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РОЛЬ ПРОГ РА МИ “LE A DER” 
У ФОР МУ ВАН НІ ЗА ХІД НО ЄВ РО ПЕЙ СЬКОЇ 

МО ДЕ ЛІ СІЛЬ СЬКО ГО РОЗ ВИТ КУ
Abstract. The methodological!theoretic approaches to a realization of program “Leader”

in the new model of the development of rural territories of the EC are present-
ed, and the basic principles of the introduction of “Leader” on the territories of
countries of the EC are analyzed in detail. The problems concerning the adap-
tation of new countries!members of the EC to the mechanism of action of this
program are defined, and the expediency to account the experience of the intro-
duction of analogous programs on Ukraine’s rural territories is indicated.

Пос та нов ка проб ле ми. За су час них умов єв ро ін тег ра цій но го кур су Ук ра ї ни 
до сить ак ту аль ним бачить ся вив чен ня, уза галь нен ня та ви ко рис тан ня дос ві ду за хід -
но єв ро пей ських кра їн у фор му ван ні по лі ти ки сіль сько го роз вит ку як скла до вої
Спіль ної аг рар ної та ре гі о наль ної по лі тик ЄС. Від сут ність на ці о наль но го єди но го
ком плек сно го під хо ду до сіль сько го роз вит ку та стан дар тів со ці аль но го за без пе чен -
ня сіль сько го на се лен ня не га тив но від би ва єть ся на рів ні жит тя та со ці аль но! е ко но -
міч ній си ту а ції на се лі. 

У ком плек сі за хо дів спе ці аль ної по лі ти ки із сіль сько го роз вит ку Єв ро со ю зу 
на леж не міс це від во дить ся прог ра мі “Le a der”, шля хом ре а лі за ції якої здій сню єть ся
на дан ня до по мо ги сіль ським ре гі о нам з ме тою най більш пов но го ви ко рис тан ня їх 
аг роп ро мис ло во го, тру до во го, еко ло гіч но го по тен ці а лу. Зап ро вад жен ня ана ло гіч них
схем сіль сько го роз вит ку у кон тек сті дії прог ра ми “Le a der” до ціль не і в Ук ра ї ні, 
ос кіль ки, як зас від чує дос від, про ве ден ня прог рам них за хо дів сут тє во змі нює тра ди -
цій ні уяв лен ня про зміст сіль сько гос по дар ської ді яль нос ті та спря мо ва ність со ці аль -
но! е ко но міч ної ак тив нос ті се лян і сіль ських те ри то рій. 

Ана ліз ос тан ніх дос лід жень та пуб лі ка цій. Ос тан нім ча сом як у ЄС, так і у всьо -
му сві ті ува га вче них ак цен ту єть ся на ро лі та зна чен ні сіль ських те ри то рій та 
по шу ку ефек тив них за со бів ве ден ня по лі ти ки сіль сько го роз вит ку. Се ред за ру біж -
них вче них та прак ти ків сут тє вий вне сок у роз роб ку ос нов них за сад по лі ти ки 
сіль сько го роз вит ку зро би ли, зок ре ма,  Д. Ален, В. Во лес, Г. Во лес, Д. Дай нен, Е. Ри -
гер, М. Трей сі, Ш. фон Кра мон! Та у ба дель, Ф. Фіш лер,  Л. Штрі ве та ба га то ін. 
Ок ре мі ас пек ти по рів няль но го ана лі зу по лі ти ки сіль сько го роз вит ку в ЄС та кра ї нах
СНД вис віт лю ють ся у пра цях та ких вче них, як В.М. Ба у ті н, А.П. Зін чен ко, В.І. На за -
рен ко, І.В. Пап ко, О.В. Пєт рі ко в. Се ред ук ра їн ських уче них! аг ра рі їв пи тан ня ми роз -
роб ки те о ре ти ко! ме то до ло гіч них за сад фор му ван ня по лі ти ки сіль сько го роз вит ку
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зай ма ють ся Ю.Е. Гу бе ні, І.В. Про ко па, О.Л. По по ва, О.І. Пав лов, М.П. Са хаць кий,
В.В. Юр чи шин та ін. Ра зом з тим, де що мен ше ува ги при ді ля єть ся ок ре мим скла до -
вим сіль сько го роз вит ку, ана лі зу проб лем упро вад жен ня прог рам них іні ці а тив,
спря мо ва них на ак ти ві за цію дій сіль сько го на се лен ня з пок ра щен ня якос ті жит тя в
умо вах сіль ської міс це вос ті, що і зу мо влює актуальність дано го дос лід жен ня.

