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Лазарєва О. В. Впровадження концепції LEADER у практику розвитку сільських територій

Метою статті є поглиблення теоретичних аспектів дослідження розвитку концепції LEADER, обґрунтуваня її принципів та можливостей впро-
вадження у практику розвитку сільських територій. Розкрито основні етапи формування концепції LEADER в Європейському Союзі. Аргументо-
вано, що концепція LEADER орієнтована на розвиток сільської місцевості. Доведено, що суттю концепції LEADER є покращення якості життя 
людини на селі, беручи до уваги економічні, соціальні можливості та можливості збереження довкілля. Розкрито характерні особливості кон-
цепції LEADER; підкреслено, що за умови дії даної концепції необхідно активно залучати населення до реалізації безпосередньо стратегії LEADER. 
Викладено думку, що концепція LEADER є одним з елементів гармонізації екологобезпечного економічно стабільного сільського розвитку. Об-
ґрунтовано перспективи її впровадження в Україні. Викладено основні принципи впровадження LEADER в практику розвитку сільських територій. 
Означено можливості, які надасть селянам упровадження концепції LEADER. Запропоновано пріоритети розвитку сільських територій на основі 
концепції LEADER. 
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Лазарева Е. В. Внедрение концепции LEADER в практику развития 

сельских территорий
Целью статьи является углубление теоретических аспектов исследо-
вания концепции LEADER, обоснование её принципов и возможностей 
внедрения в практику развития сельских территорий. Раскрыты ос-
новные этапы формирования концепции LEADER в Европейском Союзе. 
Аргументировано, что концепция LEADER ориентирована на развитие 
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Украине. Изложены основные принципы внедрения LEADER в практику 
развития сельских территорий. Обозначены возможности, которые 
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Глобалізація виробництва в сільській місцевості 
має особливе значення для розвитку місцевих 
і регіональних самоврядувань, є стимулятором 

розвитку місцевої економіки. Звісно, використання 
місцевих ресурсів, дбайливе ставлення до них дозво-
ляє виробляти для місцевого населення екологічно 
чисті продукти та в цілому визначає розвиток сіль-
ської місцевості.

В умовах переходу до збалансованого розви-
тку важливим є забезпечення функціонування кон-
цепції LEADER, що є складовою частиною Загальної 
сільськогосподарської політики, яка сприяє сталому 
розвитку сільських територій країн Європи, дозволяє 
вирішувати економічні, соціальні та екологічні про-
блеми.

 LEADER є одним з новаторських підходів щодо 
розвитку села в країнах Європейського Союзу (ЄС). 
Ця концепція передбачає «зв’язки між діями з розви-
тку сільського господарства». 

В умовах сучасного розвитку господарювання 
на селі висвітленню окремих аспектів функціонуван-
ня концепції LEADER присвячено праці таких на-
уковців, як Кульчій І. [1], Бенніс У. [2], Філонович С. 
[3], Юкл Г. [4], Стогділ Р. [5], Малько Ю. [6] та багатьох 
інших дослідників, що свідчить про актуальність да-
ної проблематики. В їхніх працях наголошується, що 
концепція LEADER сприяє соціальній інтеграції, ско-
роченню бідності та в цілому економічному розвитку 
в сільській місцевості.

Узагальнюючи думки дослідників, доцільно за-
значити, що, незважаючи на певні досягнення в за-
стосуванні концепції LEADER, її впровадження в 
економіку сільського господарства потребує подаль-
шого наукового обґрунтування.

Мета статті полягає в поглибленні теоретичних 
аспектів дослідження розвитку концепції LEADER, 
обґрунтування її принципів та можливостей впрова-
дження у практику розвитку сільських територій. 

Сьогодні концепція LEADER є однією з найе-
фективніших програм сталого розвитку села завдяки 
підходу до передачі сільським громадам права ініці-
ювати та реалізувати проекти з огляду на місцеві по-
треби [7].

