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Світові глобальні виклики як боротьба з бідністю, недопущення 
негативних дій щодо кліматичних змін можуть бути вирішені тільки за 
умови забезпечення стійкого розвитку сільських територій. Саме сільське 
господарство надає ті послуги, які не здатний замінити інший сектор 
економіки будь-якої країни. При цьому на першому плані стоїть 
виробництво високоякісних та безпечних продуктів харчування і 
сільськогосподарської сировини. Зусилля щодо збереження та розвитку 
сільських територій безпосередньо пов'язані з господарським 
використанням сільських територій, особливо сільськогосподарськими 
товаровиробниками.

У Директиві про підтримку розвитку сільських територій Європейським 
фондом розвитку сільських територій щодо підвищення конкуренто
спроможності сільського господарства передбачені певні пріоритети. 
Європейське сільське господарство має в розпорядженні великий потенціал 
вироблення високоякісної продукції з високою вартістю виробництва, яка 
задовольняє різноманітним потребам світових ринків.

Засоби, спрямовані на реалізацію підвищення конкурентоспроможності 
сільського господарства, повинні сприяти динамічному розвитку 
європейського сектора виробництва сільськогосподарської продукції 
шляхом зосередження як на трансфері знань, модернізації виробництва, 
інноваційній діяльності, так і забезпеченні якості сільськогосподарської 
продукції упродовж усього ланцюжка виробництва, а також на інвестиціях в 
трудові ресурси й основний капітал.

Відповідно до Директив ЄЄ у межах національної стратегії 
Німеччини, що є сполучною ланкою між Стратегічними директивами ЄЄ і 
програмами розвитку федеральних земель, з метою реалізації загальної 
стратегічної концепції та з урахуванням використання потенціалів щодо 
підвищення конкурентоспроможності виробництва, можна визначити 
цілеспрямованість в напрямі підвищення як продуктивності, так і 
рентабельності в сільському господарстві, поліпшення ринкової 
інфраструктури, підвищення якості та безпечності продукції; поліпшення 
охорони природних ресурсів.

В цьому сенсі державна підтримка Німеччини направлена на 
отримання та підвищення кваліфікації задля посилення людського 
потенціалу в сільському господарстві. Консультаційні послуги, отримання 
інформації і кваліфікації з метою стійкого ведення сільськогосподарського 
виробництва є особливо ефективними заходами щодо поліпшення 
конкурентоспроможності сільського господарства. Саме зазначені заходи 
покращують передусім як продуктивність і рентабельність в сільському 
господарстві, так і сприяють охороні природного середовища й
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забезпеченню якості та безпечності сільськогосподарської продукції, 
підвищуючи професійну і підприємницьку компетенцію керівників 
сільськогосподарських підприємств і їх співробітників. Разом з цим ці 
заходи підтримують зайняті в сільському господарстві кадри в процесі їх 
адаптації до сучасних ринкових умов.

Отже, при зростанні вимог до охорони довкілля і захисту прав 
споживачів, гарантії якості та безпечності продукції, стійкого 
тваринництва і землекористування, а також прискорення реалізації 
правових норм, у центрі уваги все більш знаходиться використання 
інноваційних технологій з орієнтацією на сучасні умови ринку. При цьому 
розвиток динамічного підприємництва в сільському господарстві повинен 
підтримуватися шляхом формування у сільськогосподарських товаро
виробників стратегічних і організаторських здібностей за допомогою 
розвитку системи виробничого управління в цій сфері.

Таким чином консультаційні послуги, підвищення кваліфікації, 
отримання інформації й освіти тощо виходять за межі безпосереднього 
сільськогосподарського виробництва у вузькому сенсі, але сприяють 
реалізації цілей основних напрямів Директиви про Європейський фонд 
розвитку сільських територій. Тому, що тільки кваліфіковані 
загальновиробничі консультаційні послуги з охорони довкілля, природних 
ресурсів, в тому числі й водних, можуть допомогти довести зайнятим в 
сільському господарстві кадрам важливість збереження природного 
біорізноманіття, клімату з метою виконання вимог різних програм і 
директив задля ефективного застосування агроекологічних заходів в 
процесі сільськогосподарського виробництва.

Завдяки проаналізованому трансферу знань може скоротитися 
кількість шкідливих речовин, що потрапляють у воду, повітря і ґрунт, 
зміниться в кращу сторону технологія внесення добрив, зменшаться 
небажані ущільнення ґрунту і його ушкодження, що створить сприятливі 
умови для навколишнього середовища в цілому. При цьому політика 
відносно сільських територій як Німеччини, так і будь-якої країни, 
покликана та повинна надавати державну підтримку в процесі здійснення 
реформування в сільському господарстві, дотримуючись єдиної 
сільськогосподарської політики й одночасно сприяти реалізації 
національних стратегічних концепцій і регіональних програм, задля, по- 
перше, підвищення конкурентоспроможності сільського господарства, по- 
друге, розвитку і впровадження інновацій в сільськогосподарській 
сфері,по-третє, поліпшення стану довкілля, по-четверте, підвищення рівня 
якості життя в сільській місцевості з диверсифікацією економіки сільських 
територій.

33