Ме та дос лід жен ня. Роз кри ти об’єк тив ні тен ден ції фор му ван ня мо де лі сіль сько -
го роз вит ку в ЄС, зас но ва ній на ос нов них прі о ри те тах, зок ре ма прог ра мі “Le a der”,
про а на лі зу ва ти стан її ор га ні за цій но! ме то до ло гіч но го за без пе чен ня та ви я ви ти клю -
чо ві еле мен ти до сяг нен ня доб ро бу ту сіль сько го на се лен ня та фор му ван ня спри ят ли -
во го со ці аль но! е ко но міч но го і еко ло гіч но го се ре до ви ща на сіль ських те ри то рі ях. 

Вик лад ос нов но го ма те рі а лу. Тво рен ня по лі ти ки сіль сько го роз вит ку Єв ро пей -
сько го Со ю зу на су час но му ета пі є ре зуль та том сут тє вих змін, які від бу ва ли ся в 
пе рі од ево лю ції Спіль ної аг рар ної по лі ти ки (САП) та ре гі о наль ної по лі ти ки. Внас -
лі док пос лі дов но го ре фор му ван ня САП ЄС сфор му ва ла ся но ва кон цеп ція муль ти -
фун кці о наль нос ті сіль сько го гос по дарс тва, від по від но до якої ре зуль та та ми 
сіль сько гос по дар ської ді яль нос ті є не тіль ки ви роб ниц тво то ва рів (про до вольс тва та
сіль сько гос по дар ської си ро ви ни), але і ство рен ня сус піль них благ. Не об хід ність роз -
ши рен ня спек тру сус піль них благ, проб ле ми їх за без пе чен ня і виз на чи ли ос нов ну
ме ту по лі ти ки сіль сько го роз вит ку – до сяг нен ня ви со ких стан дар тів якос ті жит тя
сіль сько го на се лен ня шля хом під трим ки кон ку рен тос про мож нос ті сіль сько го та 
лі со во го гос по дарс тва, збе ре жен ня сіль ських лан дшаф тів та бі о різ но ма ніт тя, за без -
пе чен ня доб ро бу ту тва рин, охо ро ни нав ко лиш ньо го се ре до ви ща, прим но жен ня
куль тур но! по бу то вої спад щи ни, збе ре жен ня на ці о наль них тра ди цій то що. Ус та нов -
ка прі о ри те тів та пос лі дов ність рі шень у ком плек сі за хо дів роз вит ку сіль ської міс це -
вос ті в ЄС зас від чи ли не вір ність ра ні ше виз на но го під хо ду ото тож нен ня аг рар ної
по лі ти ки з по лі ти кою сіль сько го роз вит ку як та ко го, що не пов ною мі рою вра хо вує
спе ци фі ку сіль ських ре гі о нів. Та ким чи ном, у Єв ро пей сько му Со ю зі прак ти ку єть ся
ін тег ро ва ний під хід до сіль сько го роз вит ку, за умов яко го не сіль сько гос по дар ська ді -
яль ність сут тє во до пов нює сіль ське гос по дарс тво, від кри ва ю чи но ві пер спек ти ви
для ви рів ню ван ня іс ну ю чих ре гі о наль них дис про пор цій та по до лан ня різ ни ці у рів -
нях жит тя і до хо дів між сіль ським на се лен ням та жи те ля ми міст. 

До сяг нен ню ви ще заз на че них ці лей та з ме тою не до пу щен ня еко но міч ної та со ці -
аль ної роз’єд на нос ті ок ре мих ре гі о нів у ме жах Єв ро пей сько го Со ю зу фор му єть ся 
іс тот но но ва та на дій на в пла ні за без пе чен ня ком плек сно го роз вит ку сіль ських те ри -
то рій за хід но єв ро пей ська мо дель сіль сько го роз вит ку (рис. 1). 

