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Приклад КИТАЙ

Зміна назви сільськогосподарського Міністерства на

Міністерство сільського господарства та сільської місцевості

 нові області відповідальності

 майстер-план «Стратегія до розквіту сільської місцевості»

 інвестиції в мільярдних об'ємах

 розширення кооперації в рамках німецько-китайського аграрного центру
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Приклад Німеччина

Сільський розвиток

 протягом років був інтегральною складовою підтримки/сприяння 
розвитку аграрних структур

 нове: спеціальний рамковий план «сільський розвиток» та зміна 

Основного закону

 різноманітні рівні/ різні учасники: ЄС, Федерація, федеральна 

земля, громади

 перехресне завдання / стосується різних відомств / пов'язано з 

площами

 ціль: рівноцінність умов життя
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Сільські території в Німеччині

Німеччина всього

 82,7 млн. жителів (2017)

 357.333 км² площа

з них сільська місцевість

 46,7 млн. жителів (2016)

 326.911 км² площа

для порівняння: Україна всього

 45,6 млн. жителів

 603.700 км² площа
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Біля 90% площі Німеччини 

є сільською місцевістю

Біля 47 мільйонів людей 

живуть в сільській місцевості; це 

більше ніж половина всіх жителів 
Німеччини.

Більше 80% площі Німеччини 

використовується для нашого 

забезпечення продуктами 
харчування та сировиною за 

рахунок сільського та лісового 
господарства



• Велике різноманіття сільських регіонів:

o що звужуються <---> ростуть

o зі слабкою структурою <---> процвітають

o близькі до метрополій <---> периферичні

• Немає загального обов'язкового визначення

• Типологія (індекс селищності), розроблена 

Інститутом фон Тюнен для сільської 

місцевості (BMEL-відомчі дослідження)

• Цілеспрямований моніторинг сільської 

місцевості („Земельний Атлас“) як 

диференційована основа для даних

Селищність на рівні округів

Ступінь селищності

Не сільська

Мало сільська

Дуже сільська



Демографічні зміни в сільських регіонах

 «Демографічні зміни»

 Продовження тривалості життя, старіння

 Негативний природний баланс населення

 Міграції в середині Німеччини

 Тривалий відхід молодих, добре освічених 
жінок

 Поповнення з-за кордону

Сторінка 6

ДжерелоЛегенда

Зміни населення

2011 до 1013 рр. всього
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Зміни господарчих структур

 Скорочення частки сільського та 
лісового господарства у кількості 
робочих місць та створенні доданої 
вартості 

 Росте значення середніх за розміром 
підприємств, ремісників, тих, хто надає 
послуги, туризму

 Виробництво відновлюваної енергії та 
сировини для виробництва, що 
базується на біологічних підходах

 Змінені вимоги до найманих робітників

Де люди знаходять роботу

Не сільські округи Сільські округи

Частка працюючих в секторах економіки у %

Сільське та лісове 
господарство

Послуги

Виробничі 
професії /ремісники

Джерело
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Зростання регіональних відмінностей

 Значні регіональні відмінності у заробітку, зайнятості на роботі та 
економічній потужності

 Квітучі регіони та міста з достатньою кількістю робочих місць, добрим 
основним забезпеченням, прив'язкою до центрів, додаванням 
населення, стабільною кількістю населення

 Спіраль з рухом вниз із еміграції, старінням населення, відсутністю 
робочих місць, простоєм пустих будівель, недостатнім комунальним 
фінансуванням, периферичним місцем розташування

Джерело: BMEL/Walkscreen
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Актуальні регіональні 

квоти по безробіттю

Квоти по безробіттю по відношенню до 

всіх осіб-громадян, що працюють у 

процентах (показники попереднього 

року у лапках)

Квоти безробітних у вересні 2017 
року, землі та округи



Які цілі переслідує Федеральний уряд? 

Яку роль взяло на себе Федеральне 
міністерство продовольства та сільського 
господарства?



