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Асоціацією між ЄС та Україною. З цією метою Проєкт має надавати інформацію про 
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аграрно-політичних установ. 
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1. ВСТУП / ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Наразі сільське господарство є однією з найважливіших галузей економіки 

України. Окрім сильної експортної орієнтації, існує також велика диференціація у 

структурі аграрного господарства. Так звані особисті домашні господарства, які, з 

одного боку, є більшими, ніж більшість німецьких підприємств з основним 

джерелом доходу у сільському господарстві, є такою ж складовою цієї аграрної 

структури, як і агрохолдинги площею від 50 000 до 300 000 га. Середні за розміром 

підприємства площею від 500 до 5000 га також є важливою частиною 

сільськогосподарського ландшафту України. 

Політичні та економічні цілі українського уряду вже довгий час орієнтуються 

на тісніше зближення з ЄС. Це пов'язано з активним наближенням до системи 

цінностей та законодавства ЄС. 

Діяльність та визначення завдань української аграрної політики тісно 

пов'язані з цією метою. Ці цілі реалізуються у багатьох видах діяльності, які 

досягли дуже високого рівня диференціації. 

Сільськогосподарські дорадчі служби повинні при цьому відігравати важливу 

роль у подальшому розвитку сільського господарства, а також сільської місцевості 

в цілому. 

Сільськогосподарське дорадництво та пов'язаний з ними постійний обмін 

знаннями можуть сприяти наступним аспектам українського соціального та 

економічного розвитку: 

- Забезпечення та підвищення доходів у сільській місцевості 

- Впровадження та створення сталих виробничих систем у всіх галузях сільського 

господарства  

- Розвиток сільського господарства, як ключового внеску в заходи захисту 

клімату 

- Подальше зміцнення експортних позицій України в міжнародному масштабі 

- Поширення провідних міжнародних технологій та ноу-хау у галузі сільського 

господарства та харчової промисловості. 

Зрештою, міжнародне стале, конкурентоспроможне сільське господарство та 

харчова промисловість також можуть допомогти Україні знову розвивати 

підприємства, що охоплюватимуть весь ланцюг створення доданої вартості 

сільськогосподарського виробництва від виробництва сировини та продажу засобів 

виробництва, української сільськогосподарської техніки та виробництва 

продовольства, власних науково-дослідних потужностей на міжнародному рівні та 

складної мережі організацій торгівлі аграрною продукцією. 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, аграрний сектор в 

Україні все ще проходить комплексний курс реформ, зокрема щодо сталого 
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розвитку промислової та соціальної інфраструктури в сільській місцевості, 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, 

покращення якості та безпечності аграрної продукції та збереження природних 

ресурсів.  

У цьому контексті сучасні процедури, технології та засоби виробництва 

можуть кардинально підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. 

Важливою передумовою є відповідна передача знань від виробників чи наукових 

установ сільськогосподарським виробникам. У Німеччині сільськогосподарські 

дорадчі служби в останні десятиліття перетворилися на важливий двигун розвитку 

сільськогосподарських виробників. Компетентні дорадники здійснюють моніторинг 

наукового прогресу та консультують сільгоспвиробників, беручи до уваги 

специфічний агротехнічний стан справ у відповідних господарствах. В 

економічному масштабі це дорадництво веде до значного підвищення 

ефективності аграрного сектору Німеччини. 

При цьому сільськогосподарські дорадчі служби в Україні все ще знаходяться 

на стадії становлення. Компетенція спеціалістів-дорадників в аграрному секторі 

наразі недостатня. Причиною є, з одного боку, недостатня компетентність 

дорадників, оскільки вони мало активно приймають участь у заходах для 

подальшого навчання. З іншого боку, - це відсутність готовності 

сільськогосподарських підприємств платити. Німецький досвід організації дорадчих 

послуг у галузі сільського господарства має велике значення для України в цьому 

контексті. Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства 

України шукає ефективну концепцію подальшого формування системи 

дорадництва в Україні та, серед іншого, звернулося до АПД із запитом щодо 

німецького досвіду в цій галузі. 

Цей звіт служить для передачі досвіду Німеччини в розробці концепції 

організації сільськогосподарської дорадчої компанії в Україні на основі звіту про 

статус-кво «Ринок дорадчих послуг в Україні» (Звіт про сільськогосподарську 

політику АПД 9/2019). 

Звіт включає більше 35 років німецького та міжнародного досвіду в галузі 

сільськогосподарського дорадництва. Він також враховує зміни, що відбуваються в 

Німеччині в аграрних структурах, досвід урядових організаційних форм та досвід 

приватного аграрного дорадництва. Зрештою, існують і нові виклики для 

сільськогосподарського дорадництва у наступних формах: 

- цифрове сільське господарство та автоматизація виробництва, 

- зміни в світовій громадській думці щодо необхідності зробити аграрне 

виробництво більш сталим, 

- вимоги до використання цифрових інформаційних систем для передачі знань та 

надання дорадчих послуг, а також 
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- нові пріоритети в європейській аграрній політиці стосовно так званого 

«зеленого курсу» („Green Deals“).  

2. ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСНОВИ ДЛЯ СИСТЕМИ ДОРАДНИЦТВА 

Європейська Комісія підкреслює важливість надання сільськогосподарських 

дорадчих послуг щодо питань виробництва та зобов'язує всі країни-члени ЄС 

створити відповідну систему дорадництва (ст. 15 Регламенту 1305/2013; статті 12 - 

15 Регламенту 1306/2013). Виробниче дорадництво повинно включати принаймні 

сфери Greening, Cross Compliance, методи ведення сільського господарства, 

спрямовані на охорону клімату та навколишнього середовища, забезпечення 

конкурентоспроможності, інновацій, заходів в рамках водної директиви та норм 

щодо використання засобів захисту рослин. Подальший зміст дорадництва може 

включати захист ґрунтів та ерозію, місцеве виробництво протеїнів, 

енергоефективність, біорізноманіття та охорону водних об’єктів. Відповідальні 

дорадники повинні мати для цього відповідну кваліфікацію.  

Правова основа для отримання дорадчих послуг: 

- Статті 38 - 44 Договору про спосіб функціонування Європейського Союзу 

(AEUV); 

- Стаття 107ff Договору про спосіб функціонування Європейського Союзу 

(AEUV); 

- Регламент (ЄС) № 1305/2013 (сприяння сільському розвитку); 

- Регламент (ЄС) № 1306/2013 (система фінансування, управління та 

контролю Спільної аграрної політики); 

- Положення про Омнібус (Регламент (ЄС) 2017/2393, зміни до Регламентів 

(ЄС) № 1305/2013 та (ЄС) № 1306/2013. 

Політика розвитку сільської місцевості Європейського Союзу була 

запроваджена як другий стовп САП в рамках так званої «реформи Agenda-2000». 

Вона фінансується за рахунок Європейського фонду сільського господарства для 

розвитку сільської місцевості (ELER) та регіональних чи національних фінансів. 

ELER має на меті підтримати реалізацію стратегії «Європа-2020» (стратегія 

ЄС щодо зростання та зайнятості) шляхом сприяння сталому розвитку сільської 

місцевості.  

Комісія визначила три загальні пріоритети для політики розвитку сільської 

місцевості: 

- Сприяння конкурентоспроможності сільського господарства; 

- Стале використання природних ресурсів та управління кліматичними 

заходами; 
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- Досягнення збалансованого просторового розвитку сільської економіки та 

сільських громад, включаючи створення та збереження робочих місць. 

Ці загальні цілі відображені у шести пріоритетах ЄС щодо політики розвитку 

сільської місцевості, одним із яких є сприяння передачі знань у сільському 

господарстві, лісовому господарстві та сільських регіонах. 

Держави-члени ЄС також повинні висвітлювати у своїх програмах заходи 

щодо передачі знань та інформації (професійне навчання, інформаційні заходи 

тощо), а також дорадництво, управління підприємством та представницькі послуги. 

3. ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА 

(ЛАНДШАФТ ДОРАДНИЦТВА В НІМЕЧЧИНІ З ПЕРЕВАГАМИ ТА 

НЕДОЛІКАМИ РІЗНИХ ФОРМ) 

Ландшафт сільськогосподарського дорадництва в Німеччині структурований 

дуже по-різному в окремих федеральних землях і також піддається постійному 

процесу змін. У багатьох випадках - особливо в приватно організованих 

консалтингових структурах - дорадчі компанії та дорадники не обов'язково 

обмежуються наданням дорадчих послуг в одній федеральній землі. Виникає все 

більше дорадчих компанії або дорадників, які працюють у кількох федеральних 

землях одночасно. 

Надалі буде зроблена спроба описати різноманітні форми дорадництва, 

наявні в Німеччині. При цьому спочатку будуть більш детально описані дорадчі 

структури окремих федеральних земель. 
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Рисунок 1: Носії сільськогосподарського дорадництва в Німеччині (Джерело 

B&B Agrar 02/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: У Саксонії офіційне дорадництво було припинено у 2008 році 

3.1 БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ 

Система дорадництва в Баден-Вюртемберзі (далі скорочено - BW) була 

реформована в 2015 році. З тих пір сільськогосподарські служби в BW могли 

пропонувати лише консультації щодо загальних питань. Консультування 

сільськогосподарських підприємств, що вимагає обробки конфіденційної 

інформації, виключається, оскільки служби - як органи, що виплачують засоби 

підтримки від ЄС - виконують також і контрольну функцію. Відповідно до вимог ЄС, 

надання дорадчих послуг має здійснюватися окремо від виконання контрольної 

функції сільськогосподарських служб. 