Важ ли вість ви ко рис тан ня зап ро по но ва ної мо де лі зу мов лю єть ся чо тир ма ос нов -
ни ми прі о ри те та ми [1, с. 12], зоб ра же ни ми на схе мі у виг ля ді осей, кож ною з яких
пе ред ба че но низ ку від по від них за хо дів, а са ме:

Вісь 1. Кон ку рен тос про мож ність сіль ських те ри то рій. Дії в кон тек сті цьо го нап -
ря му спря мо ва ні на під трим ку та роз ви ток люд сько го по тен ці а лу, рес трук ту ри за цію
фі зич но го по тен ці а лу, під ви щен ня якос ті сіль сько гос по дар ської про дук ції у від по -
від нос ті до но вих стан дар тів, під трим ка тран сфор ма цій них про це сів у но вих кра ї -
нах– чле нах ЄС. 
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Вісь 2. Охо ро на нав ко лиш ньо го се ре до ви ща та еко ло гіч ний ме нед жмент. Із за хо -
дів заз на че но го нап ря му пе ред ба че на до по мо га на за без пе чен ня ефек тив но го ви ко -
рис тан ня сіль сько гос по дар ських угідь, у то му чис лі роз та шо ва них на те ри то рі ях з
при род ни ми пе реш ко да ми, ра ці о наль не ко рис ту ван ня лі со ви ми ре сур са ми, за ліс -
нен ня, роз ви ток аг ро лі со вих сис тем, та про ве ден ня за по біж них заходів. 

Вісь 3. Ди вер си фі ка ція сіль ської еко но мі ки та якість жит тя. У від по від нос ті до
зав дань з цьо го нап ря му здій сню єть ся під трим ка роз вит ку не сіль сько гос по дар ських
ви дів ді яль нос ті, ту риз му, мік ро під при єм ниц тва, на дан ня ба зо вих пос луг з біз нес! -
тре ну ван ня, за хист навколишнього середовища та уп рав лін ня при род ни ми ба гатс -
тва ми, від род жен ня сіл то що. 

Вті лен ню но вих під хо дів що до ре а лі за ції мо де лі сіль сько го роз вит ку спри яє
ство ре ний з 1 січ ня 2007 р. від по від ний фі нан со вий інс тру мент – но вий фонд ЄС:
ЄСФСР – Єв ро пей ський сіль сько гос по дар ський фонд сіль сько го роз вит ку
(EAFRD – Eu ro pe an Ag ri cul tu ral Fund for Ru ral De ve lop ment) від по від но до За ко ну
ЄС про під трим ку сіль сько го роз вит ку [2] та прий ня тої Стра те гії сіль сько го роз вит -
ку на прог рам ний пе рі од 2007–2013 рр. [3]. У кон тек сті но во го ба чен ня та на від мі -
ну від по пе ред ніх пра вил що до от ри ман ня до по мо ги з бюд же ту ЄС на роз ви ток 
сіль ських те ри то рій но ві по ло жен ня двох за ко но дав чих до ку мен тів спря мо ва ні на по -
ліп шен ня бюд жет ної дис цип лі ни, мо дер ні за цію кон тро лю та уп рав лін ня сіль ським

Рис. 1. За хід но єв ро пей ська мо дель сіль сько го роз вит ку
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роз вит ком. Вва жа єть ся, що та кий під хід спри я ти ме біль шій про зо рос ті та ефек тив -
ній ре а лі за ції за хід но єв ро пей ської мо де лі сіль сько го роз вит ку. На за без пе чен ня за -
хо дів з пер шо го нап ря му пе ред ба че но не мен ш ніж 15%, дру го го – не менш як 25%,
тре тьо го – не мен ш ніж15 % від за галь но го об ся гу фі нан су ван ня в ме жах ЄСФСР.

Клю чо ву роль у впро вад жен ні мо де лі сіль сько го роз вит ку ви ко нує прог ра ма
“Le a der+” (Le a der, Li a i son ent re ac ti ons de de ve lop ment de l’eco no mic ru ra le, у пер. з
фр.: зв’яз ки між різ ни ми ді я ми з еко но міч но го роз вит ку сіль ських ре гі о нів), або вісь
“Le a der”, в ос но ву якої пок ла де но прин цип за о хо чен ня іні ці а тив міс це вих жи те лів
до са мо роз вит ку ра йо нів та по шу ку фі нан со вих ре сур сів з пра вом пе ре да чі від по ві -
даль нос ті і прав влас нос ті міс це вим ор га нам са мов ря ду ван ня. З бюд же ту ЄС на її
здій снен ня у 2006 р. ви ді ле но 2,02 млрд. єв ро. На пе рі од 2007–2013 рр. фі нан су ван -
ня прог ра ми “Le a der+” бу де здій сню ва ти ся че рез ЄСФСР у роз мі рі не мен ше ніж 7%
від йо го за галь но го бюд же ту [1, с. 12–14].

