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Розрізняють декілька моделей державної підтримки розвитку сільських територій:  

 перша модель – механізми та інструменти державної підтримки закріплені законодавчими актами (Європейський Союз, Канада, 

Туреччина); 

 друга модель – реалізація різноманітних програм підтримки незалежно одна від одної (США, Мексика, Нова Зеландія). 

Політика підтримки сільських територій в країнах ЄС та США полягає в тому, що в ЄС напрямки розвитку сільських місцевостей зафіксовані в 

рамках Спільної Аграрної Політики, в той час як в США основні напрямки підтримки не виділені законодавчо як програми сільського розвитку1. 

 

1) Європейська політика розвитку сільських територій 

Європейська політика розвитку сільських територій допомагає сільським районам Європейського Союзу вирішувати широкий спектр 

економічних, екологічних і соціальних проблем. Напрямки розвитку сільських територій зафіксовані в рамках Спільної Аграрної Політики (the 

Common Agricultural Policy (CAP))2, яка доповнює вже існуючу систему прямих виплат фермерам та заходи з управління сільськогосподарських 

ринків.  

Європейська політика розвитку сільських територій фінансується за рахунок Європейського Аграрного Фонду Розвитку Сільських Районів 

(the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)), який виділив € 99,6 млрд. на період 2014 – 2020 рр..  

На період 2014-2020 рр. розроблено 118 різних програм розвитку сільських територій в 28 країнах-членах Європейського Союзу, серед них 

20 програм – одиничні національні програми, та 8 країн – членів обрали мати по дві і більше регіональних програм. 

 

                                                           
1
 Колесников В. І. Світовий досвід розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / В. І. Колесников // Ефективна економіка. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2956. 
2
 Rural development 2014-2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm
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Рис. 1. Фінансування програм розвитку EAFRD 

 Джерело: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf    

 

 

Рис 2. Кількість програм розвитку сільських територій 

Джерело: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/number-of-rdp-per-country_en.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/number-of-rdp-per-country_en.pdf
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Політика розвитку сільських територій має основні три напрямки: підтримка сільськогосподарських виробників, захист довкілля, 

підтримка комплексних проектів розвитку сільської інфраструктури. На проекти розвитку сільської інфраструктури виділено близько 5 % 

загальних коштів. 

Кожна країна-член Європейського Союзу розробила власні програми розвитку сільських територій відповідно до потреб, а також 

включаючи принаймні чотири з шести загальних пріоритетних цілей ЄС: 

- сприяння передачі знань та інновацій в сільське господарство, лісове господарство та сільські місцевості; 

- підвищення життєздатності та конкурентоспроможності всіх видів сільського господарства, а також просування інноваційних 

фермерських технологій, збалансоване управління лісовим господарством;  

- сприяння продовольчої організації, підтримка благополуччя тварин і управління ризиками в сільському господарстві; 

- відновлення, збереження і зміцнення екосистем, пов'язаних з сільським і лісовим господарствами; 

- підвищення ефективності використання ресурсів в аграрному, харчовому, лісовому секторах; 

- сприяння соціальній інтеграції, скорочення бідності та економічний розвиток в сільській місцевості. 

Реалізація та вплив політики розвитку сільських територій відстежується і оцінюється в деталях, відповідно готуються щорічні звіти 

органами, які відповідають за реалізацію політики в конкретній країні, та надаються Європейській Комісії. 

Розвиток сільських територій 2014-2020: законодавство ЄС. 

Основні положення: 

- Регулювання (ЄС) № 1303/2013 Європейського Парламенту і Ради, що встановлює загальні положення Європейського Фонду 

Регіонального Розвитку, Європейського Соціального Фонду, Фонд Згуртування (The Cohesion Fund), Європейського Аграрного Фонду Розвитку 

Сільських Районів і Європейський Морський і Риболовецький Фонд, охоплені спільною стратегією, і встановлює загальні положення про 

Європейські Регіональні Фонди, Європейський соціальний фонд та Фонд Згуртування; 

- Регулювання (ЄС) № 1305/2013 Європейського Парламенту і Ради щодо підтримки розвитку сільських районів Європейським 

Аграрним Фондом Розвитку Сільських Районів; 

- Регулювання (ЄС) № 1306/2013 Європейського Парламенту і Ради з питань фінансування, управління та моніторингу спільної 

аграрної політики; 

- Регулювання (ЄС) № 1310/2013 Європейського Парламенту і Ради, що встановлює певні перехідні положення про підтримку 

розвитку сільських районів Європейським Аграрним Фондом Розвитку Сільських Районів.  
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2) Порівняльний аналіз програм розвитку сільських територій 2014-2020 рр. деяких країн ЄС. 