Крім того, на реформу також вплинули існуючі дорадчі служби, які існували 

в BW з 1990-х років. До цього часу дорадчі служби отримували до 50% 

фінансування витрат на персонал і матеріальну базу і працювали безпосередньо в 

офісах сільськогосподарських служб. Напередодні реформи дорадчої системи було 

створено Об’єднання дорадчих служб з.Т. 
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Отже, безкоштовна офіційне дорадництво було скасовано в рамках проекту 

реформування дорадництва 2020 року. Завданням реформи було покращити якість 

дорадчих послуг, охопити більшу кількість підприємств та забезпечити, щоб 

дорадництво було дуже прозорим та нейтральним. 

З реформою дорадництва було запроваджено систему фінансування 

дорадництва: BERATUNG.ZUKUNFT.LAND.1 За допомогою цієї системи федеральна 

земля BW розробила всебічну пропозицію сільськогосподарських дорадчих послуг, 

які фінансуються за рахунок коштів федеральної землі та ЄС.  

Пропозиція складається з наступного: 

- безкоштовне основне дорадництво, перевірка підприємств (= консультація 

на початковому рівні/вступне консультування), 

- основне дорадництво в залежності від орієнтації підприємства (в межах 

господарчої галузі), 

- спеціальні консультаційні послуги з різних фахових тем. 

З усіх федеральних земель, BW використовує найширше кошти ELER для 

дорадництва. Спектр дорадчих послуг включає в себе безліч різних модулів (наразі 

56) з розмежованими дорадчими послугами на наступні теми: 

- підприємство та родина2 

- комбінації доходів3 

- органічне землеробство4 

- рослинництво5 

- тваринництво6 

- навколишнє середовище та енергія7 

У рамках консультування щодо Cross Compliance, система управління 

окремим підприємством GQSBW Hof-Check отримує підтримку на покриття до 80% 

прийнятних витрат до 1100 євро.  

В даний час модулі пропонують 66 неурядових консалтингових організацій8, 

які були допущені до цієї діяльності MLR через тендерний процес. Залежно від 

модуля, об’єми фінансової підтримки становлять 50, 80 або 100%. Максимальна 

                                                             
1 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite 
2 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Unternehmen+und+Familie 
3 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Einkommenskombinationen 
4 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/2429139 
5 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Pflanzenbau 
6 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Tierhaltung 
7 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Umwelt+und+Energie 
8 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Beratung/Dokumente-Beratung/PDF-
Datei_BOs/2020-04-24-Beratungsorganisationen.pdf 

https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Unternehmen+und+Familie
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Einkommenskombinationen
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/2429139
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Pflanzenbau
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Tierhaltung
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Bild+Fortbildungskatalog/Umwelt+und+Energie
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Beratung/Dokumente-Beratung/PDF-Datei_BOs/2020-04-24-Beratungsorganisationen.pdf
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Beratung/Dokumente-Beratung/PDF-Datei_BOs/2020-04-24-Beratungsorganisationen.pdf
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допустима сума для підтримки - до 1100 євро за модуль. ПДВ не може 

відшкодовуватися в рамках підтримки. 

Зараз сільськогосподарські дорадчі послуги пропонуються великою кількістю 

організацій та компаній, більшість з яких походить з колишніх дорадчих служб. 

Однак, окремі дорадники та експерти, а також новостворені дорадчі фірми також 

надають дорадчі послуги. 

Консультативні модулі, запропоновані дорадчими організаціями, отримують 

фінансову підтримку/відшкодування в рамках плану заходів та розвитку сільської 

місцевості Баден-Вюртембергу на 2014-2020 роки (MEPL III). Програма 

фінансування/підтримки базується на регламенті ЄС ELER (VO (EU) № 1305/2013). 

Державне відомство з питань розвитку сільського господарства та сільської 

місцевості (LEL) у Швебіш Гмюнд є відповідальним за методичну 

підготовку/навчання та підвищення кваліфікації дорадників. Крім того, з 

2009 року LEL бере участь у розробці та впровадженні стандартизованої програми 

підвищення кваліфікації для розвитку компетенцій дорадників CECRA. Підвищення 

кваліфікації є частиною забезпечення якості дорадчих послуг. 

Процедура присудження контракту9 

Міністерство сільських територій та захисту прав споживачів надає 

дозвіл/концесію на надання дорадчих послуг для модульної системи 

дорадництва.10 

Процес включає два етапи. 

На першому етапі дорадчі організації протягом визначеного періоду 

виявляють зацікавленість брати участь у конкурсі. Придатність учасників до участі 

у конкурсу перевіряється на підставі поданих документів. 

На другому етапі відповідним дорадчим організаціям пропонується подати 

пропозиції по одному або декільком одиницям (дорадчими модулями). 

3.2 БАВАРІЯ 

У Баварії з 2008 року існує система, в якій державні офіційні дорадчі послуги 

та неурядові дорадчі організації працюють взаємодоповнююче 

(об’єднане/мережеве дорадництво). 

Отже, мережеве дорадництво - це врегульована договором співпраця 

недержавних провайдерів дорадчих послуг, що мають допуск до здійснення цієї 

діяльності, з державним дорадництвом. Воно засновується на законі Баварії про 

аграрне господарство.11  

                                                             
9 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Weitere+Informationen/Vergabeverfahren+2018 
10 https://bzl.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Beratung/Dokumente-
Beratung/Ausschreibung_2018/20180903_Anschreiben%20an%20Bieter.pdf 
11 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAgrarWiG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

https://bzl.landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Weitere+Informationen/Vergabeverfahren+2018
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Beratung/Dokumente-Beratung/Ausschreibung_2018/20180903_Anschreiben%20an%20Bieter.pdf
https://bzl.landwirtschaft-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/MLR.Beratung/Dokumente-Beratung/Ausschreibung_2018/20180903_Anschreiben%20an%20Bieter.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAgrarWiG/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Партнерами у мережевому дорадництві є: 

- Кураторій федеральної землі з рослинницького виробництва з.Т., 

- Кураторій федеральної землі з об’єднань виробників переробленої продукції 

тваринництва в Баварії з.Т.,  

- ТОВ Бухгалтерський орган Баварського селянського союзу,  

- Кураторій Баварського об’єднання з питань машин та допомоги 

підприємствам з.Т.,  

- ТОВ LBD сільськогосподарська служба ведення бухгалтерського обліку,  

- ТОВ BBV LandSiedlung,  

- Fink мережеве дорадництво з питань утримання коней,  

- ТОВ ВВА-дорадництво, супровід, аграрна структура,  

- BBA-Beratung, Betreuung, Agrarstruktur GmbH 

Дорадчі послуги, що пропонуються державними службовцями/персоналом 

(зараз 47 служб з питань продовольства, сільського господарства та лісового 

господарства), є безкоштовними. 

Служби з питань продовольства, сільського господарства та лісового 

господарства відповідають за консультації щодо програм підтримки, виконання 

законодавчих норм, охорони водних ресурсів та ґрунтів, агробіорізноманіття, 

добробуту тварин та безпечності харчових продуктів та кормів. Вони також 

надають консультації з питань розвитку підприємства. 

Пропозиції недержавних провайдерів дорадчих послуг платні. Вони 

пропонуються за фінансової підтримки виключно з коштів вільної федеральної 

землі Баварія.12 

Наступні дорадчі послуги для фермерів, садівників та виноградарів 

пропонуються за фінансової підтримки, якщо вони надаються допущеними 

провайдерами дорадчих послуг разом із державним дорадництвом у таких сферах: 

- Індивідуальні дорадчі послуги для підприємств в наступних областях 

o Технологія виробництва та галузева економіка  

o Економіка праці 

o Оцінка господарчих галузей, якщо вони організовані відповідно до 

настанов земельного управління сільського господарства, працюють з 

наданням підтверджень та вчасно подаються на оцінку 

o Сільськогосподарське будівництво 

- Інші дорадчі послуги 

                                                             
12 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_787_L_10733 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_787_L_10733
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o Управління робочими групами 

o Проведення семінарів (воркшопів) 

o Проведення польових виїздів/оглядів 

o Проведення оглядів виноградників 

o Забезпечення роботи спеціалізованої гарячої лінії, 

o Консультування з виробничо-технічної орієнтації (перехід на органічне 

виробництво). 

Провайдери послуг, які хочуть бути визнаними дорадчими компаніями в 

рамках мережевого дорадництва, подають відповідні документи до Державної 

академії управління (FüAk). Державне міністерство продовольства, сільського 

господарства та лісів Баварії є відомством, що надає відповідне визнання. 

Підвищення кваліфікації дорадників для роботи в державному офіційному 

дорадництві проводиться протягом дворічної підготовчої служби в аграрній 

адміністрації. Професійна практика включає практичні секції та секції з методології 

дорадництва, а також семінари у FüAk. Іспит з дорадництва є частиною фахового 

іспиту і включає в себе консультаційне інтерв'ю або тематичне дослідження. Як 

акредитований навчальний заклад, FüAk також пропонує модулі CECRA для 

дорадників. 

Крім того, державне Міністерство продовольства, сільського господарства та 

лісів Баварії кожні два місяці пропонує спеціалізовану інформацію на тему 

«Сільськогосподарське дорадництво» у журналі «Школа та дорадництво».13  

Необхідною умовою для визнання дорадника в рамках мережевого 

дорадництва є певна кваліфікація відповідно до запитуваних напрямків (тобто 

принаймні закінчення державної технічної школи з аграрного господарства та/або 

будівельних технологій, державної вищої сільськогосподарської школи або 

складання іспиту на здобуття кваліфікації майстра з певної професії в сільському 

господарстві). 

З метою забезпечення якості дорадники повинні регулярно проходити 

подальше навчання/підвищення кваліфікації (зокрема, використовуючи 

пропозицію, Міністерства). 

