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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО
ПОСТУПУ РЕГІОНУ
Анотація. Метою даної статті є аналіз передумов євроінтеграційного поступу
України та виконання нею Угоди про Асоціацію як ефективного інструменту поглиблення
торговельно-економічних зв’язків та покращення інституційного середовища для
імплементації реформ. В результаті проведено аналізу, який здійснювався відповідно до
методики та методології в рамках реалізації проєкту, вдалося ефективно проаналізувати
Індекс Євроінтеграційного Поступу Івано-Франківської області за 2014 – 2020 роки.
Проведений аналіз показав, що область мала значні коливання за показниками
торгівельно-економічної діяльності та європейським вектором розвитку. Дослідження за
показником субіндекс торговельно-економічних зв’язків дозволив ґрунтовно
проаналізувати експортно-імпортну діяльність, аналітично-консультаційну підтримку
суб’єктів господарювання, що здійснюють експортно-імпортну діяльність. Доведено, що
відсутність ґрунтовного аналізу закордонного досвіду, на основі країн, які пройшли
підготовчий етап вступу до ЄС засвідчила, про складність доступу суб’єктів
господарювання до інфраструктури та оцінювання якості продукції, яка готується до
експорту в країни ЄС. Обґрунтовано, що інформаційна політика області за аналізований
період було на низькому рівні, не достатньо висвітлювались стейкхолдерам можливості
які дає Угода про Асоціацію. За результатами аналізу, субіндекс інституційної підтримки
євроінтеграційного поступу Івано-Франківської за 2014 – 2020 роки досліджено
коливання, через: закінчення проектної фази реалізації проєктів, звітування, моніторинг,
очікування оголошення про початок нового конкурсного проєктного періоду,
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ознайомлення із проєктними стратегічними цілями та завданнями, поданням та
очікуванням проєктних результатів. Доведено, що в передпроєктний період в області
проводилися заходи з написання нових проєктних пропозицій, пошуку партнерів.
Обґрунтовано, що орієнтація на підтримку європейської інтеграції та транскордонного
співробітництва – важливі інструменти у вирішенні актуальних питань розвитку регіону,
адже активізація даних питань визначена одним з пріоритетних напрямків діяльності в
Україні та області.
Ключові слова: євроінтеграційний поступ, Угода про Асоціацію, ЄС, Україна,
торговельно-економічні зв’язки, проєктна діяльність, інвестиції, вектор розвитку.
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PROJECT ACTIVITY AS A TOOL FOR EUROPEAN INTEGRATION
PROGRESS OF THE REGION
Abstract. The purpose of this article is to analyze the preconditions for Ukraine’s
European integration progress and its implementation of the Association Agreement as an
effective tool for deepening trade and economic ties and improving the institutional environment
for the implementation of reforms. As a result, the analysis was carried out in accordance with
the methodology and methodology of the project, it was possible to effectively analyze the Index
of European Integration Progress of Ivano-Frankivsk region for 2014 - 2020. The analysis
showed that the region had significant fluctuations in terms of trade and economic activity and
the European vector of development. The study on the indicator of the sub-index of trade and
economic relations allowed to thoroughly analyze the export-import activity, analytical and
consulting support of economic entities engaged in export-import activity. It is proved that the
lack of a thorough analysis of foreign experience, based on the countries that have passed the
preparatory stage of accession to the EU, showed the difficulty of business access to
infrastructure and quality assessment of products prepared for export to EU countries. It is
substantiated that the information policy of the region during the analyzed period was at a low
level, the opportunities provided by the Association Agreement were not sufficiently covered for
stakeholders. According to the results of the analysis, the sub-index of institutional support for
Ivano-Frankivsk's European integration progress for 2014-2020 examined fluctuations due to:
completion of the project phase of project implementation, reporting, monitoring, waiting for the
announcement of the new competitive project period. and anticipation of project results. It is
proved that in the pre-project period in the region measures were taken to write new project
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proposals, search for partners. It is substantiated that the focus on supporting European
integration and cross-border cooperation are important tools in addressing pressing issues of
regional development, as the intensification of these issues is identified as one of the priority
areas of activity in Ukraine and the region.
Key words: European integration progress, Association Agreement, EU, Ukraine, trade
and economic relations, project activities, investments, vector of development.
Постановка проблеми. В 2014 році Україна підписала з Європейським Союзом
Угоду про Асоціацію, підписання відбулося в два етапи, зокрема, перший, політична
частина Угоди, другий етап, економічна частина. Дія Угоди в повну силу вступила з 1
вересня 2017 року. Імплементація даної Угоди стала поштовхом до економічного та
соціального розвитку держави в сфері місцевого самоврядування, громадянського
суспільства, розвитку конкурентного бізнес-середовища, корпоративного управління та
ефективного налагодження експортно-імпортної діяльності суб’єктами господарювання з
країнами Європейського Союзу. Залучення України як повноправного партнера