Важ ли во від мі ти ти, що ЄС уже має нап ра цьо ва ний дос від з фун кці о ну ван ня
прог ра ми “Le a der”, яка бу ла впро вад же на у 1991 р. з ме тою на дан ня до по мо ги 
сіль ським ре гі о нам у пов но му ви ко рис тан ні їх при ро до! ре сур сно го та еко но міч но го
по тен ці а лу (табл. 1). 

Таб ли ця 1
Ево лю цій ні змі ни впро вад жен ня прог ра ми “Le a der” в ЄС

Дже ре ло: [5, с. 7]

У про це сі її ре а лі за ції пло ща охоп лен ня те ри то рії від по від ни ми іні ці а тив ни ми
прог рам ни ми за хо да ми зрос ла з 367,0 у пе рі од 1991–1993 рр. до 1577,4 тис. км2 у
2000–2006 рр. Та кож сут тє ву під трим ку в ре а лі за ції ці лей та поширен ні прог ра ми
“Le a der+” на да ють ряд уря до вих та громадських ор га ні за цій ЄС: Ра да Єв ро пи і Єв -
ро пей ська ра да з проб лем сіл та ма лих міст (ECO VAST).

У від по від нос ті до ме ти виз на че ні фак то ри, прин ци пи (під хо ди) та ме то ди її за -
без пе чен ня (рис. 2).

Особ ли во глибоко го ус ві дом лен ня у зап ро по но ва ній в ав тор сько му ба чен ні схе -
мі пот ре бує кон цеп ту аль ний під хід до ре а лі за ції прог ра ми, суть яко го по ля гає у
спри ян ні ди вер си фі ка ції сіль ських те ри то рій ЄС, роз роб ці ефек тив них стра те гій,
які фор му ють ся на ло каль но му рів ні при під трим ці громадських ор га ні за цій. 

Го лов ною від мін ніс тю під хо ду “Le a der” від ін ших за хо дів сіль сько го роз вит ку є
те, що він ука зує не на те, що тре ба зро би ти, а на те, як це по вин но бу ти зроб ле но. 
З ме тою до сяг нен ня заз на че но го “Le a der” ви ко рис то вує сім клю чо вих прин ци пів за -
без пе чен ня по лі ти ки сіль сько го роз вит ку, які не об хід но дос лід жу ва ти у ком плек сі та
ін тег ро ва но му зв’яз ку. Роз гля не мо, який зміст кри єть ся у кож но му з них:
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Рис. 2. Уза галь не на схе ма ме то дич но го за без пе чен ня прог ра ми “Le a der+” у
мо де лі сіль сько го роз вит ку ЄС
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1. Те ри то рі аль ний під хід. У сіль сько му роз вит ку ви ко рис то ву єть ся стосовно
не ве ли ких, го мо ген них, со ці аль но поєднаних те ри то рій, по діб них за сво ї ми тра ди ці -
я ми, зви ча я ми, куль тур ною іден тич ніс тю, для яких ха рак тер ні спіль ні проб ле ми або
очі ку ван ня. Саме заз на че ні те ри то рії мо жуть вис ту па ти як те ри то рії імп ле мен та ції
ці льо вої по лі ти ки сіль сько го роз вит ку. Те ри то рі аль ний під хід у ро зу мін ні “Le a der”
оз на чає ло каль ний, зас но ва ний на вра ху ван ні і ви ко рис тан ні міс це вих кон ку рен -
тних пе ре ва гах з ме тою по до лан ня пе реш код у за до во лен ні ре аль них пот реб сіль -
сько го на се лен ня. 