Крім того, на запит вони повинні забезпечити державним установам 

наступне: 

- Участь у дорадчій діяльності, 

- Ознайомлення з протоколами консультацій, 

                                                             
13 http://www.stmelf.bayern.de/SuB 

 

http://www.stmelf.bayern.de/SuB
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- Ознайомлення з результатами внутрішнього забезпечення якості, 

включаючи вибіркове опитування клієнтів. 

3.3 БРАНДЕНБУРГ 

У Бранденбурзі сільськогосподарські дорадчі послуги надавались 

приватними дорадчими підприємствами та дорадниками з початку 1990-х років. 

Хоча наразі 14 аграрних управлінь14, які вже не підпорядковуються Міністерству 

сільського господарства, але районним (окружним) адміністраціям, вже не є 

провайдерами офіційного дорадництва, вони все ще є важливими регіональними 

контактами та джерелами інформації для сільськогосподарських підприємств. 

З 1992 по 2002 рік сільськогосподарські підприємства отримували дотації з 

державних фондів на користування дорадчими послугами, які, однак, поступово 

скорочувалися з 1995 року. 

З вересня 2018 року, спочатку до 31 грудня 2020 року, сільськогосподарські 

підприємства Бранденбургу змогли скористатися субсидованими дорадчими 

послугами на основі рамкового плану виконання спільного загальнодержавного 

завдання «Покращення аграрних структур та охорона узбережжя (GAK)»15. 

Керівництво містить 23 основні напрямки дорадництва. Сюди входять, між 

іншим, консультування щодо пристосування до зміни клімату та адаптації до його 

наслідків, а також консультування щодо методів сталого вирощування с\г культур, 

послуги для органічних підприємств та переходу до органічного виробництва, а 

також соціально-економічні дорадчі послуги з різним спрямуванням. Повний 

перелік основних напрямків дорадництва можна знайти в Додатку 1 до 

керівництва16. 

Таким чином, сільськогосподарські чи садівничі підприємства можуть 

отримати консультацію щодо максимум трьох основних напрямків консультування 

протягом одного року. Для кожного основного напрямку дорадництва доступно 

для використання максимум 1500 євро. Дорадча послуга може отримувати 

відшкодування/фінансуватися до 100 відсотків понесених витрат. 

При цьому дорадчі послуги мають надавати державні чи приватні 

спеціалізовані та кваліфіковані провайдери/органи. 

З повідомленням Міністерства сільського розвитку, навколишнього 

середовища та сільського господарства (MLUL) від 18 серпня 2015 року у 

федеральних землях Берлін та Бранденбург було опубліковано указ про визнання 

дорадників та дорадчих компаній у сфері сільськогосподарського дорадництва, а 

також садівництва та виноградарства. Визнання згідно зі статтею 12 Постанови 

(ЄС) № 1306/2013 засвідчує, що дорадники та дорадчі компанії повинні мати 

                                                             
14 https://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=226318#download 
15 http://www.gesetze-im-internet.de/agrstruktg/GAKG.pdf 
16 https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/RL_Beratungsdienstleistungen_24-09-2018.pdf 

https://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=226318#download
http://www.gesetze-im-internet.de/agrstruktg/GAKG.pdf
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/RL_Beratungsdienstleistungen_24-09-2018.pdf
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підтверджену кваліфікацію та проходити регулярне подальше навчання у 

зазначених напрямках спеціалізації. 

Земельне управління з питань сільського розвитку, сільського господарства 

та землеустрою (LELF) є відповідальним за надання визнання в сфері сільського 

господарства, садівництва та виноградарства. Процес визнання здійснюється 

через подання відповідної заявки разом із підтвердженням виконання необхідних 

критеріїв. Консультування щодо навчання надається в земельних управліннях з 

питань сільського розвитку, сільського господарства та землеустрою. 

Визнання в сфері дорадництва з питань лісового господарства надає 

земельне підприємство «Ліси Бранденбургу». 

Відповідно до поточного переліку з 2020 року Державне управління з питань 

сільського розвитку, сільського господарства та землеустрою надало визнання 80 

сільськогосподарським17 та 58 лісогосподарським18 дорадникам. До списку 

включені не тільки провайдери дорадчих послуг з Берлін-Бранденбурзького 

регіону, але й сусідні федеральні землі, такі як Саксонія-Ангальт, Мекленбург-

передня Померанія або Нижня Саксонія. 

3.4 БРЕМЕН 

У Бремені наразі 145 сільськогосподарських підприємств значною мірою 

отримують дорадчі послуги від сільськогосподарської палати Бремена. Це орган 

самоврядування бременського сільського господарства в юридичній формі 

публічно-правової корпорації. Її завдання - консультувати та інформувати 

фермерів та власників земельних ділянок у питаннях ведення господарської 

діяльності на землі, також у галузі рослинництва та тваринництва, а також щодо 

аграрних заявок та інвестиційної підтримки. 

Дорадчі послуги, як частина роботи палати, для фермерів є безкоштовними. 

Через невеликий розмір сільськогосподарської палати Бремена навчання та 

подальше навчання дорадників здійснюють міжрегіональні навчальні заклади, 

наприклад, сільськогосподарська палата Нижньої Саксонії. 

3.5 ГАМБУРГ 

У федеральній землі Гамбург консультування сільськогосподарських 

підприємств (станом на 2016 рік: 620 господарств, площею приблизно 14 600 га) 

відбувається як частина офіційного дорадництва, яке надається 

сільськогосподарською палатою Гамбурга. 

Основні теми дорадництва - питання тваринництва, розвитку сільської 

місцевості, а також підтримка при складанні документації та обов’язкового ведення 

                                                             
17 https://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413883.de 
18 https://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413880.de 
 

https://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413883.de
https://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.413880.de
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обліку (баланс поживних речовин ...), консультації щодо Cross Compliance та 

підготовки заявок на отримання підтримки. 

Центр компетенції та дорадництва з питань садівництва та сільського 

господарства, який існує з 2013 року, відповідає за підготовку та подальше 

навчання дорадників. 

3.6 ГЕССЕН 

Гессен обрав спеціальний шлях у сільськогосподарському дорадництві: 

консультації надаються земельним управлінням (підприємством) з питань 

сільського господарства в Гессені (LLH). Як навчально-дорадча установа 

федеральної землі, воно звітує перед Міністерством навколишнього середовища, 

охорони клімату, сільського господарства та захисту прав споживачів Гессену. 

Як державна установа та носій офіційного дорадництва в Гессені, LLH також 

керує власною системою проведення досліджень. Консультації пропонуються у 

галузі утримання та використання тварин, збереження природних ресурсів, 

сприяння родючості ґрунтів та збереження ландшафтних елементів, які варто 

захищати. 

Рисунок 2: Організаційний планLLH (станом на жовтень 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорадники організовуються в дорадчих групах, які працюють у наступних 

сферах: 

- Дорадництво щодо навчання 

- Утримання бджіл 

- Використання органічної сировини 

- Комбінування доходів 
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- Садівництво 

- Органічне землеробство 

- Економіка & виробничі технології 

- Рослинництво  

- Тваринництво  

- Селекція тварин & забезпечення якості 

Дорадчі послуги узагальнені в дорадчому каталозі. Це охоплює, відповідно 

до принципів офіційного дорадництва, безкоштовні базові послуги, а також 

індивідуальне та групове консультування, а також семінари, лекції, відвідування 

полів тощо, що має оплачуватися.  

Крім того, Кураторій з питань сільськогосподарського та садівничого 

дорадництва Гессену - це унікальне для всієї Федерації об’єднання для участі 

сільського господарства та садівництва у розробці та впровадженні дорадництва. 

Завдання Кураторію, в якому працюють представники фахових об’єднань, 

організацій та установ сільського господарства та садівництва, зокрема 

включають: 

- Визначення цілей дорадництва, 

- Консультації та підтримка з усіх питань сільськогосподарського та 

садівничого дорадництва, 

- Розробка професійних дорадчих концепцій, 

- Участь у визначенні змісту дорадчих послуг та навчання дорослих, 

- Планування використання персоналу державних дорадчих 

органів/дорадників, 

- Питання системи досліджень та навчання і підвищення кваліфікації 

державних працівників в сфері дорадництва, а також уповноваження третіх 

осіб для здійснення дорадчих послуг. 

Метою сертифіката CECRA (Certificate for European Consultans in Rural Areas / 

Сертифікат для європейських дорадників у сільській місцевості) є узгодження 

кваліфікації дорадника з методичними, соціальними та особистими компетенціями. 

LLH є одним із партнерів по кооперації з Баварії, Баден-Вюртемберга, Швейцарії та 

Австрії, які розробили ці семінари протягом багаторічної фази проекту, і які 

пропонують додаткову перепідготовку дорадників. 

3.7 МЕКЛЕНБУРГ-ПЕРЕДНЯ ПОМЕРАНІЯ 

Сільськогосподарське дорадництво в Мекленбургу-передній Померанії (далі 

MV) пропонується ТОВ сільськогосподарське дорадництво Мекленбург-передня 

Померанія / Шлезвіг-Гольштейн (LMS). LMS було засноване в 1991 році як 
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земельне підприємство. До основних членів товариства належать: федеральна 

земля MV, земельний селянський союз, об’єднання садівників Півночі з.Т. 

Через організаційну форму дорадництво у сусідніх федеральних землях 

(Саксонія, Саксонія-Ангальт, Бранденбург), що надається ЛМС, не обмежується 

власною федеральною землею. З іншого боку є також консалтингові компанії у 

сусідніх федеральних землях або сільськогосподарське дорадництво 

кооперативного об’єднання, які надають консультації в MV.  

