
Організація та фінансування 
досліджень в області лісового 
господарства



Зміст

→ Науково-дослідні установи Федерального міністерства 

продовольства та сільського господарства (BMEL)

→ Науково-дослідні установи федеральних земель

→ Університети та університети прикладних наук

→ Фінансування та підтримка проведення наукових досліджень
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Науково-дослідні установи 
Федерального міністерства
продовольства та сільського
господарства (BMEL)



Робота з темами майбутнього

→ Ґрунтовні наукові відкриття для політики

→ Науково-дослідні інститути в області 

відповідальності BMEL

→ Результати наукових досліджень 

публікуються для вільного доступу

→ Підпорядковані відомства: виконання 

законодавчих приписів та програм

Наукові дослідження та відомства



Чотири науково-дослідні установи 
BMEL

→ Інститут Фрідріха Льофлера, Федеральний науково-

дослідний інститут здоров'я тварин

→ Інститут Юліуса Кюна, Федеральний науково-дослідний 

інститут культурних рослин

→ Інститут Марка Рюбнера, Федеральний науково-

дослідний інститут харчування та продовольчих товарів

→ Інститут Йоханна Хайнріха фон Тюнена, Федераьний

науково-дослідний інститут сільської місцевості, лісів 

та рибництва
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Інститут Йоханна Хайнріха фон Тюнена
14 фахових інститутів,  з них чотири в області лісового 

господарства та деревообробної промисловості

Поля
Сільська 

місцевість

Економіка та 

організація 

виробництва

Аналіз ринків

Аграрні технології

Біорізноманіття

Захист клімату в 

аграрній сфері

Органічне 

землеробство

Ліси
Дослідження 

деревини

Міжнародне 

лісове 

господарство та 

економіка 

лісового 

господарства

Лісові екосистеми

Лісова генетика

Моря
Екологія 

рибництва

Морське 

рибництво

Рибництво в 

Балтійському морі



Тюнен Інститут дослідження деревини

Місце розташування Гамбург-Бергедорф

Робочі області

→ Якість деревини та виробів з деревини

→ Основна сировина та матеріали, засновані на біопідході

→ Вплив використання деревини на навколишнє середовище та 

клімат

→ Здоров'я та захист споживачів

Співробітники (31.03.2018)

→ 12,5 планових місць-науковців

→ 3,5 науковців з бюджетних засобів Тюнен-Інституту

→ 9,3 науковців за рахунок залучення додаткового фінансування

→ 28,6 технічних співробітників та працівників адміністрації

→ 6 гостей та стипендіатів
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Тюнен Інститут міжнародного
лісового господарства та 
економіки лісового господарства

Місце розташування Гамбург-Бергедорф

Робочі області

→ Лісове господарство в Німеччині

→ Лісове господарство по всьому світі

→ Ринки деревини

→ Ліс та суспільство

Співробітники (01.01.2018)

→ 16 планових місць-науковців

→ 18 науковців за рахунок залучення додаткового фінансування

→ 7 науковців з бюджетних засобів Тюнен-Інституту

→ 5 гостей та стипендіатів

→ 6 технічних співробітників та працівників адміністрації
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Тюнен Інститут лісових екосистем
Місце розташування Еберсвальде

Робочі області

→ Лісові ресурси та захист клімату

→ Захист ґрунтів та стан лісів

→ Екологія лісів та біорізноманіття, а також

→ Екологія диких тварин

Окрім цього Інститут виконує програму Programme Coordinating Centre

(PCC) від ICP Forests

Співробітники (31.12.2017)

→ 16,5 планових місць-науковців

→ 9,5 науковців за рахунок залучення додаткового фінансування

→ 13 науковців з бюджетних засобів Тюнен-Інституту

→ 3 гостя та стипендіати

→ 12 технічних співробітників та працівників адміністрації
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Тюнен Інститут лісової генетики
Місце розташування Гросхансдорф (біля Гамбургу)

Робочі області

→ Дослідження щодо походження та селекції

→ Дослідження резистентності

→ Екологічна генетика

→ Дослідження геному

→ Визначення видів деревини та походження деревини 

(делеговані державні завдання в рамках Закону про 

безпечність торгівлі деревиною)

Співробітники (31.12.2017)

→ 11 планових місць-науковців

→ 14,5 науковців за рахунок залучення додаткового 

фінансування

→ 1 науковець з бюджетних засобів Тюнен-Інституту

→ 10 гостей та стипендіатів 

→ 28 технічних співробітників та працівників адміністрації
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Інститут Юліуса Кюна