2. Пла ну ван ня “зни зу вгору”, або вис хід ний під хід. Пе ред ба чає за лу чен ня та
ак тив ну участь чле нів сіль ської гро ма ди в ух ва лен ні стра те гіч них, прі о ри тет них рі -
шень із роз вит ку сіль ських те ри то рій із вра ху ван ням їх по тен ці аль них мож ли вос тей.
Цей під хід є най більш від мін ним се ред ін ших, що по яс ню єть ся без по се ред ньою
учас тю сіль ської гро ма ди у ви яв лен ні та за до во лен ні пот реб сіль сько го на се лен ня

3. Ло каль не пар тнерс тво, або муль ти се ктор альний під хід. Здій сню єть ся 
че рез ло каль ні гру пи ді яль нос ті (LAG – lo cal ac ti on gro up, або гру пи ло каль но го роз -
вит ку – ГЛР), які прий ма ють рі шен ня що до роз роб ки ло каль ної стра те гії роз вит ку
на сіль ських те ри то рі ях та роз по ді лу фі нан со вих ре сур сів на її впро вад жен ня. Ефек -
тив ність ГЛР у сти му лю ван ні ре а лі за ції мо де лі сіль сько го роз вит ку виз на ча єть ся їх
фун кці я ми:

• об’єд нан ня та ком бі ну ван ня на яв них люд ських і фі нан со вих ре сур сів, що над -
хо дять від сус піль но го та при ват но го сек то рів;

• об’єд нан ня чле нів сіль ських гро мад дов ко ла ко лек тив них про ек тів і ба га то сек -
тор альних дій з тим, щоб до сяг ти си нер ге тич но го ефек ту та кри тич ної ма си*, не об -
хід ної для до сяг нен ня еко но міч них і со ці аль них па ра мет рів кон ку рен тос про мож -
нос ті сіль ської те ри то рії;

• по си лен ня спів пра ці та вза єм но го  ді а ло гу між різ ни ми учас ни ка ми сіль сько го
роз вит ку, які час то не ма ють дос ві ду спіль ної ді яль нос ті, усу нен ня мож ли вих мі жо -
со бис тих кон флік тів, прий нят тя рі шень та до сяг нен ні зго ди шля хом об го во рен ня та
кон суль та цій;

• під трим ка про це су адап та ції до змін, що від бу ва ють ся в аг рар но му сек то рі
(нап рик лад, змі ни стан дар тів якос ті аг роп ро мис ло вої про дук ції або ка на лів то ва -
ро!про су ван ня), нав ко лиш ньо му се ре до ви щі, якос ті жит тя шля хом ди вер си фі ка ції
сіль ської еко но мі ки то що.

Ос кіль ки “Le a der” не прив’яза на до кон крет ної га лу зі, во на має ба га то сек тор не
під ґрун тя. Про ек ти та за хо ди, що міс тять ся в ло каль них стра те гі ях, ін тег ру ють ся в
єди не ці ле та з ме тою сво єї ре а лі за ції пе ред ба ча ють  су куп ність дій учас ни ків 
сіль сько го роз вит ку, які зай ня ті в різ них сек то рах сіль ської еко но мі ки і при цьо му
за без пе чу ють йо го со ці аль ну, еко но міч ну, еко ло гіч ну, куль тур ну під трим ку. 

4. Ін но ва цій на ді яль ність. “Le a der” ві діг рає про від ну роль у сти му лю ван ні 
ін но ва цій них під хо дів до роз вит ку сіль ських те ри то рій. Ін но ва ції в да но му ра зі 

* Критична маса – у даному разі потенціал території, необхідний і достатній для реалізації стратегії або
проекту розвитку.
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не об хід но ро зу мі ти в ши ро ко му зміс ті, тоб то вве ден ня но во го про дук ту, ос во єн ня
но віт ніх тех но ло гій, ство рен ня но вої ор га ні за ції або ос во єн ня но во го сег мен ту 
рин ку. Це за галь не виз на чен ня ін но ва цій спра вед ли ве і для сіль сько го роз вит ку.
Про те сіль ські те ри то рії че рез низь ку щіль ність на се лен ня, від нос но низь кий рі вень
за без пе че нос ті люд ськи ми та ма те рі аль ни ми ре сур са ми ма ють слаб кі зв’яз ки з на у -
ко во! дос лід ни ми цен тра ми, а то му від чу ва ють труд но щі у впро вад жен ні ра ди каль -
них но вов ве день.