Окрім виробничо-технічного, господарсько-управлінського та стратегічного 

дорадництва, LMS також є однією з 9 установ, які віднесені до сфери діяльності 

Міністерства сільського господарства та довкілля та частково виконують завдання 

державного управління. Отже, ЛМС є відповідальним органом у фаховій галузі 

сільського господарства та соціально-економічного дорадництва. 

Рисунок 3: Організаційна схема ТОВ LMS аграрне дорадництво (станом на 

02/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

У період надання фінансової підтримки ЄС до 2020 р. «Сільськогосподарські 

дорадчі послуги» можуть вперше отримати фінансові підтримку у Мекленбурзі-

передній Померанії. Фінансові підтримка передбачена в рамках програми EPLR 

(програма розвитку сільської місцевості19). З 2014 по 2020 рік Мекленбург-передня 

Померанія отримає 936,7 мільйонів євро від ELER, які будуть доповнені 262,6 

мільйона євро з федеральних, земельних та комунальних фондів. Відповідно до 

Програми розвитку сільської місцевості (EPLR), для спеціальної сфери передачі 

знань та інновацій (навчання та консультації для людей та підприємств у сільській 

місцевості) на це виділяється близько 2,5% коштів EPLR. 

Відповідно до настанови щодо фінансової підтримки дорадницької діяльності 

(BerLwRL MV20), метою цієї допомоги є розвиток конкурентоздатного, сталого, 

бережливого для довкілля та природи, а також пристосованого до зміни клімату та 

                                                             
19 https://www.europa-mv.de/foerderinstrumente/fonds_mv/eler/ 
20 https://fm.europa-mv.de/?id=69 

 

https://www.europa-mv.de/foerderinstrumente/fonds_mv/eler/
https://fm.europa-mv.de/?id=69
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відповідного потребам тварин та багатофункціонального сільського господарства, 

що сприятиме біорізноманіттю та збереженню ландшафту. 

У фокусі фінансової допомоги на дорадництво 9 допущених напрямків 

дорадницької діяльності у наступних сферах: охорона навколишнього середовища 

та природи, охорони водних об’єктів та сфери добробуту та захисту тварин в 

рамках сільськогосподарського виробництва: 

- напрямок 1: дорадництво щодо основних вимог до управління 

підприємством або стандартів щодо доброго сільськогосподарського та 

екологічного стану 

- напрямок 2: дорадництво щодо сільськогосподарської практики та 

збереження сільськогосподарських земель на користь клімату та 

навколишнього середовища 

- напрямок 3: дорадництво щодо заходів та вимог, пов'язаних із 

стримуванням зміни клімату 

- напрямок 4: дорадництво щодо збереження біорізноманіття в сільському 

господарстві та підтримки заходів щодо його реалізації 

- напрямок 5: дорадництво щодо збереження генетичних ресурсів у 

сільському господарстві 

- напрямок 6: дорадництво щодо вимог чи заходів для захисту водних об'єктів 

та ґрунту 

- напрямок 7: дорадництво щодо вимог до особливо сприятливих для тварин 

методів утримання 

- напрямок 8: дорадництво щодо диверсифікації, включаючи ті, що слугують 

сталому регіональному розвитку 

- напрямок 9: дорадництво щодо питань органічного землеробства 

Фінансування проекту може спрямовуватися, як часткове фінансування, і 

залежно від напрямку дорадництва сягати 60-90%. Первинна консультація (крім 

напрямку 8) охоплює 100% (максимум 1500 євро). На кожне сільськогосподарське 

підприємства щорічно допускається по 3 дорадчі проекти на суму по 1500 євро 

кожний.  

Для того, щоб діяти як провайдер субсидованих дорадчих послуг, дорадники 

повинні пройти процес визнання в Міністерстві сільського господарства та 

навколишнього середовища. У цьому контексті необхідно 

- підтвердити кваліфікацію дорадників (принаймні здобуття університетської 

освіти, у виняткових випадках також кваліфікацію майстра або техніка) 

- підтвердження кваліфікації з методології дорадництва 

- принаймні 2 роки професійного досвіду в якості дорадника. 
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Крім того, дорадники повинні підтвердити, що вони щорічно беруть участь у 

відповідних заходах з подальшого навчання з акцентом на тематики їхньої 

спеціалізації в дорадництві, а також підтвердити або пояснити свою особисту 

надійність та придатність. 

LMS є одним з регіональних центрів визнання CECRA, куди дорадники 

можуть подати заявку на отримання сертифікату після проходження семінарів та 

інших іспитів. 

3.8 НИЖНЯ САКСОНІЯ 

У Нижній Саксонії працюють сільськогосподарська палата Нижньої Саксонії, 

дорадчі об’єднання та асоціації, а також приватні провайдери дорадчих послуг. 

Однак найбільше значення в дорадництві має сільськогосподарська 

палата (LWK). 

Сільськогосподарська палата Нижньої Саксонії – це самоврядна організація 

сільського господарства Нижньої Саксонії. Це корпорація публічного права згідно із 

Законом про сільськогосподарську палату Нижньої Саксонії (LwKG21). 

Сільськогосподарська палата Нижньої Саксонії виконує численні завдання - 

від проведення досліджень до професійної підготовки та дорадництва, та багатьох 

питань, якими вона займається за завданням уряду, наприклад, щодо підтримки 

для сільського господарства, захисту рослин або як відомство з питань 

використання добрив. Як спеціалізований орган з питань сільського господарства 

та «відповідальний за державні справи», сільськогосподарська палата тісно 

співпрацює з громадами, округами та установами федеральної землі Нижня 

Саксонія та представляє фахові інтереси сільського господарства. 

У палаті працюють спеціалісти на добровільних засадах, обрані 

представники професійних об’єднань та штатні спеціалісти. Найвищим органом 

щодо прийняття рішень для сільськогосподарської палати є загальні збори палати, 

які оновлюються кожні шість років. Робітники, що працюють на добровільних 

засадах складаються на 2/3 із сільськогосподарських підприємців та на 1/3 з 

найманих працівників сільського господарства, лісового господарства, садівництва 

та рибництва. 

Загальні збори палати кожні три роки обирають Президента, двох 

заступників та до дванадцяти інших членів, які разом утворюють почесне 

Правління сільськогосподарської палати. 

Правління обирає Директора сільськогосподарської палати строком на шість 

років. Він є керівником державних службовців та найманих працівників і керує 

щоденними справами щодо адміністрування та виконання завдань. 

                                                             
21 http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=LwKG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true 

http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=LwKG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
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LWK фінансується за рахунок зборів, інших доходів та дотацій (49%), доходу 

від податку/внеску на палату, який сплачують зобов’язані підприємства (14%), а 

також фінансових асигнувань федеральної землі Нижня Саксонія (37%). 

Власники земель сільського та лісового господарства або лісу (зобов’язані до 

сплати податку на землю) зобов’язані до сплати податку/внеску. При цьому не має 

значення, чи керують власники підприємством або його частинами самостійно, чи 

передали його для використання (наприклад, через оренду) іншим або повністю 

припинили свою діяльність. Податок/внесок збирається відповідальними 

податковими органами. 

Розмір податку/внеску на палату встановлюється Загальними зборами 

палати і визначається Законом про сільськогосподарську палату Нижньої Саксонії 

(LwKG) (§ 26 та § 27). Наразі цей внесок для підприємств у сільському та лісовому 

господарстві (включаючи садівництво та рибальство) становить 9,00 євро на 1000 

євро вартості об’єкта оподаткування (вартість об’єкта оподаткування - вартість 

земельної ділянки). 

Дорадчі об’єднання в юридичній формі зареєстрованих товариств є ще 

однією значною частиною дорадчих підприємств Нижньої Саксонії. Вони, як 

правило, об’єднуються в робочі об’єднання. Парасолькова організація – АТ 

Земельне дорадництво (Landberatung)22. АТ Земельне дорадництво - найбільша 

сільськогосподарська дорадча організація в Німеччині, яка має близько 120 

дорадників у близько 60 дорадчих об’єднаннях. Перші дорадчі об’єднання були 

засновані в 1923 році, як установи самодопомоги для сільського господарства 

Нижньої Саксонії. У 1924 році було створено представництво інтересів дорадчих 

об’єднань, яке сьогодні відоме як Робоче об’єднання для земельного дорадництва 

з. Т. У 1984 році був виданий указ про підготовку до діяльності в якості 

сільськогосподарського дорадника. (керівник об’єднання). На одинадцяти 

тижневих курсах було закладено основний блок для підготовки дорадника, який і 

сьогодні проводиться разом із LWK Нижньої Саксонії. 

Мета земельного дорадництва - сприяти роботі, співпраці, обміну досвідом 

та розвитку членів організації, які займаються дорадництвом для 

сільськогосподарських та близьких до сільськогосподарських підприємств. Крім 

того, воно дбає про загальні професійні та соціальні інтереси дорадників з 

управління сільськогосподарським підприємством та бере участь у їхньому 

навчанні та підвищенні кваліфікації. Основне завдання дорадчих об’єднань - 

дорадництво щодо управління підприємством, виробництвом в рослинництві, 

тваринництві та виробництві енергії. 

Земельне дорадництво фінансується за членські внески та плату за дорадчі 

послуги, тому воно вважається незалежним. 

                                                             
22 https://www.landberatung.de/ 

 

https://www.landberatung.de/
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Вибрані дорадчі послуги в Нижній Саксонії субсидуються програмою 

сприяння розвитку сільської місцевості у Нижній Саксонії та Бремені (PFEIL) 2014-

2020 рр. Субсидована дорадча підтримка для окремих компаній стосується 

наступних тем: 

- сталість сільськогосподарських підприємств, 

- органічне землеробство, 

- аграрні заходи, пов’язані з навколишнім середовищем,  

- добробут тварин, здоров'я тварин та мінімізація використання антибіотиків 

- озеленення (Greening) Спільної аграрної політики 

- пом’якшення зміни клімату та можливості для адаптації до її наслідків 

- стале поводження з ґрунтом, водою та повітрям 

- збереження біологічного різноманіття 

- нові можливості отримання доходів 

- дорадчі послуги для сільськогосподарських підприємств в кризових 

ситуаціях, а також при передачі підприємства правонаступнику 

- можливості для отримання підтримки через PFEIL. 