 

Таблиця 1 

 

 
Країна 

 
Загальна характеристика 

країни 

 
Програма/Відповідальний 

орган 

 
Фінансування/Бюджет 

 

 
Характеристика програми 

 
Королівство 

Бельгія 

Фландрія - північний регіон 
Бельгії, займає площу - 13 
521 км², з них 7% сільська 
місцевість; 
Населення – 6,35 млн., 
2,5% проживає в сільській 
місцевості. 
Валлонія охоплює 16 800 
км², з них 55% - сільська 
місцевість; 
Населення - 3 563 000 
жителів, 60% проживає в 
сільській місцевості. 

Реалізується дві програми 
регіонального розвитку: 
програма розвитку 
сільських територій 
Фландрії та програма 
розвитку сільських 
територій Валлонії. 
 
Департамент сільського 
господарства та 
рибальства, Фландрія 
(Departement Landbouw en 
Visserij3). 

Програма розвитку 
регіонів Фландрії - € 916 
млн., з них € 384 млн. 
надає ЄС, € 288 млн. 
національне спів-
фінансування, € 247 млн. 
додаткове національне 
фінансування. 
Програма розвитку 
регіонів Валлонії - € 650 
млн., з них € 264 млн. 
внесок EAFRD. 
 

Фламандський уряд визначив чотири 
стратегічні цілі програми розвитку: 

1) Інвестування в молодих фермерів і 
майбутнє фламандського 
сільськогосподарського сектора (програма 
підтримує 1400 молодих фермерів, 
запровадження нової схеми страхування); 

2) Інвестиції в інновації та освіту; 
3) Фокусування на підвищенні 

життєздатності і стійкості 
сільськогосподарського сектора, як в 
економічному, так і в екологічному плані 
(реструктуризація та модернізація ферм; 
підтримка 3 000 інвестиційних проектів 
ферм, що пов'язані з охороною довкілля / 
клімату; 6 000 інвестиційних проектів, 
спрямованих на підвищення 
енергоефективності та 5000 інвестиційних 
проектів, спрямованих на скорочення 
викидів парникових газів); 

4) Підвищення якості і життєздатності 
сільської місцевості. 

Головні пріоритети програми розвитку 
Валлонії: 

                                                           
3

 Departement Landbouw en Visserij, Rural Development Programme: information in English [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/english. 
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1) Збереження навколишнього 
середовища (20% аграрних земель 
призначені для стимулювання 
біорізноманіття; 16% 
сільськогосподарських земель призначені 
для поліпшення управління водними 
ресурсами; 14% сільськогосподарських 
земель - поліпшення управління ґрунтом); 

2) Підвищення 
конкурентоспроможності сільського 
сектора (інвестиційна підтримка 40% 
фермерських господарств, орієнтація на 
інновації, диверсифікацію, підвищення 
ефективності використання ресурсів); 

3) Підтримка молодих фермерів (570 
молодих фермерів підтримає програма); 

4) Підвищення якості і життєздатності 
сільської місцевості (20% сільського 
населення виграють від покращення 
якості послуг та інфраструктури). 

 

 
Болгарія 

Площа - 110 900 км², з них 
81% сільська місцевість 
(46,1% - аграрні землі, 
37,4%. покрито лісами). 
Населення – 7,28 млн., з 
них 39% проживає в 
сільській місцевості. 
Рівень зайнятості в 
сільській місцевості - 
50,7%. 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 
 
Державний фонд 
"Сільське господарство" 
(Държавен фонд 
"Земеделие")4 

Бюджет - € 2,9 млрд., з 
них € 2,4 млрд. з 
бюджету ЄС, € 28 млн. 
передається від спільної 
аграрної політики - прямі 
платежі, 0,5 млрд. - з 
національного бюджету. 

