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ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ
ДОБРОСУСІДСТВА ТА ПАРТНЕРСТВА У
СПРИЯННІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ
ЛЬВІВЩИНИ
Стаття висвітлює аналіз діючих на сьогодні механізмів використання європейських інстру
ментів сприяння розвитку сільських регіонів. Проведено оцінку сильних і слабих сторін, можливо
стей та загроз розвитку сільських регіонів Львівської області. Проаналізовано досягнуті та мож
ливі результати участі локальних громад у європейських проектах добросусідства та партнерства.
The article highlights the analysis of existing mechanisms currently used European instruments to
promote rural development. The strong and weak sides, opportunities and threats to rural development in
lviv oblast an assessment The results achieved and possible participation of local communities in the European
Neighborhood and Partnership projects was analyzed.
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ВСТУП

Одним з основних чинників, що характе
ризують країни в процесі міжнародної інтег
рації, є стан розвитку їх сільських регіонів.
Реалізація європейського шляху розвитку в
найближчі роки буде визначатися ефектив
ністю здійснення сільськими локальними
спільнотами реальних кроків для досягнен
ня соціальноекономічних стандартів рівня
життя сільського населення країн ЄС. Вод
ночас прагнення України до рівноправного
членства в ЄС передбачає використання по
зитивного досвіду його країнучасників у
цьому напрямі. На шляху досягнення по
ставленої мети важко переоцінити можли
вості основних складових сприяння і під
тримки розвитку регіонів, ініційованих євро

пейським співтовариством, так званих "євро
пейських інструментів добросусідства та
партнерства". До згаданих інструментів слід
віднести Європейський фонд регіонального
розвитку, Європейський соціальний фонд,
Європейський інструмент сусідства і парт
нерства (ЄІСП), Європейський фонд управл
іння та забезпечення в сільському госпо
дарстві, TAIEX — інструмент Генерального
директорату Європейської комісії з питань
розширення, Sigma — спільна ініціатива ЄС
та Організації з економічного співробітниц
тва і розвитку (OECP), Фонд розвитку транс
кордонного співробітництва та спеціальних
економічних зон, Програма прикордонного
співробітництва TACIS/MPF, Фонд Євразія,
Фонд гуртування та ін. [1].
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На сьогодні необхідно
Пріоритет 1. Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій: покраусвідомити, що від того,
щення умов для підприємництва та дост упу до регіону; розвиток туризму
наскільки активною буде
позиція представників ук
Захід 1.1. Покращення умов для підприємництва - спрямова ний на покращення умов для
розв итку підприємництв а, покращення якості й доступності інфраструкт ури, що позитивно вплине на
раїнської громадськості
підвищення інвестиційної привабливості території як для місцевих, так і для зовнішніх інв есторів.
зі створення передумов
Захід має також підтримув ати заходи „м’якого” типу, метою яких є соціально-е кономічний розвиток
території Програми. Підтримку отримають заходи, що стосуютьс я, зокрема: ре гіонального маркетингу,
використання потенціалу
промоції торгівлі й інв естицій, розвитку МСП, розв итку місцевих і регіональних ринків робочої сили,
європейських інстру
розв итку інформаційного суспільства , нових технологій, удосконале ння комунікації між дослідницькими і бізнесовими організаціями, соціально-економічна та екологічна рев італізація територій, я кі
ментів добросусідства та
технологічно змінені та забруднені.
партнерства і налагод
ження тривалих умов для
Захід 1.2. Розв иток туризму - покращення і пов не використання турис тичного поте нціалу
багатосторонньої спів
регіону. Льв івщина має значний потенціал для розв итку туризму та агротуризму, завдяки
різнома нітним природним умов ам, а також об’є ктам культурної спадщини, однак туристична
праці із країнамичлена
інфраструктура вимагає удос коналення . Тому підтримка буде надана проектам, спрямованим на
розв иток туристичної інфраструктури та туристичних послуг. Захід 1.2 буде також підтримувати
ми ЄС, а також наскільки
проекти „ м’я кого” типу, що с тосуються, зокрема: регіона льного маркетингу, розвитку туризму і
максимально будуть ак
агротуризму, а та кож захисту культурної спадщини.