Субсидії надаються як фінансування на підтримку проекту вибраним 

провайдерам дорадчих послуг. Залежно від предметної області, максимальна 

частка субсидованого фінансування становить від 80 до 100% прийнятних витрат 

на дорадництво до максимум 1500 євро на затверджений період та підприємство. 

Основна вимога до діяльності дорадників у Нижній Саксонії - завершення 

програми навчання. Основна увага приділяється різним цільовим групам: 

стажерам, інспекторам та слухачам з питань надання підтримки молоді в LWK або 

юристам в об’єднанні (дорадче об’єднання) або працівникам інших організацій. 

Існує 6 уніфікованих однотижневих курсів з таких питань, як методика надання 

дорадчих послуг, економіка підприємства тощо. Однак існують різні регулювання 

щодо тривалості фаз навчання, семінарів з підвищення кваліфікації та практичної 

роботи. 

Однак необхідною передумовою для того, щоб скористатися індивідуальною 

субсидованою консультативною підтримкою є підтвердження цього навчання та 

згодом участь у визнаних навчальних заходах для підвищення кваліфікації. 

3.9 ПІВНІЧНИЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛІЯ 

Північний Рейн-Вестфалія (NRW) структурований аналогічно до Нижньої 

Саксонії. Тут також є сільськогосподарська палата (LWK), як корпорація публічного 

права за законодавством, що бере на себе завдання сприяння та зміцнення 

сільського господарства та сільських територій. 
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Сільськогосподарська палата Північний Рейн-Вестфалія виконує подвійну 

функцію: вона є самоврядним органом у галузі сільського господарства, а її 

Директор є також представником федеральної землі з питань специфічних для 

федеральної землі. 

Завдання, специфічні для федеральної землі, сільського господарства 

Північного Рейн-Вестфалії включають: 

- Заходи з підтримки сільського господарства, реалізація Спільної аграрної 

політики (1-й та 2-й стовпи) 

- Впровадження/виконання закону про захист рослин, закону про захист 

тварин, законодавства про добрива 

- Навчання та підвищення кваліфікації, фахові школи (державний екзамен на 

фермера) 

- Адміністративна допомога (наприклад, експертні висновки щодо будівництва 

на прилеглій території) 

Відповідно до Закону про палату, зона її відповідальності та завдань 

поширюється на наступні сфери: 

- Сприяння економічності, екологічній сумісності та захисту прав споживачів у 

сільськогосподарському виробництві, включаючи тваринництво, пов'язане з 

відповідною територією та видом тварин. 

- Забезпечення професійної підготовки та професійного підвищення 

кваліфікації.  

- Підтримка підприємств у їхньому сталому розвитку за допомогою 

дорадництва.  

- Консультування щодо можливостей продажу продукції та регіонального 

збуту.  

- Консультування щодо розширення потенціалу виробництва, збуту та доходу, 

особливо у випадку відновлюваної сировини та відновлюваних джерел 

енергії, а також щодо диверсифікації основи отримання доходів. 

- Сприяння діалогу між сільським господарством та суспільством. 

- Робота над забезпеченням рівності між жінками та чоловіками у всіх сферах 

сільського господарства. 

- Підтримка міжнародної співпраці у всіх сферах сільського господарства. 

Робота сільськогосподарської палати фінансується за рахунок дотацій 

федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія на виконання покладених на неї 

державних завдань; членських внесків від сільськогосподарських підприємств та 

доходів від наданих послуг. Розмір членських внесків, які сплачують усі власники 
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земель сільськогосподарського призначення, визначаються щорічно і орієнтуються 

на вартість земельної ділянки. 

3.10 РАЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ 

Сільськогосподарська палата Райнланд-Пфальц бере на себе завдання 

сільськогосподарського дорадництва та є професійним самоврядуванням фермерів, 

виноградарів, садівників та лісників. Завдання сільськогосподарської палати 

закладені в законі федеральної землі. У ньому зазначається: 

«Сільськогосподарська палата має завдання сприяти інтересам сільського 

господарства та тих, хто працює в ньому, відповідно до інтересів широкої 

громадськості та представляти їхні фахові інтереси». 

Робота сільськогосподарської палати Райнланд-Пфальц характеризується: 

Самоврядуванням: 

В органах сільськогосподарської палати, що приймають рішення, працюючі 

на добровільних засадах фермери, виноградарі, садівники, лісівники та жінки-

селянки, що займаються фермерськими господарствами, самостійно визначають 

позиції та напрямки роботи самої палати, що відбувається на Загальних зборах, у 

Правлінні та в комітетах. 

Участь: 

Палата безпосередньо та активно бере участь у формуванні правових та 

політичних рамкових умов для сільського господарства як дорадчий орган з питань 

політики та державного управління. 

Фахова компетенція: 

Близько 300 співробітників консультують та допомагають підприємствам 

безпосередньо та використовують свою компетенцію у відповідній спеціалізованій 

сфері, а також позиції сільського господарства у процеси прийняття громадських 

рішень. 

Примирення інтересів: 

Сільськогосподарська палата є публічно-правовою корпорацією. Тому вона 

має завдання представляти фахові інтереси та сфери інтересів сільського 

господарства та тих, хто в ньому працює, у гармонії з інтересами широкої 

громадськості.  

Організація сільськогосподарської палати була залучена до процесу злиття 

федеральної землі Рейнланд-Пфальц і має централізовані об'єднані органи, які 

раніше були розподілені по районах. Вона закріпилася і зарекомендувала себе як 

центр надання послуг для представників сільськогосподарської професії. Члени 

органів правління, залучені на громадських засадах, та штатні співробітники 

працюють у широкому спектрі діяльності для культурного ландшафту, 
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сільськогосподарських підприємств та, не в останню чергу, для людей, які там 

працюють23. 

3.11 ЗААРЛАНД 

У федеральній землі Заарланд місцева сільськогосподарська палата (LWK) 

відповідає за сільськогосподарське дорадництво. Сільськогосподарська палата 

Заарланда є законодавчо визначеним професійним представництвом сільського 

господарства відповідно до параграфу 59 Конституції Заарланда. Це корпорація 

публічного права, що діє на основі Закону про сільськогосподарську палату в 

Заарланді (Закон № 532 від 9 липня 1959 р.). Це не лише фахове відомство, але за 

своєю структурою і орган самоврядування. 

Його завдання – сприяти інтересам сільського господарства та людей, які в 

ньому працюють, відповідно до інтересів широкої громадськості та представляти 

їхні професійні інтереси. 

LWK Заарланд є зокрема відповідальною за виконання наступних завдань: 

 навчання сільськогосподарським професіям (фермер, садівник, лісник тощо) 

та професійне підвищення кваліфікації; 

 сприяння взаємодії між підприємствами та організаціям виробників; 

 сприяння збуту (наприклад, винні нагороди, знаки якості); 

 участь у плануванні в федеральній землі, в якості носія суспільних інтересів у 

сільському господарстві; 

 експертна діяльність; 

 консультування щодо діяльності підприємства для фермерів та садівників, а 

також соціально-економічні дорадчі послуги; 

 селекція тварин; 

 захист рослин; 

 контроль якості овочів та фруктів, контроль вин; 

 інформаційна система щодо походження тварин (Hi-Tier); 

 консультування щодо отримання дотацій при інвестиціях; 

 виконання державних завдань за дорученням федеральної землі Заарланд. 

Академія садівництва Заарланд для садівників-любителів - це також 

пропозиція палати. 

Палата фінансується за рахунок внеску, який громади збирають із власників 

сільськогосподарських ділянок, разом з податком на землю, а також через 

                                                             
23 https://www.lwk-rlp.de  

https://www.lwk-rlp.de/
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відшкодування державою витрат на виконання покладених на палату державних 

завдань24. 

Щоб полегшити фермерам доступ до інноваційної інформації, 

сільськогосподарська палата Заарланда створила штатний підрозділ дорадництва 

та створення мереж. У найближчі роки має бути створена інформаційно-

консультаційна мережа для фермерів, садівників та виноробів у Заарланді. 

Спочатку відповідальна за консультації з «зелених професій», 

сільськогосподарська палата в Заарланді наразі вже пропонує широкий спектр 

дорадчих послуг. За допомогою штатного підрозділу ця пропозиція посилюється та 

доповнюється мережею із зовнішніми спеціалістами та міжрегіональними 

проектами25. 

3.12 САКСОНІЯ 

У федеральній землі Саксонія дорадництво з 2008 року в основному 

організовується приватними компаніями. У рамках реструктуризації аграрного 

управління Державне відомство з питань навколишнього середовища, сільського 

господарства та геології (LfULG) взяло на себе завдання сільськогосподарських 

відомств щодо фінансування, подальшої перепідготовки, спеціальних правових 

питань та сприяння інвестиціям. Крім того, LfULG також надає дорадчі послуги в 

інтересах суспільства, наприклад, консультації щодо отримання підтримки, Cross 

Compliance, а також консультації з питань рослинництва, захисту рослин, 

тваринництва, охорони природи та з соціально-економічних питань. 

Є також регіональні та міжрегіональні консалтингові компанії та провайдери 

дорадчих послуг, які не зазначаються. 

Дорадництво в федеральній землі Саксонія не отримує підтримки. 