В Європі при прийнятті рішень щодо регулю-
вання аграрного сектора вагомою є Спільна аграрна 
політика (Common Agricultural Policy) [8]. Європей-
ський Союз на сьогодні розглядає три основні пріо-
ритети в розвитку сільських територій: поліпшення 
конкурентоздатності сільського господарства для 
сільських територій; підвищення або посилення 
управління землею; диверсифікація сільської еконо-
міки та якості життя в сільській місцевості. Тобто Єв-
ропейський Союз орієнтується не тільки на розвиток 
сільськогосподарського виробництва, але і на розви-
ток сільської місцевості в цілому. 

Взагалі, реформування Спільної аграрної по-
літики ЄС розпочалося ще у 1980-х роках і було на-

цілене переважно на забезпечення економічного та 
соціального розвитку сільських територій. Унаслідок 
цього увага почала звертатися безпосередньо на ди-
ференційований підхід до різних типів сільських те-
риторій та на шляхи вирішення сільських проблем. 
З метою забезпечення соціально-економічного роз-
витку сільських територій пріоритетним стало ство-
рення структурних фондів, що фінансували цілі, які 
були розроблені в програмах концепції LEADER, що 
розроблена на основі програм LEADER І, LEADER II 
та LEADER+ [9]. 

Ініціатива LEADER почала діяти з 1991 р. як 
метод залучення місцевих партнерів у стимулю-
вання розвитку територій [10]. Зокрема, програма 
LEADER І (1991–1994 рр.) була орієнтована на до-
сягнення таких цілей, як безпосередній розвиток  
і структурна перебудова відсталих регіонів, сприяння 
сільському розвитку шляхом надання допомоги для 
перебудови сільських територій. Програма LEADER II  
(1994–1999 рр.) була теж спрямована на сприяння 
розвитку і структурній перебудові регіонів, в яких 
густота населення була надзвичайно низькою. Про-
грама LEADER+ (2000–2006 рр.) розрахована на роз-
виток усіх територій та сприяла розвитку села саме 
через впровадження диференційованого підходу до 
різних типів сільських регіонів, який спрямований 
на підвищення конкурентоспроможності сільських 
територій [11]. 

Концепція LEADER орієнтована на розвиток 
сільської місцевості, що сприятиме пошукам 
суспільства віднайти ефективні рішення щодо 

подолання наявних проблем на селі. У цілому суттю 
LEADER є покращення якості життя людини на селі, 
беручи до уваги економічні, соціальні можливості та 
можливості збереження довкілля. Завдяки концепції 
LEADER можна активізувати та мобілізувати місцеві 
ресурси шляхом підтримки проектів попереднього 
розвитку, що покращить здатність територій отриму-
вати та використовувати для свого розвитку кошти 
LEADER. Ця концепція сприяє співпраці економіч-
них і суспільних гравців для виробництва товарів та 
надання послуг, що створюють максимальну додану 
вартість на їхній місцевій території.

Підхід LEADER ґрунтується на розробці стра-
тегії місцевого розвитку, яке здійснює суспільство, 
розв’язуючи чітко визначені проблеми місцевого 
рівня, що є актуальними для населення конкретних 
сільських територій, а також визначає пріоритети 
розвитку місцевої території. При розробці та реалі-
зації стратегії використовується зворотний підхід, 
що передбачає активне залучення населення в роз-
робку, затвердження та реалізацію самої стратегії. 
Для забезпечення спільної точки зору на можливос-
ті розв’язання питань розвитку села розробка, узго-
дження та реалізації стратегії здійснюється місцевим 
групами, що об’єднують представників різних галу-
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зей, залучених у розвиток села, та групи інтересів 
сільського населення.