Ін но ва цій ний під хід у кон тек сті “Le a der” оз на чає по шук та впро вад жен ня но вов -
ве день, їх адап та цію на сіль ських те ри то рі ях для під ви щен ня рів ня сіль сько го 
роз вит ку за умо ви, як що ін ши ми дер жав ни ми або по лі тич ни ми спо со ба ми розв’яза -
ти проб ле му немож ли во. Влас не са ма іні ці а ти ва “Le a der” є про я вом ін но ва цій них 
рі шень у за хід но єв ро пей ській мо де лі сіль сько го роз вит ку.

5. Ство рен ня ме ре жі зв’яз ків та спів ро біт ниц тво. Виз на чає за ме ту об мін до -
сяг нен ня ми, дос ві дом та но у! хау між гру па ми прог ра ми “Le a der”, сіль ськи ми те ри -
то рі я ми, ад мі ніс тра ці я ми та ор га ні за ці я ми, що за лу че ні до про це су сіль сько го роз -
вит ку в ме жах ЄС. Ство рен ня ме ре жі зв’яз ків – це за сіб пе ре да чі прак ти ки успішної
ді яль нос ті у сфе рі сіль сько го роз вит ку, поширення ін но ва цій та ви яв лен ня по тен -
цій них мож ли вос тей сіль ських те ри то рій. Ме ре же ві зв’яз ки між людь ми, про ек та ми
і сіль ськи ми те ри то рі я ми до по ма га ють по до ла ти ізо ля цію, з якою сти ка ють ся де я кі
сіль ські ре гі о ни. Крім то го, во ни сти му лю ють роз роб ку но вих про ек тів спів пра ці та
при во дять до на ла год жен ня кон так тів між ок ре ми ми гру па ми “Le a der”. 

6. Ін тег ро ва ність пог ля дів та дій. Еле мент спів пра ці в ін тег ро ва но му під хо ді
“Le a der”, який іде да лі, ніж ство рен ня ме ре жі зв’яз ків. Че рез заз на че ний під хід ГЛР
ре а лі зу ють спіль ні про ек ти з ана ло гіч ни ми гру па ми в рам ках іні ці а ти ви “Le a der” або
ви ко рис то ву ють ком плі мен тар ні ме то ди в ін шо му сіль сько му ре гі о ні чи на віть на те -
ри то рії ін шої дер жа ви ЄС. Спів пра ця та об’єд нан ня іні ці а тив між гру пам “Le a der”
спри я ють рек ла мі їхніх ло каль них дій та доз во ля ють до ла ти пев ні труд но щі в роз -
вит ку сіль ської міс це вос ті. Нап рик лад, та ка спів пра ця ре а лі зу єть ся у спіль них 
про ек тах з ви роб ниц тва спе ци фіч них ви дів про дук ції (їс тів ні каш та ни, вов на тощо),
з на дан ня аг ро ту рис тич них пос луг і т. ін. У ме жах “Le a der” ви ок рем лю ють два ви ди
ін тег ро ва ної спів пра ці: між те ри то рі аль на спів пра ця – це спів ро біт ниц тво між гру па -
ми “Le a der”, ді ю чи ми на різ них сіль ських те ри то рі ях в ме жах кра їн –  чле нів ЄС, 
які ви ко рис то ву ють ана ло гіч ний під хід; тран сна ці о наль на спів пра ця – дії між гру па -
ми “Le a der”, які пред став ля ють, як мі ні мум, дві кра ї ни – чле ни ЄС та кра ї ни, які не
входять до нього.

7. Фі нан су ван ня міс це во го роз вит ку. Заз на че ний прин цип ре а лі зо ву єть ся
шля хом ви ко рис тан ня фі нан со вих ре сур сів ви щез га да но го фон ду ЄСФСР.

Роз гля ну ті сім еле мен тів під хо ду “Le a der” до сіль сько го роз вит ку фак тич но 
виз на ча ють йо го особ ли вість по рів ня но з ін ши ми під хо да ми, ос кіль ки дот ри ман ня
вста нов ле них прин ци пів пот ре бує учас ті ре аль них лю дей, які про ек ту ють ло каль ні
стра те гії та бе руть участь у їх ре а лі за ції. 