У рамках офіційної дорадчої підтримки LfULG пропонує додаткове навчання 

та підвищення кваліфікації для консультантів. Однак, навчання на дорадника або 

визнання дорадника, як в інших федеральних землях, не відбувається. 

Для того, щоб відповідати вимогам європейської аграрної політики 

(зобов'язання створити відповідну систему дорадництва), Саксонія йде своїм 

індивідуальним шляхом. Бюджетні кошти на підтримку сільськогосподарського 

дорадництва надаються в рамках спеціальної програми «Передача знань, 

спеціальні ініціативи, просування інновацій». 

Абсолютним основним напрямком саксонської передачі знань та просування 

інновацій є розвиток цифрових технологій виробництва та застосування 

автоматизованих машинних систем у процесі виробництва в сільському 

господарстві. 

                                                             
24 https://www.lwk-saarland.de  
25 https://www.saarland.de/209071.htm  

https://www.lwk-saarland.de/
https://www.saarland.de/209071.htm
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Наступний огляд показує поточний стан пілотних та дослідницьких проектів 

з цифрового сільського господарства Німеччини та відмічає велику частку в них 

для Саксонії. 

Рисунок 4: 14 вже розпочатих цифрових експериментальних поля (за 

інформацією BMEL). 

 

Детальний опис експериментальних полів можна знайти в Додатку 1 

(стор.41). 

* Проект EXPRESS Лейпцигського університету є партнерським проектом 

ТОВ IAK AGRAR CONSULTING для впровадження цифрових технологій виробництва 

на практикуючих сільськогосподарських підприємствах. 

3.13 САКСОНІЯ-АНХАЛЬТ 

Дорадчі послуги для сільськогосподарських та садівничих підприємств 

Саксонії-Ангальту надавалися приватними провайдерами з моменту возз'єднання 

Німеччини в 1990 році. 

З 29 квітня 2019 року в Саксонії-Ангальті можна отримати підтримку для 

використання дорадчих послуг для сільськогосподарських підприємств, відповідно 

до Постанови про визнання сільськогосподарських дорадників (Постанова про 

визнання дорадників). Відповідно до цієї постанови, зацікавлені дорадники можуть 

подати заявку на реєстрацію/визнання їх дорадниками, які працюють за приватно-

правовим регулюванням. Визнання дорадника є основною передумовою звернення 

за отриманням підтримки на дорадчі послуги. 

Придатні дорадчі послуги фокусуються на наступних ключових темах: 

- Щодо покращення добробуту тварин 
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- Щодо покращення ефективності використання ресурсів, охорони 

навколишнього середовища, природи та клімату. 

На кожну дорадчу послугу можливо отримати дотацію в розмірі максимально 

1500 євро. 

Дорадчий семінар Державного відомства з питань сільського господарства 

та садівництва (LLG) підтримує дорадників приватного сектору шляхом надання 

інформації, а також через проведення заходів для подальшого навчання у межах 

своєї відповідальності (Постанова (ЄС) № 1306/2013).26 

Для дорадчих послуг, що є в інтересах суспільства, пропозиція так званих 

державних дорадчих послуг може використовуватися в рамках так званого 

офіційного дорадництва. Сюди входить служба попередження щодо захисту 

рослин, а також соціально-економічні консультації Державного відомства з питань 

сільського господарства та садівництва (LLG). Останнє покликане допомогти 

сімейним підприємствам, що перебувають у економічній скруті, у вирішенні 

серйозних проблем, іноді стосовно їхнього виживання, а також надати допомогу 

для прийняття рішень щодо консолідації бізнесу та, за необхідності, професійної 

переорієнтації.27 

3.14 ШЛЕЗВІГ-ГОЛЬШТАЙН 

Сільськогосподарська палата Шлезвіг-Гольштейн – публічно-правова 

корпорація. Це нейтральний провайдер послуг, ключовою місією якого є 

оргіназаційно-концептуальна робота, навчання та подальша освіта, а також 

дорадництво в аграрному секторі. Завдяки своїй дорадчій та навчальній діяльності 

вона відіграє важливу роль в підтримці та підвищенні прибутковості підприємств, 

забезпеченні виробництва якісних продуктів харчування та гарантування 

отримання належних доходів підприємствами. У той же час сільськогосподарська 

палата відповідає за виконання делегованих державних завдань, таких як надання 

дозволів та контроль у сфері захисту рослин, відповідального дотримання наказу 

про внесення добрив, визнання насіннєвого матеріалу та саджанців або контроль 

якості в секторі овочів і фруктів. При цьому йдеться про врахування підходів до 

охорони природи та навколишнього середовища, а також управління ресурсами, 

умов праці та виробництва в сільському господарстві та риболовстві та їхнє 

приведення у відповідність з інтересами суспільства. Це також робиться шляхом 

підтримки проектів та дослідницької роботи.  

Дорадчі послуги для жінок з аграрного господарства включають 

несільськогосподарські можливості для зайнятості та отримання доходів, допоки 

вони пов'язані з сільськогосподарською та рибною галуззю. Крім того, 

сільськогосподарська палата також є важливою контактною точкою для судів та 

органів влади в рамках проведення експертиз. Сільськогосподарська палата 

                                                             
26 https://llg.sachsen-anhalt.de/themen/betriebswirtschaft/beraterseminar/ 
27 https://llg.sachsen-anhalt.de/themen/betriebswirtschaft/sozio-oekonomische-beratung/ 

https://llg.sachsen-anhalt.de/themen/betriebswirtschaft/beraterseminar/
https://llg.sachsen-anhalt.de/themen/betriebswirtschaft/sozio-oekonomische-beratung/
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визнає та приводить до присяги експертів та пропонує суддів, що працюють на 

добровільних засадах, для судів, відповідальних за питання сільського 

господарства, а також членів арбітражних судів. 

Як і в Північному Рейн-Вестфалії, сільськогосподарська палата Шлезвіг-

Гольштейн фінансується за рахунок коштів федеральної землі, зборів за надані 

послуги та членських внесків від власників земельних ділянок. Розмір членського 

внеску щорічно встановлюється заново. 

3.15 ТЮРІНГІЯ 

З 1991 по 1997 рік в Тюрингії існувало офіційне дорадництво для 

сільськогосподарських і садівничих підприємств. На ринку також були приватні 

провайдери дорадчих послуг. Офіційне дорадництво для підприємств було 

безкоштовним. 

З 01.01.1998 року офіційне дорадництво в Тюрингії було значною мірою 

припинене. З боку уряду підприємствам пропонуються лише дорадчі послуги щодо 

захисту рослин та соціально-економічні консультації. З 1998 по 2000 роки приватні 

дорадники отримували державну підтримку. 

З 2001 по 2005 рік у Тюрингії вже не було підтримки на дорадчі послуги. 

Із запровадженням Cross Compliance, відповідні дорадчі послуги з 2005 року 

отримували субсидування з одноразовою дотацією на дорадництво в розмірі 1500 

євро на рік. Провайдери дорадчих послуг повинні були мати сертифікацію їхньої 

системи дорадництва від Міністерства сільського господарства та визнання 

дорадників. 

З 2016 року існує широка державна підтримка для фермерських господарств 

Тюрингії на дорадчі послуги. В рамках тендеру подаються різні провайдери послуг 

та дорадники на різні фахові тендерні одиниці. Надалі з постачальниками 

дорадчих послуг укладаються рамкові угоди, а з дорадниками – угоди щодо 

надання дорадчих послуг щодо конкретної дорадчої діяльності. Партнером по угоді 

виступає ТОВ Товариство з питань праці та економіки (Gesellschaft für Arbeit und 

Wirtschaft GmbH (GFAW)), яке надає підтримку для дорадчих послуг в рамках ELER 

для Міністерства сільського господарства Тюрингії. Тендер із заявками 

проводиться кожні два роки. Кожен дорадник може отримати максимум 20 

завдань/одиниць. Кожна одиниця включає обсяг дорадчих послуг на суму 1500 

євро. В одному підприємстві можуть бути використані кілька фахових 

завдань/одиниць. У поточному періоді надання підтримки у 2020/21 рр. є всього 16 

фахових завдань. Вони варіюються від консультацій щодо фінансування до 

загальних виробничо-економічних тем, можливостей для спеціалізації щодо 

захисту рослин, охорони здоров'я тварин, ресурсозберігаючого сільського 

господарства, коротких ланцюгів поставок, розведення овець та бджільництва. 

Крім того, підприємства також можуть скористатися спеціальними дорадчими 
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послугами для молодих фермерів та консультаціями щодо органічного 

землеробства. 

3.16 ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ ТА РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА У НІМЕЧЧИНІ  

У той час як на колишній території Федеративної республіки спочатку 

домінували сільськогосподарські палати, а в південних федеральних землях 

державне дорадництво в галузі сільського господарства, у колишній НДР існував 

Науково-технічний центр сільського господарства у кожному окружному 

адміністративному районі, який брав на себе завдання щодо навчання та 

підвищення кваліфікації, просування інновацій, планування інженерних проектів 

пілотних установок з переробки сільськогосподарської продукції, зрошення, 

будівництва тваринницьких приміщень та інших галузей аграрного бізнесу. 

Зокрема, з 1990-х років дорадча діяльність, що здійснювалася 

сільськогосподарськими палатами, поступово зменшувалася в старих федеральних 

землях, а також у тих, що користувалися державним дорадництвом. 

З одного боку, відбулося зменшення у зв’язку зі скороченням бюджетних 

коштів, з іншого боку, в європейській аграрній політиці знайшли місце все більше 

та більше обмежень, які обмежували можливості підтримки дорадчої діяльності, 

зокрема, опосередковано за рахунок зменшення фінансування державних установ 

та палат, які надавали дорадчі послуги. 

