізації підтримки розвитку напрямів 
смарт-спеціалізації областей, формування економіки 
знань завдяки розвитку її диверсифікованих форм, 
а також оновлення й удосконалення законодавства 
залежно від зміни пріоритетів розвитку регіонів [1]. 
Проте реалізація регіональної політики постійно 
ускладнюється процесами внутрішньої та зовнішньої 
міграції населення, капіталів та інвестицій і монопо-
лізації домінуючих галузей тощо. Отже, для забез-
печення достатнього рівня ефективності державної 
регіональної політики в Україні виникає необхідність 
дослідження й адаптації зарубіжного досвіду у вирі-
шенні проблем розвитку регіонів з боку орієнтирів 
нормативно-правового забезпечення. 

Проблеми розвитку територій і формування 
державної регіональної політики на основі оцінки 
можливостей застосування закордонного досвіду в 
умовах України знайшли відображення в досліджен-
нях і наукових працях таких українських учених, як: 
О. Снігова, яка виявила суперечності та перспекти-
ви розвитку старопромислових регіонів України [2]; 
І. Дегтярьова, яка розкрила сутність концепції ре-
гіонального розвитку, еволюцію якого розглянуто 
як основу сучасного регіонального управління [3];  
З. Варналій, який проаналізував особливості та страте-
гічні пріоритети державної регіональної політики [4]. 

Серед вітчизняних вчених, які розглядали зару-
біжний досвід у регіональній економіці, можна виді-
лити таких науковців: Н. Ліба, яка дослідила закор-
донний досвід реалізації регіональної політики [5]; 
А. Прокопюк, який охарактеризував наукові підходи 
та світові практики державної регіональної політики 
[6]. Закордонними вченими, які займалися розглядом 
цієї проблеми, є: В. Гармаакорпі (V. Harmaakorpi) та  
С. Пеккарінен (S. Pekkarinen), які у своїх досліджен-

нях висвітлили значення розвитку регіону як інстру-
менту регіональної інноваційної політики [7]. 

При цьому, незважаючи на велику кількість на-
укових досліджень, невирішеними залишаються про-
блеми щодо нерівномірного розвитку регіонів і вдо-
сконалення нормативно-правового регулювання у 
сфері забезпечення регіонального розвитку.

Отже, метою статті є дослідження можливос-
тей адаптації досвіду щодо нормативно-правового 
забезпечення формування та реалізації державної 
регіональної політики країн «Великої сімки» для ви-
значення шляхів досягнення прогресивного розвитку 
регіонів України.

Для вирішення мети дослідження використано 
методи аналізу та синтезу інформації, які дозволи-
ли встановити переваги та «слабкі місця» в законо-
давстві України та країн «Великої сімки» для забез-
печення розвитку регіональної економіки; метод 
порівняння, на основі якого визначено можливість 
адаптації закордонного досвіду щодо формування та 
реалізації державної регіональної політики.

Державна регіональна політика регулюється 
низкою законів України, відповідно до змісту 
яких цей вид політики виступає як складова 

частина внутрішньої політики держави. Основним 
нормативно-правовим документом, який спрямовано 
на регулювання процесів забезпечення регіонального 
розвитку, є Закон України (далі – ЗУ) від 05.02.2015 р. 
№ 13 «Про засади державної регіональної політики» 
[8], у якому зазначені основні законодавчі документи 
з розвитку регіонів за напрямом регулювання та рів-
нем розгляду на визначений період часу (рис. 1).

У результаті дослідження встановлено, що за-
значені нормативно-правові документи мають визна-
чені переваги та «слабкі місця» в напрямі формуван-
ня регіональної політики (табл. 1). Такими «слабки-
ми місцями» законодавства в напрямі регулювання 
державної регіональної політики України є:
 розробка та впровадження програм розвитку 

регіонів узагальненого характеру без ураху-
вання рівня розвитку територіальних оди-
ниць (сільської місцевості, малих міст); 

 слабке стимулювання інновацій; 
 недостатня прозорість діяльності державних 

адміністрацій та контролю над документаці-
єю щодо місцевих бюджетів; 
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Нормативно-
правові 
документи, 
що регу-
люють 
основи 
регіональ-
ного 
розвитку 
в Україні 
(ст. 5)