європейського співтовариства передбачає необхідність залучення представників органів
влади та суб’єктів господарювання до посилення економічних та торговельних відносин,
які сприяють ефективній гармонізації економіки України у європейський простір та
ринки.
Аналіз останніх публікацій. Аналізовану проблематику досліджувало багато
науковців, політологів, економістів та експертів як українських, так і міжнародних.
Дослідження стосується прогресивних зрушень економічних показників для досягнення
головних цілей Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Мета статті. Метою наукового дослідження є аналіз динаміки економічних реформ
та євроінтеграційного поступу Івано-Франківської області та вихід на європейські ринки.
Виклад основного матеріалу. Від початку дії Поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС минуло уже декілька років. Крім
торговельного режиму ПВЗВТ, українські експортери мали змогу продавати товари в ЄС
у рамках Генеральної системи преференцій протягом декількох років. Уповноважені
органи влади здійснювали системні економічні реформи визначені Порядком денним
асоціації (ПДА) [1] з дотриманням Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС [2]. Важливим фактором є реальна успішність реалізації заходів, яка
відображається у покращенні відповідних показників – індикаторів цілей економічної
інтеграції, у тому числі на рівні кожного регіону.
Ефективним механізмом оцінки та моніторингу виконання торговельно-економічної
частини Угоди про асоціацію є методика та методологія, що дозволяє здійснити
порівняльну оцінку прогресу регіонів України у поглибленні економічної інтеграції з ЄС,
визначити в яких областях створені найбільш сприятливі інституційні умови для
розгортання євроінтеграційних процесів в торговельно-економічній сфері [3], методика та
методологія розроблена фахівцями Поліського фонду міжнародних та регіональних
досліджень.
Відповідно до методології та методики [5, 6] було проведене дане дослідження.
Проведений аналіз дозволив оцінити поточний стан та результативність ринкових
економічних реформ в регіоні у контексті положень Угоди про Асоціацію між Україною
та Європейським Союзом. Досліджування здійснювалося в рамках реалізації проекту
«Індекс євроінтеграційного економічного поступу: посилення підтримки громадянського
суспільства у впровадженні проєвропейських економічних реформ в регіонах України»
[4].
Під час дослідження та аналізу, визначено основні проблеми, що не дозволяли
рухатися Івано-Франківській області в напрямку реалізації цілей європейської інтеграції,
та дії які необхідно посилити. Основним інструментом дослідження є Індекс
євроінтеграційного економічного поступу (І ЄЕП) – інтегральна величина, що відображає
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перебіг двох відносно відокремлених та водночас взаємопов’язаних процесів:
1. Поглиблення торговельно-економічних зв’язків регіонів України з ЄС
розраховується на основі агрегування одиничних показників, котрі відображають
досягнення першочергових завдань торговельно-економічної інтеграції з ЄС.
2. Покращення інституційного середовища для імплементації реформ, передбачених
Розділом IV Угоди про асоціацію “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею”, у регіонах
України.
Для більш ґрунтовного аналізу та виявлення інших компонент інституційної
підтримки на рівні області, було проаналізовано ряд документів, зокрема: 1) стратегії
регіонального розвитку області; 2) плани заходів з їх реалізації документів, що
розкривають інформацію щодо перетворення поставлених стратегічних цілей в програми і
проєкти з визначеними інструментами, відповідальними та часовими рамками їх
впровадження/реалізації; 3) річні звіти з виконання планів заходів та стратегії
регіонального розвитку; 4) обласних цільових планових документів (стратегій та програм
соціально-економічного розвитку, підтримки малого та середнього підприємництва,
розвитку інвестиційної діяльності, зовнішньо-економічної та виставково-ярмаркової
діяльності тощо), та спеціальних документів регіонального планування в економічній
сфері; 5) річних звітів щодо виконання заходів цільових планових програм.
Відповідно до методології, представимо результати аналізу проведеного
дослідження. Першим аналізованим показником був опис динаміки Індексу
євроінтеграційного економічного поступу області та рейтинг регіону протягом 2014-2020
років. За аналізований період, а саме шість років, динаміка Індексу євроінтеграційного
поступу Івано-Франківської області коливалася, про що свідчить аналіз статистичних
даних. В ході дослідження та аналізу ІЄЕП, 2015 рік виявився найбільший несприятливим
для області за показниками торгівельно-економічної діяльності та європейським вектором
розвитку. Найвищі показники область мала у 2014 році, посівши лідируючі позиції у
рейтингу. За період з 2016 по 2020 роки відбувалися значні коливання у розвитку
європейського поступу, однак це не стало перешкодою для входження в області десятку за
показниками СТЕЗ.
З 2014 року Україна остаточно затвердила курс на європейську інтеграцію, що
відобразилося у відповідних аналізованих параметрах області. З 2014 по 2019 роки
показники ІЄЕП по Івано-Франківській області показують тенденції до коливання, в 2014
році область посідала 3 позицію з показником 0,4642; в 2015 році – 5 позицію з
показником 0,3845; в 2016 році – 6 позицію з показником 0,4237; в 2017 році – 2 позицію з
показником 0,4384; в 2018 році – 9 позиція з показником 0,4168; в 2019 р. – 5 позицію з
показником 0,4027, 2020 р. – 6 позицію з показником 0,5011. Як свідчить аналіз даних,
найкращий період розвитку для Івано-Франківської області були 2014 та 2017 роки,
несприятливим виявився 2018 рік, в якому область посіла 9 місце в загальноукраїнському
рейтингу.