Мета програми: 
- підвищення 

конкурентоспроможності та 
збалансованого розвитку 
агропродовольчого та лісового 
господарства країни (близько 3 500 
агрохолдингів і близько 120 компаній, що 
працюють в лісовому секторі, отримають 
інвестиційну підтримку; більше 4000 
малих фермерів отримають фінансову 
підтримку для розвитку ферми; 1 630 

                                                           
4

 Държавен фонд "Земеделие", Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.prsr.bg/documents/Програма-за-развитие-на-селските-райони-2014-–-2020-г./6/0/index.html. 
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молодих фермерів отримають допомогу 
для запуску свого бізнесу); 

- охорона і збалансоване управління 
екосистемами, підвищення ефективності 
використання природних ресурсів і 
адаптація до зміни клімату; 

- соціально-економічний розвиток 
сільських районів (більше 4 200 робочих 
місць буде створено за рахунок 
диверсифікації та розвитку малих 
підприємств; 600 робочих місць - за 
рахунок реалізації місцевих стратегій 
розвитку LEADER; 1/3 населення виграють 
від покращення інфраструктури). 

 

 
Естонська 

Республіка 

Площа - 45 000 км², з них 
50% території покрито 
лісами, 21% фермерські 
землі. 
Населення – 1,3 млн., з них 
1/3 проживає в сільській 
місцевості. 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 
 
Міністерство сільського 
господарства 
(Maaeluministeerium5) 

Бюджет - € 993 млн., з 
них € 823 млн. з бюджету 
ЄС, € 169 млн. – 
національне 
фінансування. 

Пріоритети програми: 
- охорона навколишнього 

середовища: води, ґрунту, 
біорізноманіття (близько 70% 
сільськогосподарських угідь буде 
перебувати під агроекологічними 
зобов'язаннями); 

- підвищення 
конкурентоспроможності сільського 
господарства (4% господарств отримають 
інвестиційну підтримку та 3% фермерів 
отримають допомогу для створення 
фермерського господарства); 

- Інвестиції в знання та інновації 
(понад 4 000 фермерів пройдуть 
навчання); 

- соціально-економічний розвиток 

                                                           
5
 Maaeluministeerium, Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-

arengukava-mak-2014-2020. 
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сільських районів (створення 225 робочих 
місць в сільській місцевості). 

 

 
Латвійська 
Республіка 

Площа - 64 559 км², з них 
аграрні землі - 30% та 54% - 
ліси. 
Населення – 2,04 млн., 
32,3% проживає в сільській 
місцевості.  

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 
 
Міністерство сільського 
господарства (Zemkopības 
ministrija6). 

Бюджет - € 1,5 млрд., з 
них € 1.08 млрд. з 
бюджету ЄС, € 500 млн. – 
національне 
фінансування.  

Мета програми: 
- підвищення 

конкурентоспроможності латвійських 
фермерських господарств і сільських 
підприємств шляхом поліпшення їх 
інфраструктури, надання консалтингових 
та освітніх послуг (3600 фермерських 
господарств отримають підтримку для 
модернізації та реструктуризації ферм); 

- сприяння переходу на органічне 
землеробство і розвиток органічних 
фермерських господарств (мета - 2700 га 
сільськогосподарських угідь під 
органічним землеробством);  

- сприяння розвитку 34 місцевих 
ініціативних груп, що охоплюють близько 
65% сільського населення (в рамках 
реалізації програми LEADER планується 
створення 200 нових робочих місць в 
сільській місцевості). 

- Запровадження системи 
управління ризиками (охоплює 5% 
фермерських господарств; відновлення 
ферм, які були пошкоджені в результаті 
стихійних лих та надзвичайних подій). 