Варто зауважити, що концепція LEADER від тра-
диційних заходів сільської політики відрізня-
ється тим, що в ній є вказівки на те, «як» діяти, 

а не «що» слід робити. 
Зазначимо, що в період до 2020 р. головними 

цілями та завданнями місцевого підходу до розвитку 
є надання підтримки ініціативам місцевого розвитку, 
що сприяють сталості місцевих громад, підтримують 
соціальну ситуацію на селі, формують сприятливе се-
редовище для життя, розвиток підприємництва та в 
цілому сільської території. 

Для селян концепція LEADER дасть можли-
вість:
 визначати напрямки розвитку села, беручи 

участь у визначення потреб сільських тери-
торій;

 ухвалювати рішення щодо необхідної під-
тримки певних ідей розвитку села;

 здійснювати проекти місцевого розвитку, 
головною метою яких є покращення якості 
життя на конкретній сільській території;

 віднайти можливості для формування або 
покращення необхідних для селян послуг 
якомога ближче до місця проживання;

 розширювати місцеві знання, мотивації, ре-
сурси та використовувати їх для покращення 
якості свого життя;

 розпочинати нові економічні ініціативи на 
сільських територіях та збільшувати конку-
рентоздатність своєї продукції;

 піклуватися про збереження та дбайливе ви-
користання традицій, середовища, характер-
них для сільської території та природи.

У рамках концепції LEADER доцільним є запро-
вадження принципів, що дозволяють здійснювати 
вплив на динаміку сільських територій та сприяють 
їхній здатності розв’язувати свої проблеми.

Так, принцип територіальної стратегії місце
вого розвитку сприятиме збалансованому розвитку 
сільських територій, коли на малій, однорідній, со-
ціально згуртованій території простежуються харак-
терні спільні традиції, місцева ідентичність, відчуття 
приналежності або спільні потреби й очікування. 
При обранні цієї стратегії визначаються сильні та 
слабкі місцеві сторони, загрози та можливості, вну-
трішній потенціал та головні проблеми сталого роз-
витку. Цей підхід дозволяє точніше пристосовувати 
дії до фактичних потреб та переваг місцевої конку-
рентоздатності. На обраній території повинна бути 
достатня єдність та критична маса людських, фінан-
сових та економічних ресурсів, а також підтримання 
життєздатних стратегій місцевого розвитку.

Висхідний принцип означає, що місцеві учасни-
ки будуть брати участь в ухваленні стратегічних рі-

шень та виборі пріоритетів розвитку місцевої терито-
рії. Цей підхід дозволяє формувати та реалізовувати 
політику на селі в такий спосіб, щоб він був краще 
пристосований до потреб тих громад, для яких ці за-
ходи передбачені, що досягається шляхом заклику до 
місцевих зацікавлених осіб до взяття на себе управ-
ління та спільної дії. Висхідний підхід включає в себе 
покращення інформованості, участь та заклик до міс-
цевого населення визначати сильні та слабкі сторо-
ни території (її аналіз), участь різних груп інтересів у 
формуванні стратегії місцевого розвитку; визначен-
ня чітких критеріїв вибору на місцевому рівні відпо-
відних дій, що спрямовані на здійснення стратегії.

Принцип партнерських стосунків між держав
ним і приватним секторами передбачає створення 
місцевого партнерства, що передбачає впровадження 
«місцевої групи дій» (МГД). Завданнями цього підходу 
є розробка та здійснення місцевої стратегії розвитку, 
схвалення рішення щодо надання фінансових ресур-
сів цієї стратегії та керування ними. МГД концентрує 
та об’єднує людські та фінансові ресурси, доступні в 
державному та приватному секторах, секторах гро-
мадської ініціативи, об’єднує місцевих учасників у ко-
лективні проекти та багатогалузеві дії з метою досяг-
нення синергії, спільної ідейної основи, що необхідна 
для покращення економічної конкурентоздатності те-
риторії, підсилює діалог і співпрацю між учасниками 
сільських територій шляхом зменшення ймовірності 
конфліктів та сприяння пошуку рішень шляхом пере-
говорів за допомогою обговорення та дебатів.