тивізовані власні уніка
Захід 1.3. Покращення досту пу до: вигідне географічне розта шув ання території Програми
льні ресурси певних регі
створює пере думов и для розв итку транс порту і має значний вплив на економічний розв иток, однак
онів, залежатиме трива
іс нуюча транспортна і прикордонна інфраструктура вимагає покращення. Тому дії, що підтримую ться
в межах Заходу 1.3, передба чають покращення якості і дос тупу до соціальної та економічної
лість, а головне — резуль
інфраструктури з тис ком на транспорт, енергію, логістичні системи, безпеку перевезень, а також
тативність євроінтеграц
водопостачання. Розвиток інфраструктури покра щить доступ потенційних інвесторів до території,
підвищить рівень життя населення, а також підвищить т уристичну і економічну прив абливість
ійних процесів України.
прикордонних територій.
На жаль, дуже часто не
поінформованість громад
Пріоритет 2. Покращення якості життя: захист довкілля на прикордонних
територіях
про можливості участі у
відповідних проектах їх
Захід 2.1. Захист довкілля на прикордонних територіях – захист і покра щення якості дов кілля.
позитивних наслідках, не
Покращення якості довкілля сприятиме покращенню рівня життя мешканців, а також підвищенню
туристичної і інвестиційної приваблив ості те риторії. Досягнення даної мети можливе, головним чином,
усвідомлення ними дос
завдяки інвестиціям в інфраст руктуру дов кілля міс цев ого т а регіонального значе ння, а також шля хом
тупності згаданих інстру
удоскона лення транскордонного співробітництва в сфері захис ту довкілля. В межа х да ного заходу
будуть підтримув атись проекти, що стосують ся захисту довкілля і природної спадщини, а са ме:
ментів є причиною пасив
удоскона лення систем ут иліза ції т вердих відходів т а очищення стічних вод, моніторинг стану
ності та інертності ло
навколишнього середовища та запобігання виникненню різноманітних загроз для довкілля , запобігання
порширенню за брудне ння на транскордонній території, а також обмеження рів ня забрудне ння.
кальних спільнот, особ
Підтримуватимуться с истемні рішення, а та кож інші заходи, метою я ких є управління надзвичайними
ливо в сільських регіонах,
ситуація ми в довкіллі, а також розвиток і модернізація с исте ми управління в ситуації загрози дов кілля.
Підтримка надаватиме ться та кож проектам, метою яких є пропагування широкого за стосування і
щодо їх реалізації. Відтак,
розвитку відновлювальних джерел енергії.
аналіз діючих на сьогодні
європейських інструмен
Пріоритет 3. Інституційна співпраця т а підтримка ініціатив місцевих громад:
тів добросусідства та парт
покращення можливостей транскордонного співробіт ництва на регіональному та
нерства слугують цінним
місцевому рівні
інформаційним матеріа
лом для перспективного
Захід 3.1. Покращення можливостей транскордонного співробітництва на ре гіональному
планування виходу з кри
та місцев ому рів нях - налагодже ння транскордонного співробіт ництва на місце вому і регіональному
рівнях. Підтримка передбачаєть ся в основному для проектів, метою яких є покращення інстит уційного
зи на рівні окремих регі
спів робітництв а. Таке спів робітництво має розвиватись у результаті створення інституційних форм
онів, окреслення заходів з
транскордонного спів робітництв а.
подолання ними статусу
Рис. 1. Цілі та пріоритети Програми транскордонного
"депресивних", включен
співробітництва
Польща — Білорусь — Україна 2007-2013, що
ня їх у процеси транскор
реалізується
в
рамках
Європейського інструменту сусідства і
донного співробітництва,
партнерства (ЄІСП)
використання потенціалу
європейських фінансових
фондів для реалізації основних кроків зрівно оцінка сильних і слабих сторін, можливостей та
загроз розвитку сільських регіонів у рамках ак
важеного розвитку сільських регіонів тощо.