Регулювання
різних 
напрмів 
сфери 
регіональ-
ного роз-
витку (ст. 7)

1. ЗУ від 01.07.2010 р. № 2411-VI «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики» [9]

2. ЗУ № 2850-IV від 08.09.2005 р. № 2411-VI-ВР «Про стимулювання
розвитку регіонів» [10]

3. ЗУ від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 
в Україні» [11]

4. ЗУ від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеві державні 
адміністрації» [12]

5. ЗУ від 24.06.2004 р. № 1861-IV «Про транскордонне 
співробітництво» [13]

6. ЗУ від 17.02.2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної
діяльності» [14]

7. ЗУ від 18.03.2004 р. № 1621-IV «Про державні цільові 
програми» [15]

8. ЗУ від 23.03.2000 р. № 1602-III «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України» [16]

9. ЗУ від 07.02.2002 р. № 3059-III «Про Генеральну схему 
планування території України» [17]

10. Державна стратегія регіонального розвитку України

11. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку України

12. Регіональні стратегії розвитку

13. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку

14. Інвестиційні програми, спрямовані на розвиток регіонів

Рис. 1. Основні нормативно-правові документи України, направлені на регулювання процесів формування 
регіональної політики

Джерело: складено на основі [8–17].

 відсутність положень щодо підвищення рівня 
розвитку депресивних регіонів і резервних 
фондів з подолання наслідків раптових криз і 
реальних катастроф.

Отже, на основі моніторингу нормативно-пра-
вових документів України встановлено, що 
існує ряд проблем у сфері регулювання регі-

ональної політики задля забезпечення комплексного 
розвитку регіонів. До того ж, наявність регіональних 
проблем довгострокового характеру в Україні поро-
джує потребу у визначенні можливостей адаптації за-
кордонного досвіду щодо подолання перешкод роз-
витку регіонів з боку законодавчого регулювання. 

Зрозуміло, що неможливо одразу охопити до-
свід багатьох розвинених країн світу. Тому для за-
стосування закордонної практики стосовно змісту 
досліджуваних проблем регіонів України має сенс 
використовувати досвід групи країн «Великої сімки», 
оскільки вони мають налагоджену регіональну полі-
тику та кооперацію між регіонами, а також практику 

виправлення негативних особливостей регіонально-
го розвитку, які властиві територіям України. 

У результаті дослідження нормативно-право-
вих документів, які регулюють державну регіональну 
політику країн «Великої сімки», визначено, що Вели-
ка Британія, Франція та Італія мають «слабкі місця» 
у формуванні регіональної політики, проте не мають 
специфічного законодавства в цій сфері. Регіональний 
розвиток цих трьох країн забезпечується процесами 
складання порядку денного регіонів і програм регіо-
нальних робіт, планування інвестицій, укладання спе-
ціальних угод між регіонами та суб’єктами господа-
рювання або формування агентств розвитку (табл. 2).

В інших країнах «Великої сімки» – США, Японії, 
Німеччині та Канаді – існує спеціальне законодавство 
та затверджені стратегії розвитку регіонів, що влас-
тиво регіональному управлінню в Україні (табл. 3). 
При цьому у високорозвинутих країнах також недо-
статньо регульовані окремі положення регіонального 
законодавства. Досліджено, що до основних прога-
лин положень регіонального законодавства нале-
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Таблиця 1

Оцінка основних нормативно-правових документів України у сфері регулювання регіональної політики  
щодо забезпечення розвитку регіонів

За № ЗУ 
(рис. 1) Сутність і переваги нормативно-правових документів України «Слабкі місця»

1 [9]

1. Передбачено формування інститутів громадянського суспіль-
ства з метою підвищення ролі суспільства та місцевого самовряду-
вання у прийнятті рішень щодо розвитку регіону.  
2. Визначено засади щодо розвитку національної безпеки й обо-
рони в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологіч-
ній сфері та сфері техногенної безпеки з метою поліпшення умов 
життя населення регіону та його захисту