Рівноцінність умов життя для 
населення

Коаліційний договір для 19. строку повноважень уряду:

«Наша ціль – це рівноцінні умови життя у дієздатних та працездатних 
громадах в міських та сільських територіях,

на Сході та Заході.“
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 Широкий суспільний консенсус у тому, що умови життя в середині Німеччини 
не повинні сильно відрізнятися між собою 

 Представлення цілі Основного Закону (звід фінансово-правових постанов; 
законодавча компетенція Федерації)

 Фундамент для суспільної єдності 

 Нова загально німецька система підтримки, спрямована проти зростаючої 
нерівності між містами та регіонами 

 Комісія Федерального уряду з федеральними землями та провідними 
комунальними об'єднаннями «Рівноцінні умови життя» 
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Цілі Федерального міністерства продовольства та 
сільського господарства на 19. виборчий період
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 оптимізувати наявні системи по підтримці, розвинути нові ідеї

 посилити життєзабезпечення

 покращити економічну міць регіонів, сільського господарства та надати цінність відпочинку

 створити цифрову рівність шансів в усіх регіонах 

 посилити розвиток населених пунктів та ближнього забезпечення

 скоротити бюрократію, краще об'єднати в мережу державний рівень , забезпечити управління 

якомога ближче до громадян

 посилити суспільну єдність та сприяти залученню громадян до управління



Координація – Об'єднання у мережу – Супроводження

(федеральний рівень) 
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Робочий штаб 

сільського розвитку 
– Парламентські 

державні секретарі

Експертна рада

сільський розвиток

Міжміністерська 

робоча група 
сільська місцевість

відомства

(політичний 
рівень)

відомства

(робочий рівень)

Зовнішні 

експерти

Відповідальність Федерального міністерства продовольства та 

сільського господарства за сільську місцевість 



Як надається підтримка сільським 
регіонам? 

Що можуть зробити самі люди в сільських 
регіонах?



Фінансове забезпечення громад
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Частка податку на прибуток

Частка податку на оборот

Промисловий податок, 
земельний податок, місцеві
податки на предмети 
споживання та розкіш

Відрахування з 
податкових надходжень 
федеральної землі

Компенсація більшого навантаження

Фінансова допомога для особливо 
вагомих інвестицій

Інвестиції в комунальну 
навчальну інфраструктуру

Федерація

*)

земля

*) Розподіл фінансових засобів Федерації між громадами 

відбувається через федеральні землі.



Структура підтримки сільського розвитку

ЄС Фонд 

ELER

Федерація/землі
Загальнодержавні 

завдання GAK
Землі

Фінанси 

земель

ELER-програми розвитку федеральних земель

Національні рамкові регулювання з урахуванням GAK
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*фінансові засоби федеральної землі для фінансування 

виключно заходів на рівні федеральної землі



Європейський сільськогосподарський фонд 
розвитку сільської місцевості (ELER)

• Застосування в Німеччині: 13 планів 
розвитку федеральних земель

• Період підтримки 2014-2020рр.: 
ELER-засоби 9,4 млрд. €, національні 
засоби (Федерація, федеральні землі, 
громади) 4,7 млрд. €

• Додатково 2,7 млрд. € чисто для 
програм федеральних земель

= всього 16,9 млрд. € для підтримки 
сільських регіонів (біля 2,4 млрд. €
щорічно)

Сторінка 18

ELER – підтримка сільської місцевості 2014-2020 рр.

Застосування засобів за заходами в Німеччині
в  % засобів  ELER (з перерозподілом) та національними засобами співфінансу вання (окру глені)

інші

Заходи щодо аграрного 
навколишнього середовища 

та захисту клімату

Органічне 

землеробство
Захист в ід повені/

охорона у збережжя

Інвестиції 

Надання основних 

послу г та в ідновлення 

сіл і сільських областях

Джерело

Компенсаційні виплати 

з областях з природними 

несприятливими у мовами



LEADER-підхід
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Місцеві учасники

Місцеві дієві групи

Концепція розвитку

Проекти по 

підтримці

"Liaison Entre Actions de 

Développement de l'Économie

Rurale" 

(зв’язок між діями для розвитку 

сільської економіки) 



Федерація - федеральні землі - загальнодержавні завдання

«Покращення аграрної структури та захисту узбережжя» 

(GAK)

 Найважливіший національний інструмент підтримки для інфраструктурних заходів та 
заходів, спрямованих на підтримку аграрних структур

 Федерація відшкодовує федеральним землям 60% витрат (захист узбережжя: 70%) 

 Фінансові засоби Федерації 2017: 765 млн. € ; GAK-об'єм всього: біля 1 млрд. €

2016: Розширення на заходи щодо підтримки інфраструктури сільських регіонів (в тому 
числі несільськогосподарських найменших підприємств для основного забезпечення, 
сільського будівельного майна, туризму, культурної та природної спадщини)  