тивної участі у європейських проектах добросус
ідства та партнерства на прикладі Львівщини.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз діючих на сьогодні ме
РЕЗУЛЬТАТИ
ханізмів використання європейських інструментів
Інтеграція у ЄС відкриває нові шляхи ефек
добросусідства та партнерства у сприянні розвит
ку сільських регіонів та опис їх направленості, тивного вирішення давно назрілих, болючих
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для сільських регіонів проблем. На сьогодніш
ній день у рамках дії багатьох європейський
програм, фондів і проектів стали реальними
безліч можливостей для духовного розвитку
селян, самореалізації і зростання добробуту
кожного жителя села. Поставивши у центр
своєї уваги людину, європейські інструменти
добросусідства та партнерства допомагають
реалізувати її законні права та інтереси, досяг
нути європейського рівня життя.
Реалізації стратегічного курсу інтеграції
України у ЄС сприяє розвиток транскордонно
го та міжрегіонального співробітництва, реа
лізації державної стратегії регіонального роз
витку з урахуванням основних пріоритетів по
літики ЄС у цій галузі, а саме:
— сприяння структурній перебудові та роз
витку депресивних регіонів;
— боротьба з довготривалим безробіттям;
— подолання безробіття серед молоді;
— сприяння проведенню реформ у аграрній
сфері.
Значущим є те, що входження регіонів Ук
раїни у процес транскордонного співробіт
ництва як однієї із складових регіональної
політики ЄС дасть можливість отримати до
даткове фінансування із структурних фондів
ЄС на розвиток міжрегіонального співробіт
ництва. Ці структурні фонди є фінансовими
інструментами структурної політики ЄС,
спрямованої на зменшення розриву в розвит
ку між різними регіонами та країнами ЄС, до
сягненню економічної та соціальної згуртова
ності. При цьому слід зазначити, що регіональ
на політика — друга за обсягом витратна стат
тя бюджету ЄС.
У Львівській області як у одній із прикор
донних із ЄС областей України сьогодні акти
візується багатостороннє співробітництво між
територіальними одиницями області та країна
ми ЄС, спрямоване на підтримку стабільного
регіонального розвитку, подолання диспро
порцій між депресивними та самодостатніми
регіонами, створення мотиваційних механізмів
для підвищення конкурентоспроможності
сільських регіонів.
Для розвитку сільських регіонів Львівської
області особливо цінним може стати залучен
ня локальних сільських громад до співпраці із
Фінансовим інструментом сільськогосподарсь
кої політики ЄС, яким є Європейський фонд
управління та забезпечення в сільському гос
подарстві, діяльність якого спрямована на роз
виток сільської місцевості та надання допомо
ги фермерам. Оскільки сфера зайнятості на селі
залишається обтяженою рядом "хронічних"
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для сільської місцевості проблем, Львівщина
також зацікавлена у співпраці із Європейським
соціальним фондом, головним фінансовим
інструментом ЄС в галузі зайнятості.
Широкі перспективи для розвитку сільсь
ких регіонів Львівської області відкриваються
через реалізацію Програми транскордонного
співробітництва Польща — Білорусь — Украї
на 2007—2013 (далі — Програма), що реалі
зується в рамках Європейського інструменту
сусідства і партнерства (ЄІСП), і є продовжен
ням і поглибленням співпраці на прикордонній
території трьох держав [2].
Співпраця між місцевою і регіональною ад
міністраціями, різними установами, школами,
неурядовими організаціями і мешканцями ре
гіонів, на які поширюється Програма, вимагає
налагодження з метою реалізації і повного ви
користання соціального і економічного потен
ціалів сільських регіонів. Програма спираєть
ся на позитивний досвід впровадження Програ
ми добросусідства Польща — Білорусь — Ук
раїна INTERREG IIIA / Tacis CBC 2004—2006 і
спрямовується на підвищення конкурентоздат
ності, а також покращення рівня життя на те
риторії, що входить в Програму, шляхом під
тримки підприємництва, а також розвитку ос
новної транспортної інфраструктури, інфрас
труктури довкілля. Другою метою Програми є
заохочення осіб і громад сусідніх прикордон
них територій виступати з місцевими ініціати
вами та підтримувати їх в різних сферах з ме
тою побудови належних відносин і створення
основи для подальшого розвитку співпраці.