Усі положення про розвиток мають 
загальний характер, тому можуть 
бути нереалізовані через неможли-
вість упровадження в територіальних 
одиницях, які відстають у розвитку

2 [10]

1. Забезпечено підтримку системного розвитку регіонів на дер-
жавному рівні з метою підвищення їх ефективності.  
2. Передбачено здійснення кооперації між центральними і місце-
вими органами влади та місцевого самоврядування задля більш 
швидкого та налагодженого обміну інформацією та пошуку шляхів 
вирішення проблем. 3. Ураховано розвиток депресивних терито-
рій задля ліквідації наслідків кризових явищ

Відсутні положення про підтримку 
впровадження інновацій задля полег-
шення організації роботи місцевого 
самоврядування та підвищення рівня 
розвитку регіонів

3 [11]

1. Визначено всі повноваження та кооперацію місцевого самовря-
дування з державними органами влади залежно від виду територі-
альної одиниці.  
2. Передбачено можливості участі місцевого самоврядування  
в розвитку регіону в усіх сферах діяльності

Відсутність прозорості та жорсткого 
контролю над веденням документації 
та звітності стосовно розподілу міс-
цевих бюджетів і їх дотримання, що 
могло б зменшити рівень корупції та 
збільшити суму коштів на розвиток 
регіонів

4 [12]

1. Ураховано всі повноваження та рівень відповідальності місце-
вих державних адміністрацій. 
2. Відображено взаємозв’язки місцевих державних адміністра-
цій з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання

Відсутні положення про контролінг 
діяльності державних адміністрацій

5 [13]

1. Передбачено всі засади функціонування єврорегіонального 
співробітництва задля забезпечення підтримки, налагодження 
зв’язку та обміну досвідом з іншими державами.  
2. Забезпечено підтримку транскордонного співробітництва регіо-
нів на рівні держави

Засади транскордонного співробітни-
цтва є загальними та не мають поло-
жень про поширення отриманої під-
тримки або досвіду на територіальні 
одиниці, що не є центрами регіонів

6 [14]
1. Визначено фіксовані положення щодо планування територій  
та їх забудови.  
2. Ураховано засади управління у сфері містобудівної діяльності

Відсутність положень щодо фінан-
сової підтримки містобудівної діяль-
ності

7 [15]

1. Передбачено аспекти дійсності державних цільових проблем, 
починаючи від етапів їх створення, реалізації та до здійснення 
контролю за їх виконанням.  
2. Ураховано вплив держави на розробку та виконання державних 
цільових програм стосовно регіонів

Не враховано положення щодо відпо-
відних наявних ресурсів і можливос-
тей певних територіальних одиниць 
до виконання програми, тобто про-
грама діє загалом по регіону

8 [16]

1. Передбачено соціальний та економічний розвиток регіонів  
на рівні всіх видів територіальних одиниць.  
2. Ураховано прогнозування розвитку галузей економіки задля  
забезпечення сталого розвитку регіонів

Не враховано аспекти виникнення 
кризових явищ і можливий резерв 
підтримки регіонів, що стикнулися  
з кризовим становищем

9 [17]

1. Описано характеристику стану та напрямів використання тери-
торії України.  
2. Ураховано наміри та потреби використання територій залежно 
від їх особливостей, виокремлюючи місцевості, райони чи регіони, 
які потребують державної підтримки

Передбачено лише підтримку депре-
сивних регіонів, але не враховано їх 
можливості розвитку або інших під-
ходів до ліквідації наслідків

Джерело: складено на основі [9–17].
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Таблиця 2

Інструменти реалізації державної регіональної політики країнами «Великої сімки»  
при відсутності спеціального законодавства

Сутність та інструменти реалізації  
регіональної політики Переваги та «слабкі місця»

Франція (18 регіонів) [18]

Територія реалізує свою державну політику шляхом укла-
дання контрактів у державних регіонах протягом семи-
річних циклів.  
У контракті кожного регіону вказується, що в регіоні по-
винні розробити окремий план розвитку та звіти з його 
реалізації. Ці плани зосереджені на підвищенні рівня еко-
номічного розвитку в малих містах і селах і забезпеченні 
рівномірного розвитку територій