На 19. виборчий період уряду заплановано: спеціальний рамковий план для сільського 
розвитку та зміна Основного Закону
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Об'єм на

2017 рік: 

55 млн. €

Федеральна програма сільського розвитку (BULE)

Випробування інноваційних та перспективних для майбутнього підходів до вирішення

Модуль 1

Центральні 

майбутні 

області 

сільського 

розвитку 

Модуль 2

Пілотний 

проект: 

сільський 

розквіт

Модуль 3

Конкуренці

я/конкурси

Модуль 4

Дослідженн

я та 

перенесенн

я знань

Модуль 5

Програма 

дій сільська 

економіка та 

інфраструк-

тура

Модуль 6

Комунікація та 

робота з 

громадськістю

Можлива 

участь по 
території всієї 

Федерації

Підтримка 

сільських 
регіонів зі  

слабкою 

структурою

Можлива 

участь по 
території 

всієї 

Федерації

Можлива 

участь по 
території всієї 

Федерації

Підтримка 

сільських 
регіонів зі  

слабкою 

структурою



BULE-модуль 1: 
Центральні майбутні області сільського розвитку
Модельні та демонстраційні проекти – це серце BULE. Тут на всій 

території Федерації випробовуються заходи, спрямовані на розвиток в 

сільській місцевості, підтримуються ініціативи в сільських регіонах та 

ведеться ознайомлення з рішеннями, що можуть слугувати прикладом.
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Поточні проекти:
• Регіональність 

• Соціальний розвиток села

• 500 земельних ініціатив

(залучення громадян для 

допомоги біженцям)

• Land.Digital

• Land.KULTUR

Основні напрямки на 

2018 рік:
• Волонтерство

• Мобільність

• Оцифровування



BULE-модуль 2: 
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Сільський розквіт

 13 регіонів з особливою потребою у 

підтримці в області демографії, 

економічного та структурного розвитку, а 

також життєзабезпечення.

 Фаза підтримки 7/2015 – 04/2020рр.: 

Регіональний бюджет що 2,25 мільйонів €.

Наступні заплановані модельні проекти:

• Сильні регіони (старт 2018 рік)

• Молодь організує майбутнє (підготовка 2018 

– початок 2019 рр.), наприклад, для посилення 

участі молоді у прийнятті рішень при 

плануванні у громадах

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4tHSvajSAhWEmBoKHQkWAdsQjRwIBw&url=https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/_texte/Foerderregionen-Portrait.html&psig=AFQjCNFU0P1EwoRo-GDmhjuWVzOrIYyjag&ust=1488017056448161
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4tHSvajSAhWEmBoKHQkWAdsQjRwIBw&url=https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/_texte/Foerderregionen-Portrait.html&psig=AFQjCNFU0P1EwoRo-GDmhjuWVzOrIYyjag&ust=1488017056448161


BULE-модуль 3: Конкурси
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У 2017 та 2019 роках 

завдяки конкурсу на 

території всієї Федерації 

має бути надана підтримка 

зразковим ідеям та 

стратегіям для 

внутрішнього розвитку в 

громадах. 

Цим конкурсом 

Міністерство 

продовольства та 

сільського господарства 

відмічає кожні три роки 

участь громадян у 

створенні майбутнього в 

сільській місцевості, 

вартого, щоб там жити. За 

участі біля 2.400 сіл, цей 

конкурс представляє собою 

найбільший громадянський 

рух в Німеччині. 

Ті, що повертаються /нові 

громадяни

З цієї теми у 2019 році 

мають бути відмічені 

премією міжміські та 

регіональні концепції, ціллю 

яких є активно залучити 

людей до проживання та 

роботи у сільській 

місцевості. 



BULE-модуль 4: 
Дослідження та перенесення знань
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Існує потреба у наданні послуг щодо проведення досліджень та ведення розробок, 

а також при перенесенні технологій та знань в області сільського розвитку. 

Наразі для цього визначаються теми досліджень. Пізніше, по території всієї 

Федерації до участі у цьому/виявлені інтересу будуть запрошуватися компетентні 

університети, університети прикладних наук та інститути.