Через взаємодію між різними партнерами «міс-
цеві групи дій» сприяють процесу адаптації 
та зміни в галузі сільського господарства, за-

лучення питань довкілля в процес ухвалення рішень, 
різноманіття сільської економіки та покращення 
якості життя.

Принцип підтримки інновацій є важливим, 
оскільки концепція LEADER може грати важливу 
роль у сприянні новому новаторському підходу до 
розвитку сільських територій. При цьому інноваці-
ям сприяє велика свобода дії та гнучкість в ухваленні 
рішень щодо дій, які місцеві лідери бажають підтри-
мувати. Новаторським при цьому може бути новий 
продукт, новий процес, нова організація або новий 
ринок. Це загальне визначення новаторства стосу-
ється як сільських, так і міських територій. Проте, 
оскільки у сільській місцевості мала густота населен-
ня та порівняно низький рівень фізичних і людських 
ресурсів, сільські території мають слабший зв’язок  
з дослідницькими центрами та центрами розробки та 
їм може бути важче запровадити кардинальні зміни. 
Новаторство на сільських територіях може включати 
в себе перейняття та адаптацію інновацій, модерніза-
цію традиційних форм ноу-хау або створення нових 
рішень для проблем, що тривають довго та які не вда-
лося добре розв’язати. Це може запропонувати нові рі-
шення для специфічних проблем сільських територій.
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Принцип інтегрованих та багатогалузевих 
дій. Підхід LEADER передбачає, що місцева страте-
гія розвитку повинна мати багатогалузеве обґрунту-
вання, з інтеграцією декількох галузей діяльності. Дії 
та проекти, що включені в місцеві стратегії, повинні 
бути пов’язані між собою та їх слід координувати як 
єдине ціле. Інтеграція може стосуватися дій, що здій-
снюються в одній галузі, всіх дій програми або якоїсь 
сукупності дій, або, особливо, зв’язків між різними 
учасниками та секторами в галузях економіки, соці-
альній, культурній галузях та в галузі довкілля.

Принцип створення інформаційних мереж. Цей 
принцип включає в себе обмін досягненнями, досвіду 
та ноу-хау між групами LEADER, сільськими тери-
торіями, органами та організаціями управління, які 
залучені в розвиток села на території ЄС, незалежно 
від того, чи вони безпосередні одержувачі LEADER. 
Створення таких мереж означає подальшу передачу 
гідної практики, розповсюдження інновацій та вдо-
сконалення досвіду на підставі висновків, отриманих 
від місцевого сільського розвитку. При створенні та-
ких мереж зміцнюються зв’язки між людьми, проек-
тами та сільськими територіями. Створення інформа-
ційних мереж може сприяти проектам співпраці, до-
помогти групам LEADER будувати взаємні контакти.

Принцип співпраці означає, що місцева гру-
па дії бере на себе спільний з іншою групою про-
ект LEADER. Співпраця може допомогти групам 
LEADER покращити свої місцеві дії. Проект співп-
раці є не лише простим обміном досвіду, це повинен 
бути конкретний спільний проект, керування яким 
бажано забезпечувати спільною структурою. Згідно з 
LEADER можливі два різних варіанти співпраці:
 територіальна співпраця – це співпраця 

між різними сільськими територіями одної з 
країн-членів. Її можна організувати між гру-
пами LEADER, але в ній можуть брати участь 
інші місцеві групи, в яких використовується 
подібний підхід співучасті;

 співпраця між державами – співпраця між 
групами LEADER з щонайменше двох країн-
членів або з такими групами, в яких викори-
стовується подібний підхід.

 Отже, реалізація на практиці принципів підхо-
ду LEADER означає те, що в розробці місцевих стра-
тегій та заходах мають брати участь реальні люди.