Переваги:  
1. Реалізація Пакту про державні мегаполіси з метою по-
силення інновацій метрополій.  
2. Державна підтримка «промислових територій» задля 
підвищення їх промислового потенціалу.  
3. Підписання контрактів із селами задля забезпечення їх 
соціальної згуртованості, економічної привабливості, до-
ступу до державних послуг, мобільних рішень, цифрових 
технологій тощо.  
4. Створення Національної конференції територій, до 
складу якої включені члени уряду, представники місцевих 
органів влади, дорадчих органів та парламенту.  
«Слабкі місця»: слабка система координації між регіонами

Велика Британія (4 історичні провінції: 9 регіонів Англії, 9 графств Уельсу,  
32 області Шотландії, 6 графств Північної Ірландії) [19]

Місцева влада шляхом угод створює партнерські відноси-
ни з підприємствами. Угоди щодо партнерських відносин 
між місцевою владою та бізнесом визначають місцеві прі-
оритети для інвестицій у дороги, інфраструктуру, будівлі 
та споруди

Переваги:  
1. Збереження та розвиток бізнесу задля місцевого фінан-
сування місцевих послуг.  
2. Проведення перевірок сільських територій з метою 
виявлення рівня впливу уряду на розвиток сільської еко-
номіки.  
«Слабкі місця»: немає координації між регіонами

Італія (20 регіонів і 5 автономних областей) [20]

Регіональна політика здійснюється шляхом спрямування 
більшості державного та міжнародного інвестування  
у відсталі регіони, особливо сільської місцевості та ство-
рення агентств територіальної згуртованості.  
Завдяки надходженням зі Структурних фондів ЄС і Фондів 
розвитку складено програми розвитку, передбачено ін-
вестування у процеси поліпшення якості послуг і створен-
ня робочих місць у відсталих територіях.  
Створення агентств територіальної згуртованості забезпе-
чує технічну підтримку центральним, регіональним і міс-
цевим адміністраціям у проведенні регіональної політики

Переваги:  
1. Фінансова підтримка бізнесу та підприємництва.  
2. Забезпечення здоров’я населення, розвиток інфра-
структури, освіти, комунікацій.  
3. Забезпечення налагодженої роботи та взаємозв’язку 
між державними органами влади та місцевим самовряду-
ванням.  
4. Забезпечення швидкого розвитку інновацій шляхом 
інвестування.  
«Слабкі місця»: слабко виражена відсутність реконструкції 
занедбаних територій і будівель у сільських місцевостях

Джерело: складено на основі [18–20].

жить: обмежене врахування складових комплексного 
розвитку регіонів; виконання стратегій розвитку ре-
гіонів не в повному обсязі; недостатня координація 
урядів; наявність впливу історично утвореного тери-
торіального устрою в країні; слабкий зв’язок регіонів 
з державними органами влади та між собою.

Таким чином, законодавство щодо регіональ-
ної політики досліджуваних країн засноване на таких 
критеріях розуміння наявності розвитку в регіоні: 
 рівномірність розвитку регіонів (проведення 

політики «вирівнювання»); 
 дієве впровадження смарт-спеціалізації; 
 ефективна підтримка депресивних регіонів і 

забезпечення комплексного розвитку; 
 розвиток мережевої економіки тощо. 

Отже, за цими напрямами в Україні також спо-
стерігається наявне відставання. При цьому 
протилежна ситуація, яка характеризується 

вдосконаленням зазначених напрямів управління 
комплексним розвитком у регіонах, простежуєть-
ся в таких країнах «Великої сімки», як Німеччина та 
Франція (табл. 4).