Рис. 1. Індекс Євроінтеграційного Поступу Івано-Франківської області
за 2014 – 2020 роки [7-11]
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В 2014 році Івано-Франківська область посідала 1 місце в рейтингу за Субіндексом
торговельно-економічних зв’язків (СТЕЗ) серед усіх аналізованих областей, однак у 2015
році відбулося стрімке падіння до 6 місця в рейтингу. Це відбулося через зниження одразу
трьох показників: «1.3. Питомої ваги експорту послуг до країн ЄС у загальному обсязі
експорту регіону», «1.13. Частки накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в
області у загальному обсязі накопичених інвестицій», «1.14. Індексу інвестиційної
відкритості регіону для ЄС». В 2017 році область піднялася на 3 сходинку рейтингу. У
2016 р., 2018 р. та 2019 р. область трималася на 5 позиції рейтингу. Основними
факторами, які негативно вплинули на показники діяльності були:
- недостатня залученість фахівців у сфері/галузі експортно-імпортної діяльності;
- брак аналітично-консультаційної підтримки суб’єктів господарювання, що
здійснюють експортно-імпортну діяльність;
- відсутність ґрунтовного аналізу закордонного досвіду, на основі країн, які пройшли
підготовчий етап вступу до ЄС;
- складний доступ до інфраструктури та оцінювання якості продукції, що готується
до експорту в країни ЄС.
В ході дослідження та аналізу виявлено, що місцеві органи влади та самоврядування
недостатньо
уваги
приділяли
оновленню
інформації
щодо
заходів
з
впровадження/імплементації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
в області. Інформаційна політика в області було на низькому рівні, не достатньо
висвітлювались стейхолдерам можливості які дає Угода про Асоціацію. Таке ігнорування
призвело до того, що мешканці краю, суб’єкти господарювання, громадські і
просвітницькі організації не володіли актуальною інформацією.