З іншого боку, офіційне дорадництво обмежується лише аспектами щодо 

захисту клімату, екологічної сумісності сільськогосподарського виробництва та 

запровадження провідних міжнародних інновацій. На щастя, можна побачити, що в 

зв’язку з позицією ЄС обсяг фінансової підтримки офіційних державних дорадчих 

послуг з цих питань збільшився. 

Проте, з підвищенням субсидування щодо аспектів захисту клімату, 

екологічної сумісності сільськогосподарського виробництва та запровадження 

провідних міжнародних інновацій в рамках європейської аграрної політики, в 

останні роки зросла можливість для фінансової підтримки сільськогосподарських 

дорадчої діяльності. 

При цьому дорадчі служби приватного сектору також змогли брати участь у 

цій системі, тому об'єктивно не було необхідності створювати для цього розширені 

або додаткові урядові структури. 

Постійне обговорення питання про зобов'язання фермерів робити фінансові 

внески в дорадчих системах, де переважають палати, і про їхній намір вільно 

вирішувати, брати участь у державних або підконтрольних сільськогосподарських 

дорадчих службах або використовувати приватних дорадників, активних на 

відкритому ринку, є надзвичайно важким. 
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Загалом, можна констатувати, що особливо з новими технологіями 

цифрового землеробства, супутниковими або безпілотними (дроновими) 

аграрними прогнозами та цифровим обміном інформацією в цілому, а також 

супроводжуючим зростанням малого сімейного бізнесу до рівня середніх 

сільськогосподарських підприємств, інтерес до приватно організованих дорадчих 

послуг значно зростає. 

Модель Саксонії-Ангальту можна відзначити як особливо цікаву модель 

відповідальної аграної політики щодо сприяння та розвитку сільськогосподарського 

дорадництва у співпраці з приватними дорадчими службами. 

Саксонія-Ангальт була єдиною федеральною землею, яка одразу після 

об'єднання Німеччини обрала співпрацю з дорадчими службами приватного 

сектору. В «Семінарі для дорадництва», який організовується Державним 

відомством з питань сільського господарства, можна розглянути наступні аспекти: 

- Державна система управління якістю та сертифікація дорадників, визнаних 

Міністерством сільського господарства; 

- Концентрація субсидованих дорадчих послуг для сільського господарства на 

пріоритетах поточної аграрної політики в країні (ці пріоритети також 

постійно оновлювались та коригувалися); 

- Постійна підготовка аграрних дорадників; 

- Постійний обмін знаннями, проблемами та конфліктами між дорадниками 

приватного сектору та представниками аграрної адміністрації; 

- Збереження компетенції щодо державного дорадництва для надання 

соціально-економічних консультацій; 

- Залучення дорадників з приватного сектору до виконання делегованих 

державою завдань щодо збору статистичних даних та контроля над 

відповідним використанням субсидій. 

Крім того, завдяки ґрунтовному річному плану діяльності аграрна 

адміністрація досягла гарної співпраці між аграрними банками та 

сільськогосподарськими підприємствами із залученням приватних дорадників.  

На думку залучених експертів створення такої системи, як в Саксонія-

Ангальт для України, видається однією із найважливіших рекомендацій. 

Перевагу цієї системи можна узагальнено представити наступним чином. 

Система зарекомендувала себе протягом 30 років! 

Система також дуже добре працює поза межами фіксованого робочого часу, 

як в державній службі, особливо завдяки використанню приватно організованих 

дорадчих служб. 
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Федеральна земля Саксонія-Ангальт повинна була використовувати значно 

менше щорічного бюджету для фінансування сільськогосподарської дорадчої 

служби, ніж інші нові федеральні землі, або дуже затратні державні системи на 

півдні Німеччини, а також системи з палатами. 

Екскурс CECRA28 

CECRA розшифровується як Сертифікат для європейських 

консультантів/дорадників у сільських регіонах (Certificate for European Consultants 

in Rural Areas). 

Протягом чотирирічного етапу проекту (2009-2012 рр.) під дахом IALB 

(Міжнародної академії для сільського дорадництва) були розроблені стандарти для 

розвитку компетенцій для дорадників у сільській місцевості. Різні методичні модулі 

поєднуються з ознайомленням з дорадництвом у сільській місцевості в інших 

регіонах та структурах. 

Інша істотна частина сертифікації полягає у «нестандартному мисленні»: 

дорадники, сертифіковані CECRA, повинні ознайомитись з іншими дорадчими 

організаціями за межами своєї країни походження, і таким чином можуть залучити 

досвід інших регіонів та інших організацій до їхньої власної роботи та налагодити 

міжкордонну мережу з колегами. 

Навчання завершується видачою базового сертифіката «CECRA- Basics» та / 

або після виконання всіх вимог – «CECRA-сертифіката». 

Державне відомство з питань сільського господарства, продовольства та 

сільських регіонів (LEL) проводить навчальні курси з каталогу, в якому 

зазначається загалом 15 модулів CECRA. 

Проведення навчання в рамках сертифіката, запропонованого CECRA, 

безумовно, є важливим елементом для формування української дорадчої системи 

та кваліфікації дорадників. Конкретні пропозиції щодо використання слід 

враховувати в рамках загальної концепції, яка повинна бути створена для 

підготовки та подальшого навчання дорадників. 

4. ДОСВІД ЩОДО ПЕРЕПІДГОТОВКИ ДОРАДНИКІВ, НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ, А ТАКОЖ СЕРТИФІКАЦІЇ ДОРАДНИКІВ 

Кваліфікація 

Окрім індивідуальних кваліфікаційних заходів, пов'язаних з конкретною 

діяльністю, для дорадників у державних та приватних дорадчих службах 

надзвичайно важливу роль відіграють регіональні та загальнодержавні заходи, 

спрямовані на передачу знань. Зокрема, це: 

- заходи відповідних державних відомств з питань сільського господарства 

або федеральних аграрних міністерств на окремі теми, такі як нові 
                                                             
28 https://ialb.org/files/2019_11_7_Leitfaden.pdf 

https://ialb.org/files/2019_11_7_Leitfaden.pdf
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нормативно-правові регулювання, звіти про аграрну політику щодо розвитку 

аграрних структур; 

- заходи професійних асоціацій з фахових, юридичних та аграрно-політичних 

питань; 

- заходи Німецького сільськогосподарського товариства (DLG), університетів 

та інших наукових установ.  

Раніше такі федеральні землі, як Нижня Саксонія (система палат), Саксонія-

Ангальт (приватні дорадники) пропонували багаторічні кваліфікаційні заходи для 

кандидатів в дорадники. 

У таких федеральних землях, як Саксонія-Ангальт, Тюрингія, Бранденбург, в 

яких працюють лише приватні дорадники і не надається жодної підтримки для 

дорадчих послуг для аграрного бізнесу, крім регулярного навчання дорадників 

відповідними установами федеральних земель, також проводиться сертифікація та 

державне визнання відповідними міністерствами. 

Передумовами визнання є: 

- відповідна сільськогосподарська освіта; 

- багаторічних професійний досвід в практиці сільського господарства або в 

наукових установах чи дорадчих службах; 

- для спеціальних завдань необхідні спеціальні кваліфікації чи напрямки 

роботи, наприклад, в сфері добробуту тварин, зрошення, удобрення тощо. 

У деяких федеральних землях іспити на придатність до роботи дорадником 

повинні проводитись через певні проміжки часу за допомогою змодельованих 

дорадчих перемовин. 

Крім того, необхідно надати анонімізовані звіти про дорадчу діяльність. 

У випадках, коли приватні консультації включають також завдання щодо 

належного використання коштів при призначенні субсидій, для прозорого тендеру, 

наприклад, на будівництво та інші послуги для сільськогосподарських підприємств, 

які підтримуються субсидіями, або також надаються для збору статистичних даних 

і передаються приватним дорадникам в якості державних завдань, дорадчі 

підприємства повинні регулярно подавати наступні документи: 

- баланси; 

- роз’яснення від податкових органів, фондів соціального страхування та 

інших установ про те, що підприємство не зробило жодних законодавчих 

порушень і не має заборгованості; 

- за потреби, довідка з поліції про відсутність судимості; 

- підтвердження страхування відповідальності, що покриває можливі збитки 

від сільськогосподарських дорадчих послуг у розмірі до ... €. 
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На цьому етапі слід додати, що в Німеччині дорадчі послуги також широко 

пропонуються компаніями з аграрного бізнесу. Сюди входить, наприклад, наступні 

тематичні області: 

- годівля тварин; 

- удобрення рослин та інші аспекти ведення посівів; 

- закладання дослідних полів; 

- демонстрація застосування технічних нововведень у галузі 

сільськогосподарського машинобудування; 

- та інші спеціальні напрямки. 

Майже всі ці дорадчі послуги є безкоштовними та служать для сприяння 

продажу певної продукції. 
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5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

5.1 ПОТОЧНИЙ ОГЛЯД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  

У рамках тематичного опрацювання напрямку «Розвиток дорадництва» в 

Україні, проект АПД протягом багатьох років займається питаннями щодо розвитку 

сільськогосподарських дорадчих послуг та можливості використання міжнародного 

досвіду з Німеччини, Латвії та інших країн. 

Дуже важливим документом при цьому є звіт про ринок дорадчих послуг в 

Україні (Юрій Бакун), підготовлений у грудні 2019 року у співпраці з Національною 

асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада».  

По-перше, у звіті зазначається, що, відповідно до диференційованої 

структури аграрного господарства, існує 4 основні групи аграрних господарств, які 

запитують дорадчі послуги на ринку. Зокрема, це: 

- великі аграрні підприємства, аграрні корпорації загальною площею 5000 га 

та більше 

- середні аграрні підприємства з приблизно 500-5000 га 

- фермерські господарства з 50-500 га 

- маленькі виробники з 2-50 га. 