Таким чином, визначено, що політика «вирів-
нювання» розвитку територій країни є найбільш роз-
винута в Німеччині, але вона характеризується одно-
спрямованістю на підтримку депресивних регіонів. 
При цьому у Франції регіональна політика спрямо-
вана на підтримку малих міст. Смарт-спеціалізація та 
мережева економіка набули найбільшого розвитку в 
Німеччині та Франції, проте в Україні ці сфери регу-
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Таблиця 3

Моніторинг нормативно-правових документів державної регіональної політики країн «Великої сімки»,  
у яких діє спеціальне законодавство з розвитку регіонів

Сутність Переваги Недостатньо врегульовані  
положення в законодавстві

1 2 3

США (50 штатів)  
«Закон про громадські роботи та економічний розвиток» (1965 р.) зі змінами та доповненнями та з комплексними допо-

вненнями, внесеними Законом про перерозподіл повноважень Управління економічного розвитку (2004 р.) [21]

Складається з шести розділів, які роз-
кривають сутність таких питань:  
1. Співпраця та координація парт-
нерств економічного розвитку.  
2. Субсидії на громадські роботи та 
економічний розвиток.  
3. Відповідність критеріям добору; 
стратегії комплексного економічного 
розвитку.  
4. Райони економічного розвитку.  
5. Управління.  
6. Інші положення.  
7. Фінансування.

1. Економічний розвиток пов’язаний 
з розширенням економічних мож-
ливостей, вільного підприємництва, 
зміцненням громадської інфраструк-
тури, створенням сприятливого клі-
мату для створення робочих місць  
і розвитку бізнесу шляхом заохочен-
ня громад до розбудови конкурен-
тоспроможної та диверсифікованої 
економіки.  
2. Федеральний уряд працює в парт-
нерстві з державними організаціями 
на рівні штату, регіону та місцевими 
організаціями задля більшої користі з 
надання можливості регіонам, грома-
дам і громадянам брати участь  
у справі процвітання країни.  
3. Закони характеризуються чіткою 
зосередженістю на конкретній меті, 
досконалою координацією, комплек-
сним підходом, спрощеними та послі-
довними вимогами

1. Залишаються території, з постійно 
високим рівнем безробіття, неповною 
зайнятістю, негативним сальдо мі-
грації та низькими доходами на душу 
населення, а також території з рапто-
вими економічними розладами.  
2. Робота федерального уряду над 
розв’язанням питань економічного 
розвитку недостатньо скоординована 
та пов’язана з програмами у сфері ко-
мерційної діяльності, інвестувань  
у робочу силу, транспорт і технології

Японія (8 регіонів, 47 префектур)  
«Національна просторова стратегія» (Національний план) [22]

Довгострокова стратегія регіонально-
го (префектурного) розвитку Японії, 
яка містить концепцію регіональних 
планів, які оцінюють поточну ситуа-
цію, проблеми та можливості співпра-
ці та координації між регіонами, зо-
крема створюють містобудівні плани, 
в яких визначаються принципи зем-
лекористування, споруди загального 
користування та плани розвитку

1. Стратегія зосереджена на пробле-
мах депопуляції, регіонального по-
жвавлення, стійкості до стихійних лих, 
екологічної стійкості, а також конку-
рентоспроможності та інноваціях.  
2. Мережевий підхід до регіональної 
політики та загальної структури.  
3. Визначення систем міст як частини 
регіональної політики, спираючись 
на зв’язки та взаємодоповнення, зо-
крема між великими мегаполісами та 
містами нижчого рівня, як потенціал 
для економіки.  
4. Сільська політика має основні три 
цілі: протистояння демографічним ви-
кликам; забезпечення процвітаючої, 
але стійкої аграрної економіки; збере-
ження спадщини

1. Тенденція до запровадження стан-
дартизованих рішень.  
2. Слабко налагоджена система моні-
торингу

Канада (10 сучасних провінцій і 3 території)  
«Положення про промисловий та регіональний розвиток» [23]

Встановлено сутність регіонального 
розвитку, значення індексу розвитку, 
обсяг інновацій, модернізацію та роз-
ширення, умови допомоги, грант на 
дизайн Канади

1. Закон направлений на розвиток  
і підтримку комерційної діяльності.  
2. Чіткі умови та межі отримання гран-
тів. 3. Установлення індексу розвитку

Слабкий екологічний розвиток  
території
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1 2 3

Німеччина (16 федеральних земель)  
«Федеральний закон про регіональне планування» [24]