Ве ли ко го зна чен ня у пок ра щен ні ад мі ніс тра тив них та ме то до ло гіч них на ви чок
уп рав лін ня сіль ським роз вит ком в рам ках “Le a der” на бу ва ють ГЛР (рис. 3).
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Рис. 3.  Міс це ГЛР у ре а лі за ції мо де лі сіль сько го роз вит ку ЄС

Про ве де ний ана ліз умов ре а лі за ції за хід но єв ро пей ської мо де лі сіль сько го 
роз вит ку свід чить про по даль шу по пу ля ри за цію за хо дів, роз роб ка яких іні ці ю єть ся
ГЛР [5]. Слід зазначити, що ГЛР – це ни зо вий рі вень в іє рар хії уп рав лін ня 
сіль ським роз вит ком. Вза є мо дія цих груп із сіль ськи ми меш кан ця ми та ін ши ми 
пар тне ра ми від бу ва єть ся шля хом об мі ну ін фор ма ці єю та кон суль ту ван ня. Роль 
на ці о наль ної вла ди по ля гає в іден ти фі ка ції фі нан со вих ре сур сів для здій снен ня 
по лі ти ки сіль сько го роз вит ку. У пред став ле ній схе мі де монс тру єть ся кла сич ний
низ хід ний під хід (“згори до ни зу”) з еле мен та ми вис хід но го (“зни зу вгору”). Ос тан -
ній про яв ля єть ся у про це сі вза є мо дії між ор га на ми ре гі о наль ної вла ди та ГЛР: по то -
ки ін фор ма ції та кон суль ту ван ня ма ють двос то рон ній ха рак тер.

З роз ши рен ням скла ду ЄС прог ра ма “Le a der+” пе рет во ри ла ся на над зви чай но
ус піш ну прог ра му під трим ки тра ди цій них за хо дів з роз вит ку сіль ських ре гі о нів 
но вих кра їн – чле нів Єв ро со ю зу. В опи са ній ви ще фор мі во на спря мо ва на на про ти -
дію ста рін ню на се лен ня, міг ра ції із сіль ських ре гі о нів, по даль шо му ско ро чен ню 
ро бо чих місць. Стосовно но вих чле нів ЄС на пе рі од 2007–2013 рр. пе ред ба че не фі -
нан су ван ня ці єї прог ра ми з фон ду ЄСФСР ся га ти ме не мен ш ніж 2,5%. Упер ше
прог ра му “Le a der+” се ред кра їн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) бу ло зас то со -
ва но у Поль щі в 2005 р. з бюд же том на 2005–2006 рр. 18,75 млн. єв ро, з яко го 80% 
за без пе чу ва ло ся сек цією га ран тій Єв ро пей сько го фон ду роз вит ку та га ран тій 
сіль сько го гос по дарс тва (ЄФРГ) і 20% – з на ці о наль но го бюд же ту. Впро вад жен ня прог -
ра ми здійснюєть ся в Поль щі у два етапи. На пер шо му пе ред ба че но на дан ня 
під трим ки фор му ван ню струк тур ло каль но го спів ро біт ниц тва та фор су ван ня 
роз роб ки спе ци фіч ної ре гі о наль ної стра те гії роз вит ку. Для ви ко нан ня вка за них 
зав дань кож на ство ре на ГЛР от ри ма ла 34,1 тис. єв ро. На дру го му ета пі, піс ля ство рен ня
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ГЛР, пе ред ба че но по даль шу по пу ля ри за цію прог ра ми “Le a der+” з ме тою за лу чен ня
міс це во го на се лен ня до ре а лі за ції за хо дів, спря мо ва них на пок ра щен ня жит тя сіль -
сько го ре гі о ну. При цьо му об сяг фі нан су ван ня кож ної ГЛР склав у 2006 р. 187,5 тис.
єв ро [6].

Да ні табл. 2. ха рак те ри зу ють струк ту ру об ся гів фі нан су ван ня за чо тир ма нап ря -
ма ми сіль сько го роз вит ку в ок ре мих кра ї нах пе ре дос тан ньо го та ос тан ньо го роз ши -
рен ня ЄС. 

Таб ли ця 2
Струк ту ра роз по ді лу кош тів бюд же ту ЄС на сіль ський роз ви ток 

ок ре мих кра їн ЦСЄ на 2007–2013 рр., %

Дже ре ло: Да ні пре зен та ції: На ва сай те не С. Вплив прог ра ми LE A DER на інс ти ту ці о на лі -
за цію сіль сько го са мов ря ду ван ня у Лит ві // До по ві ді між на р. сим по зі у му, Ук ра ї на, м. Жи то -
мир, 16–18 трав ня 2007 р.