Юридичні межі Програми визначають на
ступні документи: Постанова (ЄК) № 1638/2006
Європейського парламенту та ради від 24 жов
тня 2006 р. "Про встановлення Європейського
інструменту сусідства і партнерства" [3]; По
станова Комісії (ЄК) № 951/2007 від 9 серпня
2007 р. "Про встановлення правил застосову
вання програм транскордонного співробітниц
тва, що фінансуються в межах постанови (ЄК)
№ 1638/2006" [4]; Програма транскордонного
співробітництва Польща — Білорусь — Украї
на, затверджена Європейською Комісією 6 ли
стопада 2008 р [5].
Потенційними учасниками згаданої Про
грами можуть виступати центральні, регіо
нальні та місцеві органи влади, державні орган
ізації і установи; організації, відповідальні за
захист довкілля, управління заповідними тери
торіями, національні й природні парки, лісниц
тва, школи, університети та інші заклади осві
ти, неурядові організації та неприбуткові
організації, організації сприяння розвитку
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Таблиця 1. SWOT-аналіз сільських регіонів Львівської області [12, С.19—24]

ЕКОНОМІКА АПК

2 6

ЕКОНОМІКА АПК

Продовження табл. 1
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ЕКОНОМІКА АПК
бізнесу, торговопромислові палати, агенції
розвитку туризму, освітні, тренінгові та дослі
дницькі організації; асоціації промисловців,
профспілки, ін. Окрім Львівської області, під
дію даного інструменту підпадають і такі об
ласті, як Волинська, Закарпатська, Рівненська,
Тернопільська та ІваноФранківська.
Цілі Програми заплановано виконати шля
хом діяльності в межах наступних пріоритетів
і заходів (рис. 1).
Водночас слід зазначити, що пріоритети
даної Програми погоджуються із стратегічни
ми цілями, закладеними у таких актах українсь
кого законодавства, як: Державна програма
соціальноекономічного розвитку України [6],
Національна стратегія регіонального розвитку
України на 2004—2015 рр. [7], ЗУ "Про транс
кордонне співробітництво" [8], Концепція дер
жавної програми розвитку транскордонного
співробітництва на 2007—2010 рр. [9], Програ
ма інтеграції у Європейський союз [10], План
дій ЄС — Україна [11].
Оцінити потенційні можливості та перева
ги сільських регіонів Львівської області для
становленн довготривалої міжнародної куль
турноекономічної співпраці дає можливість
SWOTаналіз соціальноекономічного роз
витку (табл. 1). Із його допомогою можна та
кож визначати й реально оцінювати особли
вості розвитку територіальних елементів об
ласті, концентрувати увагу на зонах пріори
тетного розвитку та депресивних територіях,
усвідомлювати складність взаємозв'язків ур
банізованих територій та природного довкіл
ля, оцінювати стан державного управління та
місцевого самоврядування, побачити перспек
тиви покращення процесу управління в регі
оні, системно оцінювати зв'язки між елемен
тами соціальноекономічної інфраструктури
Львівщини тощо.
Як приклади доброї практики реалізації
проектів у рамках Програми слід назвати про
ект "Прозора Україна" — побудова ефектив
ного та етичного місцевого самоврядування в
Україні", проект "Побудова інституційного
потенціалу органів місцевого самоврядування
для надання мешканцям якісніших послуг",
проект "Розвиток транскордонного туризму в
регіоні Біловезької Пущі", проект "Створення
Міжнародної асоціації гірських провідників у
Карпатах", проект "Три Полісся" — спільна
стратегія охорони та екологічного використан
ня природної спадщини польськобілорусько
українських прикордонних територій", проект
"Культурна спадщина прикордоння як шанс
для розвитку сільського туризму" [2].
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Прикро це визнавати, але більшість громад
в Україні, особливо сільських спільнот, у якості
учасника проектів є недієздатними. Але, щоб
докорінно змінити ситуацію на селі, слід поча
ти саме з їх розвитку. Так, на початку 2010 р. у
Львові пройшли тренінгові семінари з навчан
ня процедурам підготовки проектів транскор
донної співпраці для українських організацій.