Містить чотири розділи:  
1. Загальні положення (принципи та 
концепція регіонального планування).  
2. Регіональне планування на рівні 
земель, повноваження видавати роз-
порядження (правова основа земель-
ної діяльності, регіональні плани та їх 
технічне обслуговування).  
3. Регіональне планування на феде-
ральному рівні (консультування та 
звітність).  
4. Заключні положення

1. Передбачені окремі функції району 
та індивідуальне землекористування.  
2. Охорона та розвиток природних 
ресурсів.  
3. Можливості землекористування 
відкриті в довгостроковій перспек-
тиві.  
4. Упровадження політики «вирівню-
вання», або «згуртованості» (розви-
ток, організація та захист окремих 
регіонів повинні відповідати умовам 
і вимогам території в цілому; розви-
ток, організація та захист території в 
цілому повинні враховувати умови та 
вимоги окремих регіонів)

Cильний вплив федералізму, який  
характеризується трьома рівнями 
компетенції: національним, феде-
ральним і муніципальним

Джерело: складено на основі [21–24].

Закінчення табл. 3

Таблиця 4

Порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду щодо реалізації політики забезпечення  
регіонального розвитку 

Політика «вирівнювання»  
розвитку регіонів

Підтримка депре-
сивних регіонів

Смарт-спеціалізація  
регіонів

Розвиток мережевої  
економіки 

Україна

До 2020 р. політику «вирівнюван-
ня» визначено лише на гумані-
тарному рівні [25]. Проте в Дер-
жавній стратегії регіонального 
розвитку на період до 2027 р.  
«вирівнювання» планується 
впровадити як формування згур-
тованої країни в соціальному, 
економічному, екологічному, 
просторовому вимірах з акцен-
том на малі міста [26]

Виражається в інвес-
тиціях в інфраструк-
туру даної місцевості, 
підтримці малого біз-
несу, у т. ч. фінансової, 
сприяння зайнятості 
населення, удоско-
налення соціальної 
сфери [10]

Діє з 2013 р., але не в усіх 
регіонах, розвивається 
слабко.  
Проблемами впроваджен-
ня є: невідповідність вироб-
ничо-економічній структурі 
регіону, незважаючи на 
місцеві особливості, від-
сутність ретельного аналізу 
регіональних ресурсів [27]

Діє з 2007 р., основними 
цілями є:  
– розвиток ІКТ та електрон-
ного взаємозв’язку з орга-
нами державної влади;  
– поширення електронних 
послуг;  
– підвищення інформацій-
ної безпеки [28].  
З 2019 р. діє портал дер-
жавних послуг «Дія»

Німеччина

Активно застосовано для вирів-
нювання рівня розвитку регіонів 
шляхом тимчасового перероз-
поділу частини державного бю-
джету на користь регіонів, які по-
требують розвитку в усіх сферах 
діяльності. Діє з 1990 р. [29]

Є частиною політики 
«вирівнювання», ре-
алізовується шляхом 
підтримки бізнесу, 
відбудовування інф-
раструктури, що є 
постраждалою від на-
слідків криз [29]

Стрімко розвивається у 
сферах: біо-, нано-, мікро-
технологій; мехатроніки, 
автоматизації та роботехні-
ки, кібербезпеки, цифрові-
зації послуг [30]

Є складовою частиною 
смарт-спеціалізації, тому 
пріоритети збігаються

Франція

Існує у формі «теорії полюсів 
зростання», полягає в пошуку не-
рівномірно розвинутих або від-
стаючих у розвитку територій, які 
можуть мати негативний вплив 
на економічний розвиток всього 
регіону. Діє з 1970 р. [29]

Є окремою частиною 
регіонального розвит-
ку Франції та виража-
ється в субсидуванні 
та преміюванні про-
мисловості, особ-
ливостях податкових 
пільг [31]

Розвинено галузь робо-
техніки; існують смарт-
орієнтовані стратегії, що 
направлені на формування 
технологічних кластерів з 
лабораторіями суспільних 
досліджень та інноваційни-
ми компаніями пріоритет-
них галузей [32]

Є складовою частиною 
смарт-спеціалізації, тому 
пріоритети збігаються

Джерело: складено на основі [10; 25–32].
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лювання регіональною політикою є поки недостатньо 
розвинені, що обумовлено, перш за все, браком ресур-
сів і непристосованістю територій до впровадження 
певних інновацій і їх комплексного розвитку. 