Подальша розбудова інформаційного порталу Zukunft.Land:  

 Дані та збір даних

 Можливості отримати підтримку

 Гарні приклади з практики

 Результати досліджень та важливі публікації



BULE-модуль 6:
Комунікація та робота з громадськістю
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 Супроводження BULE завдяки підготовці інформації, зрозумілої для всієї 

громадськості

 Ярмарки та інформаційні заходи

Форум майбутнього сільський розвиток:

• Захід Міністерства, що проводиться щорічно під час «Міжнародного 

Зеленого Тижня», та збирає до 1.000 учасників з сільської місцевості. 

• Форум майбутнього пропонує можливості, налагодження контактів, спільну 

розробку ідей, дискусії та розвиток на майбутнє бачення та концепцій, які 

можна впровадити. 

12. Форум майбутнього 

січень 2019р. в Берліні



Найважливіший фактор при підтримці сільського 

розвитку: люди в регіонах

• Сільський розвиток тільки тоді буде успішним, коли всі державні рівні, 
представники бізнесу, об'єднання та групи, а також громадяни всіх вікових 
груп «будуть тягнути за один кінець мотузки».

• LEADER-дійові групи на місці

• Модельні проекти для локального розвитку

• Конкурс „Наше село має майбутнє“

• 2017 майстерні майбутнього «регіональний зв’язок – сильні разом» з 
активістами з числа громадян, підприємців, громад, об'єднань та політики

• 2018: «Дієва коаліція - життя в сільській місцевості» з провідними 
комунальними об'єднаннями
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Джерело: BMEL/photothek/Nicole 

Markus



Які висновки може зробити з цього для 
себе Україна?
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1. Економічне процвітання

• Передумова для успішної структурної політики

• Поєднання політики для ринку праці з регіональною підтримкою економіки 

• Відсутність єдиного фокусу на сільському чи лісовому господарстві

2. Задачі, що відносяться до всього суспільства

• Суспільний консенсус

• Рівноцінні умови для життя?

• Державна відповідальність за розвиток сільської місцевості

3. Інтегрований підхід

• Залучення та об'єднання всіх учасників

• Міжміністерська координація, прив'язка, по можливості, до 
одного відомства
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4. Достатнє забезпечення громад фінансами

• Зведення фінансово-правових постанов

• Надання пріоритету в національному бюджеті

• Відповідальність за суспільне благополуччя

5. Цілеспрямована підтримка регіонів

• Програми підтримки 

• Входження: модельні проекти, конкурси

6. Bottom-up

• Ініціативи „знизу“ (від тих, кого це стосується)

• Комунікація, процес діалогу

• LEADER-підхід

• Зведення разом всіх учасників
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7. Участь на суспільних засадах (волонтерство), партнерства

• Визнання та підтримка добровільної участі/ініціативи

• Залучення громадян до процесів прийняття рішень в управлінні

• Шукати кооперації та будувати партнерства

• Відслідковувати довгострокові регіональні підходи

8. Дослідження та оцінка

• Науковий збір даних, рекомендації щодо дій, оцінювання

• Основа: достатня база даних по регіонах щодо розвитку в сільській 
місцевості (приклад, LandAtlas) 

9. Комунікація

• Прямий обмін інформацією між учасниками та тими, 
хто приймає рішення в політиці та управлінні/уряді

• Цифрові формати, результати, що діятимуть на 
громадськість



Проект LandAtlas

(Земельний Атлас)

 З 11/2016 on-line

 Основа для даних: дані відомчої 

статистики та, особливо, Федеральний

інститут досліджень будівництва, міських

та просторових досліджень (BBSR)

 Відтворення майже 60 індикаторів з 9 

областей

 Кінець травня 2018: Земельний Атлас 2.0 з 

з розширеними функціями та 

актуалізованими даними

www.landatlas.de

Просторова 

структура
Населення

Соціальні 

питання

Проживання Забезпечення Досяжність

Економіка та 

робота
Публічні фінанси

Землекорис-

тування



Передумови для створення Земельного атласу в Україні

Змістовні 

аспекти

Аспекти, 

пов'язані з 

даними
Технічні аспекти

Які дані є 

придатними/корисними?

Адміністративно-

територіальна система

Змістовна концепція 

(області та індикатори)

Переконливі/надійні дані

Дані, по можливості, для 

дрібних регіонів

Дані в часових рядах

Застосування мінімум двох 

серверних систем: 

- для обробітку даних

- для представлення на 

веб-сторінці

Фахова компетенція
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Дуже дякую за Вашу увагу!

Урядовий директор Антьє Фрезе

Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства

червень 2018