 

 
Литовська 
Республіка 

Площа - 65 000 км², з них 
85% сільська місцевість. 
Фермерські землі 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 

Бюджет - € 1,9 млрд., з 
них € 1,6 млрд. з 
бюджету ЄС, € 0,3 млрд. з 

Пріоритети програми: 
- модернізація і поліпшення 

економічної діяльності малих і середніх 

                                                           
6
 Zemkopības ministrija [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.zm.gov.lv/lauku-attistiba/statiskas-lapas/lauku-attistibas-programma-2014-2020/latvijas-

lauku-attistibas-programma-2014-2020-gadam?nid=1046#jump. 
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займають 60% території. 
Населення – біля 3 млн., з 
них 33% проживає в 
сільській місцевості.  
Рівень безробіття в 
сільській місцевості - 17%. 

 
Міністерство сільського 
господарства Литовської 
Республіки (Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio 
ministerija7) 

національного бюджету. фермерських господарств, передусім 
орієнтованих на виробництво худоби, 
фруктів і овочів (близько 8 000 ферм буде 
надаватися підтримка); 

- збереження біорізноманіття (11% 
орних земель), більш ефективне 
управління ґрунтом (8% орних земель), 
розвиток органічного землеробства; 

- сприяння місцевому розвитку 
сільських територій, створення 
підприємств і робочих місць (підтримка 
бізнесу, створення нових робочих місць - 
близько 2 000); 

- проведення навчань (більше 130 
000 осіб візьмуть участь: фермери, 
землевпорядники, суб'єкти харчової 
промисловості). 

 

Федеративна 
Республіка 
Німеччина 

Площа - 357 000 км ², з них 
89% сільські території (53% 
аграрні землі, 35% 
території покрито лісом). 
Населення – 80,5 млн., з 
них 59% проживає в 
сільській місцевості.  

На період 2014-2020 рр. 
розроблено 13 
регіональних програм 
(Баден-Вюртемберг, 
Баварія, Берлін і 
Бранденбург, Гессе, Нижня 
Саксонія і Бремен, 
Мекленбург-Передня 
Померанія, 
Північний Рейн-Вестфалія) 
розвитку сільських 
територій, з яких 2 
програми спільні для всіх 
регіонів. 
 

Бюджет – фінансування з 
бюджету ЄС складає € 
9,45 млрд.  
Спеціальних рамок 
фінансування 
регіональних програм не 
встановлено. 

Спільні для всіх регіонів довгострокові, 
стратегічні цілі програм розвитку : 

- сприяння 
конкурентоспроможності сільського 
господарства, лісового господарства та 
харчової галузі; 

- забезпечення сталого управління 
природними ресурсами та охорони 
клімату; 

- збалансований територіальний 
розвиток сільського господарства і 
сільських районів. 
Заходи програми: 

- інвестиції в матеріальні активи, з 
метою підвищення ефективності роботи, 

                                                           
7
 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zum.lrv.lt/lt/.  

http://zum.lrv.lt/lt/
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Федеральне міністерство 
продовольства і сільського 
господарства 
(Bundesministerium für 
ernährung und 
landwirtschaft8). 

стійкості сільськогосподарських угідь та 
інфраструктури; розвиток сільського і 
лісового господарства, а також обробка і 
збут сільськогосподарської продукції;  

- інвестиції в проведення 
профілактичних заходів (відновлення 
потужностей сільськогосподарського 
виробництва, що були пошкоджені в 
результаті стихійних лих, і введення 
відповідних заходів профілактики); 

- розвиток фермерського 
господарства та бізнесу: інвестиції для 
створення і розвитку 
несільськогосподарських видів діяльності, 
які сприяють диверсифікації економічної 
діяльності в сільських районах; 

- основні послуги в сільській 
місцевості та оновлення села: підтримка 
інфраструктури, підтримка досліджень / 
інвестицій, пов'язаних з обслуговуванням, 
відновленням і модернізацією культурної 
і природної спадщини сіл, сільських 
ландшафтів; підтримка туристичної 
інфраструктури; 

- інвестиції в лісовий сектор: 
запобігання та відновлення збитків, 
підвищення стійкості та важливості 
зовнішнього середовища; 

- органічне землеробство. 
 