Про те, незважаючи на пе ре важ но по зи тив ну оцін ку заз на че них за хо дів у рам ках
прог ра ми “Le a der+” та її бе зу мов не сти му лю ю че зна чен ня у ди вер си фі ка ції сіль ської
еко но мі ки в кра ї нах ЦСЄ, ре зуль та ти дос лід жен ня свід чать, що пер ший рік її здій -
снен ня про де монс тру вав на яв ність ці ло го ря ду пе реш код, які нав ряд чи вдас ться по -
до ла ти у ко рот кий про мі жок ча су. До них, зокрема, належать та кі:

– іє рар хіч но струк ту ро ва не мис лен ня сіль сько го на се лен ня, яке все ще
залишилося в ор га нах на ці о наль ної, ре гі о наль ної та ло каль ної ад мі ніс тра ції після 40
ро ків жорс тко го цен тра ліз му;

– по бо ю ван ня ад мі ніс тра тив них ор га нів втра ти ви ді ле них кош тів на роз ви ток ГЛР
і, як нас лі док, вве ден ня до дат ко вих бю рок ра тич них бар’єрів для міс це вих іні ці а тив;

– стри ма ність або вза га лі від сут ність ак тив нос ті з бо ку меш кан ців сіль ських 
ре гі о нів до про я ву іні ці а тив з ме тою за лу чен ня кош тів на роз ви ток сво го ре гі о ну, 
зу мов ле на мен таль ніс тю сіль сько го на се лен ня;

– сум ні ви у нас тро ях сіль сько го на се лен ня з при во ду оцін ки сво єї спроможності
у пла ні вияву влас ної іні ці а ти ви щодо за без пе чен ня стій ко го роз вит ку сво го ре гі о ну;

– знач ні ре гі о наль ні дис про пор ції, що зу мов лю ють об ме же ність ха рак те ру со ці -
аль но го ка пі та лу в міс це вих іні ці а ти вах в ок ре мих сіль ських ре гі о нах, які іс то рич но
за се ле ні ко лиш ні ми сіль сько гос по дар ськи ми пра ців ни ка ми з різ них об лас тей кра ї ни
та вихідцями з Ук ра ї ни.
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Вис нов ки. От же, як зас від чує про ве де ний ана ліз, розв’язан ня ком плек су 
проб лем з поширен ня дії прог ра ми “Le a der+” пов’яза но із ство рен ням но вих сфер
еко но мі ки та по до лан ням бід нос ті і під ви щен ням рів ня жит тя на сіль ських те ри то -
рі ях. За хід но єв ро пей ська мо дель сіль сько го роз вит ку по бу до ва на на спри ян ні 
ба га то фун кці о наль но му роз вит ку сіль ських те ри то рій та пе ред ба чає ра ці о наль не
ви ко рис тан ня ма те рі аль них, люд ських та при род них ре сур сів. Вра хо ву ю чи сві то ві
та за хід но єв ро пей ські тен ден ції сіль сько го роз вит ку, са ме ця прог ра ма є сер йоз ним
сти му лом для роз вит ку сіль ських ре гі о нів кра їн ЦСЄ і, в май бут ньо му, для Ук ра ї ни.
Зав дя ки їй від кри ва ють ся над зви чай но но ві мож ли вос ті для тих ре гі о нів, де 
пе ре важ на біль шість на се лен ня за ле жить від сіль сько го гос по дарс тва і де цей сек тор
має слаб кі пер спек ти ви роз вит ку, тоб то для те ри то рій, де сіль ське гос по дарс тво 
пос ту по во втра чає своє еко но міч не зна чен ня і де для роз вит ку регіону необхідна 
ди вер си фі ка ція сіль ської еко но мі ки. На су час но му ета пі було б до ціль ним ско ор ди -
ну ва ти діяльність за всіма прог рамами та про ек тами з роз вит ку сіль сько го гос по -
дарс тва та не сіль сько гос по дар сько го спря му ван ня в рам ках єди но го ком плек сно го
нап ря му сіль сько го роз вит ку. 
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