 
ВИСНОВКИ
Таким чином, досліджено, що регіональна по-

літика в Україні реалізується шляхом основних по-
ложень законодавства в даній сфері, проте головною 
перешкодою розвитку регіонів і «слабким місцем» 
регіональної політики України є насамперед нерівно-
мірність регіонального розвитку, яка спричинена не-
достатньою пристосованістю певних територіальних 
одиниць до впровадження інновацій. Тому вдоскона-
лення регіональної політики можливе за умови ви-
користання зарубіжного досвіду. Було обрано країни 
«Великої сімки», оскільки вони є найбільш економіч-
но розвинутими, мають налагоджену регіональну по-
літику та досвід вирішення проблем, які притаманні 
регіонам України. 

У результаті дослідження встановлено, що Ве-
лика Британія, Франція й Італія мають особливості в 
упровадженні регіональної політики, оскільки вони 
не мають спеціального законодавства, проте в них 
є розгалужена система регіональних програм і пла-
нів робіт щодо їх реалізації, що сприяє підвищенню 
ефективності координації місцевих органів влади та 
служб з регіональними органами управління. У США, 
Японії, Німеччині та Канаді існує спеціальне законо-
давство з регіональної економіки та стратегії роз-
витку регіонів, що робить законодавчу базу регіонів 
схожою з українською. 

На основі аналізу зарубіжного досвіду щодо 
регіональних проблем, які стосуються політики «ви-
рівнювання» розвитку регіонів, підтримки депре-
сивних регіонів, підвищення рівня реалізації смарт-
спеціалізації та мережевої економіки, встановлено, що 
прискорити стимулювання розвитку регіонів можна 
шляхом активізації регіональної політики в напрямі 
забезпечення розвитку депресивних регіонів завдяки 
підтримці малого та середнього бізнесу, впроваджен-
ня розумної спеціалізації з одночасним розвит ком ди-
версифікованих форм економіки знань.                         
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Пасічний М. Д., Новицька Н. В. Розвиток механізму адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів
Метою статті є систематизація зарубіжного досвіду у сфері розвитку механізму адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів, 
ураховуючи інституційні особливості фіскальної політики. Подальші зміни системи акцизного оподаткування мають ураховувати як вітчизня-
ний ретроспективний досвід, так і емпіричний досвід інших країн. У статті розглянуто систему ліцензування операції з виробництва, імпорту 
й експорту тютюнових виробів і виробничого обладнання, а також оптової та роздрібної торгівлі даними виробами. Досліджено європейський 
досвід ліцензування роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Ліцензування має розглядатися як потенційне джерело бюджетних доходів,  
а також як додатковий інструмент забезпечення виконання інших положень щодо організації діяльності пунктів продажу підакцизних товарів. 
Обґрунтовано доцільність адаптації досвіду країн з емерджентною економікою щодо використання систем відеоспостереження на податкових 
складах. Архітектура системи відеоспостереження має узгоджуватися з фіскальними органами, які можуть детермінувати та перевіряти її 
функціональність та ефективність. Узагальнено підходи щодо взаємодії фіскальних і правоохоронних органів у сфері протидії нелегальній тор-
гівлі тютюновими виробами. Координація органів митної служби та спеціальних слідчих підрозділів є ключовим елементом успішної боротьби 
з незаконною торгівлею тютюновими виробами. Визначено особливості функціональних повноважень контролюючих органів у сфері протидії 
незаконному ринку тютюнових виробів у Німеччині, Італії та Литві. Досліджено специфіку транскордонного співробітництва країн – членів ЄС 
та європейських інституцій щодо протидії контрабанді сигарет і тютюнової сировини.
Ключові слова: акцизний податок з тютюнових виробів, нелегальна торгівля тютюновими виробами, податкові надходження, адміністрування 
податків, фіскальні органи.
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