Рис. 2. Субіндекс глибини торговельно-економічних взаємозв’язків з ЄС ІваноФранківської області за 2014 – 2020 роки
Джерело: сформовано автором на основі: 7-11
В 2014 та 2017 роках Івано-Франківська область входила в 5 областей за
Субіндексом інституційної підтримки (СІП), оскільки за аналізований період в області
реалізовувалася значна кількість проєктів за кошти ЄС. 2017 рік, це період реалізації
багатьох проєктів, частина з яких завершувалася, тож позиції області за СІП знизилися до
8 місця, а у 2018 році – до 13 місця. 2018 рік, це фактично період звітування та підготовчої
фази для нових проектних ініціатив. Починаючи з 2019 року в Івано-Франківській області
розпочалася реалізація нових проєктів міжнародної технічної допомоги, область посідає 5
місце за відносним показником кількості проєктів, що реалізуються за кошти ЄС та 6
місце за показником їх питомого фінансування.
Аналізовані показники сильних та слабких сторін в структурі ІЄЕП регіону свідчать
ISSN 2409–0948 print
ISSN 2415–3311 online

2022
№ 1(25)

157

Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості

про те, що Івано-Франківська область займала лідируючі (перші) позиції у 2014 році за
показниками: «1.14 Коефіцієнт інвестиційної відкритості регіону для ЄС», «2.4 Кількість
проектів в рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні
програм ЄС, що реалізуються в регіоні відносно чисельності населення регіону». ІваноФранківська область брала активну участь у спільних операційних програмах
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020. За
даними ОДА найбільша кількість проєктів в області реалізовувалась у 2014-2015 р. (7 та 6
відповідно), істотно знизившись у наступні роки (2 у 2017-2020 рр.).
Проєкти реалізовувалися у сферах: розвитку малого та середнього підприємництва;
розвитку інвестиційного потенціалу; розвитку туристичної галузі; органічного
виробництва. Це дозволило забезпечити інформаційно-консультативну та технічну
підтримку суб’єктів господарювання, сприяло розвитку знань та навичок ведення бізнесу
за європейськими стандартами, формуванню якісно нового бачення шляхів розвитку
області. Реалізація проєктів сприяла посиленню позицій області за такими показниками,
як «1.5 Середньорічний темп зростання експорту регіону до країн ЄС» та «1.13 Частка
накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі
накопичених інвестицій області» у 2017 р. У 2018 році область посіла перше місце з
показником «1.4 Питома вага імпорту послуг з країн ЄС в загальному обсязі імпорту
регіону». Аналіз показників діяльності по Івано-Франківській області засвідчив, що
область має потенціал для розвитку та творення інноваційних продуктів, товарів та
послуг.