Агроекосистеми/ 

рослинництво

Національні та міжнародні 

питання щодо здоров'я 

рослин

Захист бджіл

Епідеміологія та діагностика 

патогенів

Екологічна хімія, аналітика 

рослин та захист запасів

Рослинництво та 

ґрунтознавство

Стратегії та оцінка наслідків

Селекція/генетика 

рослин

Дослідження резистентності 

та толерантності до стресу

Безпечність біотехнологічних 

процедур для рослин

Селекційні дослідження на 

садівничих культурах

Селекційні дослідження на 

сільськогосподарських 

культурах

Селекційні дослідження на 

фруктових деревах

Селекція винограду

Захист рослин

Захист рослин в землеробстві 

та луговому господарстві

Техніки застосування в захисті 

рослин

Біологічний захист рослин

Захист рослин в садівництві 

та лісовому господарстві

Захист рослин для фруктових 

дерев та винограду



Науково-дослідні установи 
федеральних земель



Науково-дослідні установи 
федеральних земель

→ Відповідальність за ліси в Німеччині переважно 

покладається на федеральні землі

→ 29% площі лісів Німеччини знаходяться у власності 

федеральних земель

→ Федеральні землі є також відповідальними за нагляд в 

лісовому господарстві, консультативну діяльність та 

супровід ведення господарської діяльності в 

приватному та комунальному лісі

→ Для цього федеральні землі мають в своєму 

розпорядженні науково-дослідні установи в області 

лісового господарства 
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Науково-дослідні установи 
федеральних земель
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Земельний центр компетенції з 

питань лісового господарства 

Еберсвальде (LFE)

Державне підприємство Ліси 

Саксонії

Центр компетенції з питань лісів 

та лісового господарства

Дослідницький центр та центр 

компетенції з питань лісового 

господарства (FFK Gotha)

Баварське земельне 

відомство з питань лісів та 

лісового господарства

Дослідницький центр та 

відомство з питань 

лісового господарства 

Баден-Вюртембергу (FVA)

Дослідницька станція з 

питань екології лісів та 

лісового господарства 

Райнланд-Пфальц

(FAWF)

Навчальна та дослідницька 

служба лісового господарства 

Арнсбергер Ліс

Земельний ліс Мекленбург-

Передня Померанія частина 

підприємства лісопланування, 

основи дослідницької діяльності, 

інформаційні системи Північно-Західна німецька 

дослідницька станція 

лісового господарства



Вищі навчальні заклади

Факультети лісового господарства при університетах

→ Дрезден (Тарандт)

→ Гьоттінген

→ Фрайбург

→ Мюнхен (у Фраузінг-Вайнштефан)

Університети прикладних наук

→ Еберсвальде

→ Ерфурт

→ Вайнштефан

→ Роттенбург

сторінка 15



Кооперація

→ Дослідницькі установи Федерації та федеральних 

земель кооперують одна з одною 

→ Частково існують також просторові об'єднання:

→ Кампус лісових наук в Еберсвальде з університетом 

прикладних наук з питань сталого розвитку (HNEE), 

Тюнен-Інститут лісових екосистем та земельний центр 

компетенції з питань лісового господарства в 

Еберсвальде (LFE)

→ Кампус Вайнштефан з факультетом лісового 

господарства ТУ Мюнхена, університет прикладний 

наук та LWF

→ Спільні дослідницькі проекти
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Фінансування



BMEL-бюджет 2017

2017: 6,002 млрд. €

Захист споживачів щодо 
питань здоров'я
(включаючи BfR та BVL)

164 млн. €

Інші видатки

в тому числі:
ринковий порядок (без BLE) 27 млн. €
витрати на забезпечення 70 млн. €

158 млн. €

Міністерство, дослідницькі 

інститути, BLE, BSA

611 млн. €

Спільне державне завдання
«Покращення аграрної структури 
та захист узбережжя» (GAK)

765 млн. €

Сільськогосподарська 
соціальна політика

3,917 млрд. €

Міжнародні заходи

75 млн. €

Сталість, дослідження та інновації

312 млн. €

представлення



→ Науково-дослідні станції BMEL (Тюнен-Інститут, 

Інститут Юліуса Кюна) фінансуються напряму з 

Федерального бюджету (кошторис 10)

→ Науково-дослідні станції федеральних земель, 

університети та університети прикладних наук – з 

бюджетів федеральних земель

→ Потреби BMEL щодо проведення наукових досліджень 

покривається в першу чергу за рахунок відомчих 

науково-дослідних станцій. За потреби BMEL може

передавати замовлення на проведення наукових 

досліджень іншим (зовнішнім) установам, наприклад,

університетам, університетам прикладних наук та 

науково-дослідним установам федеральних земель. 

Для цього BMEL звертається до свого відділу, 

відповідального за розподіл завдань, при 

Федеральному відомстві з питань сільського 

господарства та продовольства (BLE)

сторінка 19



Підтримка через проекти
→ Поряд із прямим фінансуванням та передачею 

завдань, Федерація може підтримувати дослідницькі 

проекти, які будуть подаватися з боку науково-

дослідних установ Федерації та федеральних земель.

→ При цьому важливими джерелами фінансування є 

програми по підтримці розвитку відновлюваної 

сировини, якими за завданням BMEL управляє 

Спеціальна агенція по відновлюваній сировині з.Т., та 

Фонд лісового клімату, яким спільно управляють BMEL 

та BMU.

→ Поряд із цим існує інша частина, якою управляє BLE за 

дорученням BMEL, наприклад щодо проведення 

наукових досліджень відносно біорізноманіття

→ Додаткові фінансові засоби, наприклад, від інших 

Федеральних міністерств, Німецького наукового 

співтовариства, від Європейського Союзу
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