 
Республіка 

Площа - 312 700 км², з них 
51.2% сільські території; 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 

Бюджет - € 13 513 
295 000, з них € 8 598 

Пріоритети програми: 
- розвиток фермерських 

                                                           
8

 Bundesministerium für ernährung und landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes 2014 - 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/03_Foerderung/Europa/_texte/Foerderung2014-2020.html?docId=5806660. 
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Польща 30% території покрито 
лісами.  
Населення – 38,5 млн., з 
них 39% проживає у 
сільській місцевості. 
Рівень безробіття в 
сільській місцевості – 
32,7%. 

Територій. 
 
Міністерство сільського 
господарства і розвитку 
села (Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi9) 

280 814 з бюджету ЄС та € 
4 915 014 186 з 
національного бюджету. 

господарств (модернізація фермерських 
господарств – 50 000 холдингів, 
реструктуризація малих ферм – 50000 
дрібних фермерських господарств, 
підтримка молодих фермерів – створення 
29 000 нових, сучасних та 
конкурентоспроможних фермерських 
господарств); 

- інвестиції в знання та інновації, 
сільськогосподарське консультування 
(понад 260 000 учасників візьмуть участь 
у різних навчальних курсах); 

- збалансоване управління 
природними ресурсами (ґрунти, охорона 
водних ресурсів, традиційні фруктові сади 
і сорти плодових дерев; захист місцевих 
порід худоби і сортів 
сільськогосподарських культур, що 
знаходяться під загрозою зникнення); 

- програма буде підтримувати 
CLLD/Leader проекти (створення нових 
робочих місць - 22 000, поліпшення умов 
життя в сільських районах, збалансований 
територіальний розвиток сільської 
економіки і громад). 

 

 
Румунія 

Площа - 238 000 км², з них 
87% сільська місцевість 
(аграрні землі – 57%, ліси – 
30%). 
Населення – біля 20 млн., 
45% проживає в сільській 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 
 
Міністерство сільського 
господарства і розвитку 

Бюджет - € 9,5 млрд., з 
них € 8,1 млрд. з 
бюджету ЄС, включаючи € 
112,3 млн., передається 
від спільної аграрної 
політики - прямі платежі, 

Пріоритети програми: 
- підвищення 

конкурентоспроможності та 
реструктуризація сільськогосподарського 
сектору (модернізація близько 3 400 
ферм і кооперативів; підтримка розвитку 

                                                           
9
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-

rolnictwa/PROW-2014-2020.  

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020
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місцевості. сільських районів 
(Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale10). 
 

€ 1.34 млрд. національне 
співфінансування. 

більш ніж 30 000 дрібних фермерських 
господарств; допомога понад 9 400 
молодим фермерам); 

- охорона навколишнього 
середовища та зміна клімату; 

- економічний розвиток (створення і 
розвиток 3 000 несільськогосподарських 
підприємств), створення нових робочих 
місць - 27 000 і поліпшення якості життя в 
румунських селах - 27% сільського 
населення виграють від інвестицій в 
інфраструктуру села. 

 

 
Словацька 
Республіка 

Площа - 49 036 км², з них 
48% аграрні землі, 40% 
покрито лісами. 

Населення – 5,4 млн., з 
них 88% проживає в 
сільських і проміжних 
областях. 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 
 
Міністерство сільського 
господарства і розвитку 
сільських районів 
(Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR). 
Аграрне Платіжне 
Агентство 
(Podohospodarska Platobna 
Agentura11). 
 

Бюджет - € 2,1 млрд., з 
них 1 545 млн. з бюджету 
ЄС, € 534 млн. з 
національного бюджету. 

Завдання програми: 
- підвищення 

конкурентоспроможності сільського та 
лісового господарства за рахунок 
інвестицій (1 250 фермерських 
господарств і 400 підприємств харчової 
промисловості; підтримка 600 молодих 
фермерів та розвиток 330 дрібних 
сімейних ферм; будівництво, 
модернізація 250 км лісових доріг; 
інвестування в сучасні технології ); 

- захист і підтримка біорізноманіття, 
ґрунту, водних ресурсів – близько 20% 
аграрних земель; 

- поліпшення економічних і 
соціальних умов життя сільського 
населення, шляхом інвестування в нову 
інфраструктурну мережу, створення нових 
робочих місць - 2000.  