Рисунок 3 - Субіндекс інституційної підтримки євроінтеграційного поступу ІваноФранківської області за 2014 – 2020 роки
Джерело: сформовано автором на основі: 7-11
Крім лідируючих позицій, Івано-Франківська область займала також і низькі позиції
в рейтингу: область опинилася два рази на 22 місці – у 2014 році за показником «1.6
Середньорічний темп зростання імпорту регіону до країн ЄС» та 2019 році по показнику
«1.13 Частка накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному
обсязі накопичених інвестицій області», це свідчить про те, що інвестиційний клімат
області зазнав змін, зокрема через незацікавленість інвесторів вкладати кошти в область.
В 2018-2019 рр. різко знизився показник «2.1 Рівень стратегічної інституційної підтримки
економічних процесів євроінтеграції», де Івано-Франківська область посіла 23 місце
(нульове значення).
Негативні тенденції були і в 2018 році, коли область посіла 14 місце за показником
«1.2 Питома вага імпорту товарів з країн ЄС в загальному обсязі імпорту регіону», це
свідчить про коливання загальних товарних обсягів експорту та імпорту, неврахування
виробничо-фінансових можливостей суб’єктів господарювання, зміни та стану
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кон’юнктури на світовому товарному ринку товарів та послуг. Декілька років поспіль на
нульовій позначці знаходився показник «Кількість схвалених (уповноважених)
експортерів відносно до загальної кількості експортерів товарів» (2014-2015 рр.). Нульові
значення Індексу інвестиційної відкритості регіону для ЄС з 2015 р. і по 2020 роки
свідчать про гостру необхідність посилювати інвестиційну привабливість регіону для
європейських інвесторів.
Опис тенденцій підтримки євроінтеграційного економічного поступу ІваноФранківської області показав, що однією із перешкод є прогресивні зрушення в
економічній системі регіону, пасивність представників органів влади у забезпеченні
належної інституційної підтримки у питаннях розгортання промоційних процесів,
передбачених Угодою про Асоціацію, на регіональному рівні. Відповідно вони не
враховувались ані в стратегічних, ані оперативних документах регіонального розвитку. Як
свідчать аналітичні дані, рівень інституційної підтримки в області був на досить низькому
рівні через зменшення кількості потенційно можливих сфер реалізації проєктів, в яких
прописана підтримка економічних процесів європейської інтеграції та невключення
компонентної складової «європейська інтеграція» до цілей, заходів чи результатів
економічних проєктів у межах плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
на рівні районів.
В рамках впровадження регіональних цільових програм в області реалізовувалися
заходи у сфері енергоефективності та енергозбереження, удосконалення управління
регіональним розвитком, розвитку сільських територій, покращення освітньої та медичної
інфраструктури, забезпечення екологічної безпеки. Однак жоден з них не враховував
євроінтеграційну складову, як важливий фактор забезпечення інвестиційної привабливості
області в контексті єврорегіональної складової.
Аналізуючи дані в період з 2014 по 2020 роки, слід зауважити, що показник «2.1
Рівень стратегічної інституційної підтримки економічних процесів євроінтеграції» мав
тенденцію до коливання: в 2014 році область посідала 14 місце в рейтингу, в 2016-2017
роках 8 місце, а в 2018 та 2019 роках область займає 23 місце (нульове значення
показника). В аналізований період в області проводилися заходи та реалізація проектів,
орієнтованих на підтримку європейської інтеграції та транскордонного співробітництва,
як важливих інструментів у вирішенні актуальних питань розвитку на регіональному
рівні, активізація даного показника визначена одним з пріоритетних напрямків діяльності
в області.
При цьому, особлива увага приділялася налагодженню ефективного співробітництва
між місцевими органами влади, міжнародними партнерами та активними мешканцями
краю з метою сталого соціально-економічного розвитку регіону. У 2015 році область за
показником «2.2 Рівень цільової інституційної підтримки економічних процесів
євроінтеграції» посіла 19 місце (нульове значення), в інші аналізовані періоди, область
утримувалась на 9 позиції, слід зауважити, що у 2019 та 2020 роках Івано- Франківщина
посідала 7 сходинку в рейтингу. Головними факторами цього зрушення стало залучення
та ефективне використання коштів міжнародної технічної допомоги в області, в рамках
яких передбачалося проведення низки заходів з налагодження активного діалогу із
представниками громадських організацій – активними учасниками проектної діяльності,
залучення коштів місцевих бюджетів для їх співфінансування, налагодження співпраці із
іноземними партнерами задля поглиблення транскордонного співробітництва, реалізації
безпекових, розвиткових, культурних, інноваційних та інших проєктів, напрацювання
нових ідей на майбутні періоди.
Висновки. В період з 2014 по 2020 роки Івано-Франківська область функціонувала і
розвивалася в активній динаміці, про що свідчить показники. Як показав аналіз
показників, області необхідно звернути увагу на «Інвестиційну відкритість регіону».
Рекомендуємо створити сприятливі умови для інвестора, пропонувати та реалізовувати
інвестиційні проекти; бути відкритими до діалогу між всіма зацікавленими сторонами;
ISSN 2409–0948 print
ISSN 2415–3311 online

2022
№ 1(25)

159

Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості

попрацювати над брендом області; залучати висококласних спеціалістів з залучення
інвестицій, також мотивувати і задіювати/залучати до навчання власних фахівців
(використовуючи наявний людський ресурс), що дозволить зменшити залежність від
зовнішніх ресурсів.
Для втілення рекомендацій в життя необхідно залучити, як мінімум дві структури, а
саме Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури та
Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, для
того, щоб спільними зусиллями: здійснювати/проводити онлайн інформування населення,
суб’єктів господарювання, організації громадянського суспільства в частині Угоди про
асоціацію; проводити простійний моніторинг щодо ефективної імплементації УА в
області; постійно оновлювати/наповнювати сайти Івано-Франківської ОДА та ІваноФранківської ОР щодо реалізації політики області у сфері імплементації Угоди про
асоціацію; проводити навчання для фахівців та зустрічі з експертами щодо вивчення
основних потреб суб’єктів господарювання, та можливостей для діяльності у сфері
експортної-імпортної діяльності; залучення інвестицій та реалізації нових проєктів,
програм та планів.
В 2021 року Івано-Франківщина розпочала впроваджувати в життя Стратегію
розвитку Івано-Франківської області на період 2021-2027 роки, розроблено і затверджено
план заходів з реалізації стратегії на вказаний період в якому передбачено перелік
конкретних заходів, проектів та програм щодо посилення інституційної підтримки
євроінтеграційного поступу. З січня 2021 року область, як і вся Україна, ввійшла в нові
умови функціонування, в яких євроінтеграційний поступ є базовою/головною складовою,
і Угода про Асоціацію вийшли на перший план.
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