Семінари проходили у рамках проекту "Під
тримка локальних спільнот України в залученні
європейських фондів", який виконують Інсти
тут Східноєвропейських Досліджень з Польщі
та Львівський Центр НауковоТехнічної і Еко
номічної Інформації за підтримки Програми
"Допомога Польщі 2010", яка фінансується
Міністерством закордонних справ Республіки
Польща. У проекті "Підтримка локальних
спільнот України в залученні європейських
фондів", окрім проведених семінарів, передба
чається видання в електронній формі спеціаль
ного посібника з підготовки проектів "П'ять
успішних кроків до європейського проекту", а
також розробка інформаційного Інтернетсер
вісу для осіб чи організацій, зацікавлених у під
готовці транскордонних проектів [13].
При внесенні змін у національне законодав
ство та розробці механізмів регіональної
співпраці з європейськими країнами проекти
розвитку сільських регіонів Львівської області
цілком реально зможуть фінансуватися одним
з найбільших структурних фондів — Євро
пейським фондом регіонального розвитку,
який підтримує розвиток інфраструктури, інве
стує в створення нових робочих місць, пере
важно у сфері підприємництва, підтримує про
екти, що сприяють місцевому розвитку.
Не останню роль у цьому процесі може
відіграти державна підтримка розвитку транс
кордонного cпівробітництва, яка передбачає
cукупність рішень і дій організаційного, право
вого, фінансового характеру органів держав
но влади України, спрямованих на реалізацію
проектів (програм) транскордонного співробі
тництва.
Основними принципами державної під
тримки розвитку транскордонного співробіт
ництва повинні бути:
— об'єктивність та економічна обгрунто
ваність відбору проектів транскордонного
співробітництва для надання державної під
тримки;
— концентрація фінансових ресурсів на
пріоритетних та найбільш обгрунтованих про
ектах з метою досягнення максимального ефек
ту їх реалізації;
— забезпечення умов для використання
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організаційних, фінансових, інституційних
можливостей суб'єктів і учасників транскор
донного співробітництва України у розроб
ленні та здійсненні заходів щодо реалізації про
ектів транскордонного співробітництва;
— недопущення використання цільової дер
жавної підтримки для фінансування поточних
потреб соціальноекономічного розвитку регі
онів [8].
Водночас покладати усю відповідальність за
поширення практики використання європейсь
ких інструментів добросусідства та партнер
ства громадами сільських регіонів лише на дер
жаву було б несправедливо. Важливим момен
том є формування і виховання в усіх представ
ників сільської громадськості (представників
місцевого самоврядування та громадських
організацій, підприємців, фермерів, селян)
відчуття відповідальності за процес відроджен
ня сільських регіонів та співучасті у ньому,
твердих переконань на користь європейського
шляху розвитку країни, а відтак, активної по
зиції у цьому процесі.
ВИСНОВКИ

Україна сьогодні проходить важливий етап
становлення моделі розвитку суспільства та
держави на найближчу перспективу. Взявши за
основу європейський вибір, ми можемо макси
мально використати доробок країн розвинутої
демократії та зберегти при цьому свою націо
нальну ідентичність. Проведений у статті аналіз
діючих на сьогодні європейських інструментів
сприяння розвитку сільських регіонів може
виступати у якості обгрунтування доцільності
більш повного залучення сільських спільнот до
участі у відповідних проектах, активізації цьо
го процесу на рівні органів місцевого самовря
дування. Подальші дослідження даного питан
ня доцільно спрямовувати на пошук шляхів
створення сприятливих передумов поширення
європроектів у сільських регіонах, обгрунту
вання направленості першочергових проектів
та їх заходів, планування напрямів подолання
сільськими територіями статусу депресивних
на найближчу і дальшу перспективи, включен
ня їх потенціалу в процеси транскордонного
співробітництва, раціональне використання
європейських фінансових фондів для реалізації
основних кроків зрівноваженого розвитку
сільських регіонів.
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