                                                           
10

 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.madr.ro.  
11

 Podohospodarska Platobna Agentura, Program rozvoja vidieka 2014-2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.apa.sk/index.php?navID=496. 

http://www.madr.ro/
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Угорщина 

Площа - 93 030 км², з них 
66,3% сільська місцевість 
(аграрні землі - 57%, ліси - 
21% ). 
Населення – 9,897 млн., 
46% проживає в сільській 
місцевості. 

Національна Програма 
Розвитку Сільських 
Територій. 
 
Уряд Угорщини 

(Magyarorszag 
Kormánya12). 
 

Бюджет - € 4,2 млрд., з 
них € 3.4 млрд. з 
бюджету ЄС, € 740 млн. - 
з національного бюджету.   

Пріоритети програми: 
- відновлення, збереження та 
зміцнення екосистем (збереження 

біорізноманіття - 132 000 га лісу, 
покращення управління водними 
ресурсами і ґрунту – програма охопить 
538 000 га сільськогосподарських земель); 

- сприяння соціальній інтеграції, 
скорочення бідності та економічного 
розвитку в сільській місцевості 
(покращення послуг відчує 68% 
населення сільської місцевості; створення 
500 нових робочих місць); 

- сприяння організації харчових 
ланцюгів і управління ризиками в 
сільському господарстві; 

- модернізація та підвищення 
конкурентоспроможності фермерських 
підприємств (підтримка 2 600 
інвестиційних проектів з метою 
підвищення енергоефективності ферм; 
підвищення конкурентоспроможності 
4 800 фермерських господарств). 

 

 
Французька 
Республіка 

Площа – 632 833 км², з них 
53,6% - сільська місцевість. 
Населення - 65,3 млн., 
29,9% проживає в сільській 
місцевості. 

На період 2014-2020 рр. 
буде реалізовуватись 30 
програм розвитку 
сільських територій: 

- 22 програми 
розвитку континентальної 
Франції і Корсики спільно 
фінансуватимуться з 

Бюджет – фінансування з 
бюджету ЄС - € 11,38 
млрд. 
Контроль і фінансування 
регіональних програм 
здійснюється 
регіональними органами 
влади. 

Стратегічні цілі мережі національної 
програми: 

- залучення зацікавлених сторін у 
процес реалізації політики розвитку 
сільських районів; 

- підвищення якості реалізації 
програми розвитку сільських територій; 

- інформування громадськості та 

                                                           
12

 Magyarorszag Kormánya, Széchenyi 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020. 



14 
 

Європейського 
Аграрного Фонду 
Розвитку Сільських 
Районів; 

- 5 програм для 
заморських регіонів; 

- 1 національна 
програма з управління 
ризиками; 

- 2 спеціальні 
програми для 
національної сільської 
мережі. 

 
Міністерство сільського 

господарства, 
продовольства та лісового 
господарства (Ministère de 
l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la 
forêt13) 

потенційних бенефіціарів щодо політики 
розвитку сільських територій та 
фінансових можливостей; 

- стимулювання впровадження 
інновацій в сільське господарство, 
харчову промисловість, лісове 
господарство та в сільські території. 

Спільні завдання: 
- розробити нові методи 

виробництва з метою підвищення 
конкурентоспроможності 
сільськогосподарських угідь за рахунок 
зниження вартості вихідних ресурсів; 

- сприяння відновленню, адаптації 
та передачі холдингів; 

- захист навколишнього природного 
середовища шляхом здійснення заходів 
щодо збереження, відновлення та 
раціонального використання природних 
ресурсів. 

Заходи, які сприятимуть досягненню 
поставлених завдань: 

- підтримка молодих фермерів; 
- управління програмою зі 

збереження, підтримки і відновлення 
довкілля; 

- агроекологічні - кліматичні 
платежі, які будуть зобов’язувати та 
заохочувати до змін в 
сільськогосподарській практиці, що 
матиме позитивний вплив на навколишнє 
середовище і клімат; 

- органічне землеробство; 

                                                           
13

 Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://agriculture.gouv.fr. 
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- платежі в райони, що є природно 
обмеженими. 

 

 

Інформацію підготувала Головань Валентина, 

Інтерн Програми USAID «РАДА» 2015-2016 рр. 

 