Щоб оцінити цей розподіл, слід зазначити, що великі та середні 

господарства в даний час ведуть господарську діяльність на майже 50% земель 

сільськогосподарського призначення України. В основному ці виробники мають 

кваліфікованих спеціалістів і є надзвичайно професійними в аграрному бізнесі, а 

іноді й у всьому ланцюжку створення доданої вартості. 

Так звані фермерські господарства, що господарюють на близько 10% 

площі, все ще дуже неохоче користуються сільськогосподарськими дорадчими 

послугами. 

Так звані дрібні виробники представляють приблизно 4 мільйони 

індивідуальних домогосподарств. Однак, ця група займає у виробництві картоплі, 

овочів, м'яса та молока до 40 - 70% від загального об’єму виробництва в Україні. 

Одним з найважливіших результатів аналізу ринку стало усвідомлення того, 

що в усіх проаналізованих підприємствах різного розміру та напряму виробництва 

понад 60 - 70% респондентів вважають, що існує реальна потреба в дорадчих 

послугах. 

Таким чином, на основі проведених аналітичних досліджень в Україні можна 

стверджувати, що прийшов час для створення довгострокової концепції розвитку 

системи аграрного дорадництва.  
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Готуючись до можливого виконання рекомендацій, викладених у звіті, слід 

перевірити, чи існує необхідність продовжувати маркетинговий аналіз для 

українського ринку сільськогосподарських дорадчих послуг.  

5.2 ОБГОВОРЕННЯ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ДЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ  

На початку звіту було зроблено наголос на важливість сільського 

господарства та процес наближення та реформ щодо європейської орієнтації 

економіки та політики в Україні. На основі цих стратегічних цілей української 

аграрної політики слід визначити завдання відповідної концепції. 

В принципі, щодо запиту української сторони, як організувати дорадчу 

систему з домінуванням держави або, наприклад, окремим шляхом, який пройшла 

федеральна земля Саксонія-Ангальт в Німеччині, німецький досвід може бути 

використаний в якості успішного прикладу. 

Оскільки економічна криза в Україні надає лише обмежені можливості для 

розробки концепції або пізніше обмежене фінансування з бюджету для 

консультацій та просування дорадчих послуг, слід зважити необхідність створення 

робочої група «Розвиток дорадництва». 

У цій робочій групі повинні брати участь наступні учасники: 

- Аграрне міністерство 

- Представники регіонів 

- Державна асоціація дорадників 

- Професійні об’єднання 

- Відповідний аграрний університет 

- Відповідні аграрні банки 

- АПД. 

Для обговорення слід викласти наступні можливі сценарії розвитку: 

Сценарій 1 

Створення державних систем дорадчих послуг та необхідний для них 

бюджет 

Сценарій 2 

Створення державного центру з питань дорадництва з компетенціями у: 

- Визначенні напрямків дорадчих послуг, що підлягають субсидуванню; 

- Використання коштів / контроль для дорадчих заходів, що фінансуються 

державою 
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- Сприяння ініціативам приватного сектору щодо створення приватних 

дорадчих служб 

- Кваліфікація та сертифікація приватних дорадників 

- Загальна підтримка навчання дорадників в університетах та інших установах 

- Налагодження систематичної співпраці між загальнодержавною установою з 

просування дорадництва та існуючими провайдерами дорадчих послуг. 

Для цього сценарію 2 слід також оцінити необхідні фінансові ресурси. 

Сценарій 3 

Державні установи не працюють активно у сфері сільськогосподарського 

дорадництва, і лише за допомогою інформаційних заходів та запропонованих 

кваліфікаційних семінарів надають приватним провайдерам дорадчих послуг 

відповідну підтримку на старті, під час виходу на ринок. Тут також повинні бути 

оцінені необхідні фінансові ресурси.  

Якщо ці сценарії будуть відпрацьовані в робочій групі, вони можуть бути 

представлені аграрному Міністерству, яке потім має приймати рішення, а також 

має забезпечити необхідні ресурси та інші потужності. 

Бажано, щоб відповідні пропозиції були представлені аграрному Міністерству 

наприкінці першого кварталу 2021 року. Відповідна пропозиція для прийняття 

рішення повинна містити наступні твердження: 

- переваги та недоліки різних сценаріїв; 

- необхідне кошторисне фінансування для впровадження сценаріїв та на 

перші 5 років реалізації проекту; 

- перше грубе планування заходів, необхідних для реалізації сценаріїв. 

У всіх трьох концепціях особлива позиція повинна включати необхідну 

сертифікацію якості дорадників, створення фінансованих державою, соціально-

економічних дорадчих послуг та, у разі необхідності, можливість здійснювати збір 

інформації для сільськогосподарської статистики за допомогою дорадництва та 

включати механізми контролю щодо цільового використання субсидій за 

допомогою консультацій щодо протидії корупції. 

Для створення запропонованої робочої групи пропонується проведення 

воркшопу на 1-2 дні з представниками згаданих установ з метою представлення 

досвіду та бачення інших учасників робочої групи. 

За результатами воркшопу може бути сформована орієнтація на інші, ще не 

названі сценарії, або також може бути визначено, що, наприклад, сценарій 2 стає 

єдиним прийнятним для всіх учасників. 

Що стосується кваліфікації та пов'язаних з цим якісних вимог до експертизи 

сільськогосподарських дорадників, слід зазначити наступне. 
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Дорадчі послуги можуть надаватися на ринку сільськогосподарським 

підприємствам, чи безоплатно через спеціальне фінансування та офіційні державні 

дорадчі послуги, чи із використанням будь-яких фінансових дотацій, якщо це 

необхідно, чи фінансуватися лише приватно, за умови якщо виконуються наступні 

вимоги: 

- гнучка доступність та час для надання дорадчих послуг можуть бути 

адаптовані до індивідуальних вимог відповідного замовника; 

- дорадник із загальних виробничих питань повинен бути спеціалістом 

широкого профілю і повинен постійно отримувати інформацію про 

застосування нових інновацій та бути готовим перевірити практичну 

придатність нових інновацій / технологій; 

- дорадник із загальних виробничих питань (загальний спеціаліст) повинен 

бути в змозі забезпечити добре навченому та кваліфікованому керівнику 

підприємства отримання ідеальної додаткової цінності/вигоди;  

- окрім консультанта з загальних виробничих питань (загального спеціаліста), 

можуть використовуватися спеціалізовані дорадники (наприклад, з 

виробництва молока, вирощування окремих сільськогосподарських культур, 

використання цифрових технологій, аграрного фінансування); їхня якісна 

сила повинна полягати в тому, що вони володіють винятковими та кращими 

знаннями у своїх спеціалізованих областях, ніж відповідний керівник 

підприємства чи фахівець компанії; 

- кваліфікація сільськогосподарських дорадників повинна бути безперервним 

процесом і повинна стати одним із державних завдань та пов'язаним із цим 

завданням щодо управління якістю з боку аграрних управлінь України. 
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6. ПІДСУМКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Перш за все, можна констатувати, що в Німеччині існує надзвичайно 

різноманітна структура сільськогосподарського дорадництва. З одного боку, це 

типова особливість федеральної різноманітності в окремих федеральних землях, 

але в той же час вона, як правило, відображає різноманітність аграрних структур і 

все більш сильний погляд на витрати для безкоштовних державних офіційних 

дорадчих послуг. 

Відповідно до аграрної політики ЄС, державні дорадчі послуги все більше 

обмежуються спеціальними темами, такими як охорона клімату, сталість, 

соціально-економічні консультації або передача знань щодо управління 

інноваціями. 

Особливо в східних федеральних землях, але також все частіше в інших 

федеральних землях добре розвинулося приватно організоване дорадництво. 

Відповідно до керівних приписів ЄС щодо обов'язкового дорадництва для 

сільськогосподарських підприємств, у багатьох федеральних землях існує 

державна підтримка на дорадництво в невеликому обсязі. 

Державні установи все більше беруть на себе врегулювання питань щодо 

сертифікації якості, навчання та подальшої освіти дорадників у галузі сільського 

господарства та сприяння просуванню інновацій.  

Дедалі більш поширеним стає всеохоплююче загальне консультування 

підприємства щодо ведення бізнесу, яке також успішно забезпечується впродовж 

багатьох років дорадчими службами з приватного сектору. Всеохоплююче загальне 

консультування підприємства в даний час включає наступні основні напрямки 

роботи: 

- управління бізнесом та виробничо-технічне планування діяльності 

підприємства, а також завдання щодо контроллінгу 

- виробничо-технічне спеціальне консультування (наприклад, молочна 

худоба, овочівництво,…) 

- консультування щодо впровадження цифрових технологій на 

сільськогосподарських підприємствах 

- консультування щодо управління землями 

- консультування щодо подання заявки на субсидії та надання підтверджуючої 

документації, а також щодо аграрного фінансування  

- консультування щодо підтвердження сталості, біорізноманіття, зміни клімату 

- консультування щодо управління персоналом, а також завдань з 

внутрішньогосподарської кваліфікації 

- консультування в органічному землеробстві 
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- консультування щодо продажу та збуту включаючи експортну підтримку 

- консультування щодо роботи з громадськістю 

- спеціальне консультування з податкових та юридичних питань в аграрній 

тематиці. 

Автор звіту прямо рекомендує поглибити цю тему за допомогою проведення 

семінару з планування з можливими зацікавленими сторонами, та не чекати чітких 

політичних рішень у рамках української аграрної політики. Однак, слід дуже 

позитивно підкреслити, що за останні кілька тижнів високопоставлені 

представники українського уряду підкреслювали, що сільськогосподарське 

дорадництво в Україні повинно розвиватися структуровано. 
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Додаток 1: Цифрові експериментальні поля 