Сьогодні в Україні надзвичайно актуальним є 
впровадження програми LEADER як одного 
з елементів гармонізації екологобезпечного 

економічно стабільного сільського розвитку. Це на-
дасть сільським громадам додаткові можливості для 
забезпечення ними власної життєдіяльності (ство-
рення місцевих груп, розроблення і впровадження ло-
кальних проектів розвитку сільських територій та ін.). 
До того ж, упровадження екосистемного підходу до 
збереження та відтворення ресурсів сільського гос-

подарства дозволить створювати фонди підтримки 
аграріїв, надавати технічну допомогу економічно від-
сталим сільськогосподарським виробникам, будувати 
плани перспективного розвитку сільських територій.

З урахуванням вищевикладеного спробуємо за-
пропонувати основні пріоритети розвитку сіль-
ських територій на основі концепції LEADER, 

якими, на нашу думку, є:
 сприяння трансферу знань та інновацій у 

сільське господарство та сільську місцевість;
 підтримка розвитку фермерства та особис-

тих селянських господарств, що об’єднані в 
перспективні громади розвитку;

 організація обслуговуючих кооперативів, що 
здатні будуть вирішувати проблеми, пов’язані 
з матеріально-технічних забезпеченням; 

 сприяння збереженню екологізації виробни-
цтва та екологізації стилю життя в сільській 
місцевості;

 зміцнення екосистеми сільських територій 
завдяки диверсифікації економіки;

 підвищення ефективності використання при - 
родно-ресурсного потенціалу на основі за-
провадження перспективних напрямів ве-
дення бізнесу на селі;

 створення мережі заготівельних пунктів у 
рамках сільських поселень;

 систематичне проведення сільських ярмар-
ків з метою реклами власної продукції як на 
місцевому, так і на регіональному рівні; 

 вирішення питань благоустрою на місцевому 
рівні на основі врахування думки населення;

 запровадження агротуризму;
 скорочення бідності в сільській місцевості 

на основі повної зайнятості завдяки впрова-
дженню концепції LEADER. 

Урахування зазначених пріоритетів дозволить 
стати спроможними та самостійно вирішувати про-
блеми на місцевому рівні. 

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дозволяють зробити 

такі висновки. 
Програма LEADER на сьогодні є новаторською 

місцевою ініціативою розвитку бізнесу на селі, що 
допомагає населенню на сільських територіях при-
стосуватися до мінливих реалій сьогодення. В рамках 
впровадження концепції LEADER перспективним на 
сьогодні є пошук нових рішень для вирішення наяв-
них проблем села. Суттю даної концепції є покращен-
ня якості життя людей на селі, приймаючи до уваги 
економічні та соціальні можливості, а також можли-
вості збереження довкілля. 

Встановлено, що концепція LEADER з метою 
вдосконалення свого організаційного забезпечення 
повинна базуватися на таких принципах, як принцип 
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територіальної стратегії місцевого розвитку, висхід-
ний принцип, партнерських стосунків між держав-
ним і приватним секторами, підтримки інновацій, 
інтегрованих і багатогалузевих дій, створення інфор-
маційних мереж та співпраці. При цьому тільки емер-
джентний зв’язок між ними дозволить розв’язати 
проблему ефективного використання земель в рам-
ках розвитку сільських територій.

Концепція LEADER здатна буде забезпечити 
економічно стабільний сільський розвиток на осно-
ві сприятливого середовища для життя, підприємни-
цтва, визначення пріоритетів розвитку сільських те-
риторій, дозволяє самим визначати напрямки розви-
тку села, беручі участь у визначенні потреб сільських 
територій. 

Упровадження запропонованих пріоритетів 
роз витку сільських територій на основі концепції 
LEADER дасть можливість розширювати місцеві зна-
ння, ресурси та використовувати їх для покращення 
якості свого життя. 

Перспективи подальших досліджень мають базу-
ватися на вивченні перспективи впровадження STEP- 
аналізу в практику розвитку сільських територій.       
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