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Завдання, структура, 

оснащення, 

планування 

досліджень, 

забезпечення якості
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Аграрні дослідження в Німеччині, що фінансуються з 
громадських/державних джерел

100 % фінансування за 
рахунок Федерації

4 Федеральних 

дослідницьких 

інститути

Тюнен Сільська місцевість, 
Сільське господарство, 
ліс, рибництво

JKI Рослинництво, селекція
Рослин тощо

FLI Здоров'я тварин, утримання
Тварин та захист тварин

MRI Харчування та продукти 
харчування

50/50-фінансування
федеральна 

земля/Федерація

6 Лейбніц-Інститутів

ZALF Аграрні ландшафти

IAMO Східна Європа

FBN Продуктивні тварини

ATB Аграрна техніка

IGZ Садівництво

DFA Хімія продуктів 
харчування

100 % фінансування за рахунок 
федеральних земель

10 університетів з аграрними факультетами

Кіль

Гьоттінген

Бонн

Кассель

Гіссен

Хоенхайм

Вайнштефан

Галле

Росток

Берлін

Дослідницькі 
станції 
федеральних 
земель

Майже в кожній 
федеральній землі

Університети 
прикладних наук

Кіль

Оснабрюк

Зьост

Бінген

Дрезден

Бернбург

Вайнштефан

Нюртінген

Еберсвальде

Нойбранденбург
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Місця розташування Тюнен-Інститутів
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Тюнен-Інститут має три завдання:

сторінка 4
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Тюнен-Інститут має три завдання:

сторінка 5

1. Дослідження;  участь у вільній науковій конкуренції

 проведення досліджень із залученням власних засобів щодо питань, які мають 
велике значення для суспільства, щодо яких ми очікуємо появу потреби у прийнятті 
відповідних рішень та наданні консультування з політичних підходів у 
середньостроковій перспективі

 залучення фінансування на національному та міжнародному рівнях

 кооперація на національному та міжнародному рівнях у дослідницьких 
консорціумах
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Тюнен-Інститут має три завдання:

сторінка 6

1. Дослідження;  участь у вільній науковій конкуренції

 проведення досліджень із залученням власних засобів щодо питань, які мають 
велике значення для суспільства, щодо яких ми очікуємо появу потреби у прийнятті 
відповідних рішень та наданні консультування з політичних підходів у 
середньостроковій перспективі

 залучення фінансування на національному та міжнародному рівнях

 кооперація на національному та міжнародному рівнях у дослідницьких 
консорціумах

2. Проведення довгострокового моніторингу

 наприклад, Федеральна інвентаризація лісів, національний збір
даних щодо стану ґрунтів, інвентаризація парникових газів, популяція риби
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Тюнен-Інститут має три завдання:

сторінка 7

1. Дослідження;  участь у вільній науковій конкуренції

 проведення досліджень із залученням власних засобів щодо питань, які мають велике 
значення для суспільства, щодо яких ми очікуємо появу потреби у прийнятті відповідних рішень 
та наданні консультування з політичних підходів у середньостроковій перспективі

 залучення фінансування на національному та міжнародному рівнях

 кооперація на національному та міжнародному рівнях у дослідницьких консорціумах

2. Проведення довгострокового моніторингу

 наприклад, Федеральна інвентаризація лісів, національний збір
даних щодо стану ґрунтів, інвентаризація парникових газів, популяція риби

3. Політичне консультування для BMEL, Федерального уряду, Єврокомісії тощо

 розробка експертиз та експертних висновків

 Невідкладна відповідь на короткострокові запити

 Представництво Німеччини в міжнародних спеціалізованих органах
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риба

аграрне

ліс

сторінка 8

Наші «дисциплінарні інструменти»: 
14 фахових Тюнен-Інститутів
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риба

аграрне

ліс

сторінка 9

Наші «дисциплінарні інструменти»: 
14 фахових Тюнен-Інститутів

Морське рибництво

Екологія рибництва
Рибництво в 
Балтійському морі

Лісові екосистеми

Дослідження 
деревини

Лісова генетика

Міжнародне лісове 
господарство та 
економіка

Аналіз ринків

Органічне 
землеробство

Економіка ведення 
господарства

Захист аграрного 
клімату

Сільська місцевість

БіорізноманіттяАграрні технології
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риба

аграрне

ліс
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Наші «дисциплінарні інструменти»: 
14 фахових Тюнен-Інститутів

Морське рибництво

Екологія рибництва
Рибництво в 
Балтійському морі

Лісові екосистеми

Дослідження 
деревини

Лісова генетика

Міжнародне лісове 
господарство та 
економіка

Аналіз ринків

Органічне 
землеробство

Економіка ведення 
господарства

Захист аграрного 
клімату

Сільська місцевість

БіорізноманіттяАграрні технології

технологія

економіка екологія
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риба

аграрне

ліс
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Наші «дисциплінарні інструменти»: 
14 фахових Тюнен-Інститутів

Морське рибництво

Екологія рибництва
Рибництво в 
Балтійському морі

Лісові екосистеми

Дослідження 
деревини

Лісова генетика

Міжнародне лісове 
господарство та 
економіка

Аналіз ринків

Органічне 
землеробство

Економіка ведення 
господарства

Захист аграрного 
клімату

Сільська місцевість

БіорізноманіттяАграрні технології

технологія

економіка екологія

Тюнен-Інститут покриває всі області.
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Від дисциплінарної компетенції до 
рішень, які сприйматимуться суспільством:

сторінка 12

1. Наші 14 фахових Тюнен-Інститутів є нашими «дисциплінарними ящиками 
інструментів».

2. Однак, сума окремих дисциплінарних результатів („bits and pieces“), як 
правило, іще не забезпечує отримання рішення певної проблеми, яке добре 
сприйматиметься суспільством:

3. Тому, над пошуком рішень для найбільш комплексних проблем спільно та 
міждисциплінарно працюють наші фахові інститути з відповідною 
орієнтацією на питання природничих наук, економіки або технології у 
тематичних областях Тюнену: 
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«Компетенція мислити завчасно» у 20 тематичних 
областях

Природні ресурси та те, 
що потребує захисту

Системи виробництва та 
використання

Економіка, суспільство 
та політика

Ґрунти

Рибництво

Вода

Клімат та повітря

Біологічне різноманіття

Ліси

Моря

Виробництво 
рослинницької продукції

Відновлювана сировина

Управління лісами та 
використання деревини

Органічне землеробство

Утримання продуктивних тварин 
та аквакультура

Управління землекористуванням та 
дикими тваринами

Споживачі та суспільство

Конкурентоспроможність та 
зміна структури

Доходи та працевлаштування

Умови життя в сільській місцевості

Ринки, торгівля, сертифікація

Глобальна продовольча безпека

Довгострокові політичні 
концепції

сторінка 13
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«Компетенція мислити завчасно» у 20 тематичних 
областях

Природні ресурси та те, 
що потребує захисту

Системи виробництва та 
використання

Економіка, суспільство 
та політика

Ґрунти

Рибництво

Вода

Клімат та повітря

Біологічне різноманіття

Ліси

Моря

Виробництво 
рослинницької продукції

Відновлювана сировина

Управління лісами та 
використання деревини

Органічне землеробство

Утримання продуктивних тварин 
та аквакультура

Управління землекористуванням та 
дикими тваринами

Споживачі та суспільство

Конкурентоспроможність та 
зміна структури

Доходи та працевлаштування

Умови життя в сільській місцевості

Ринки, торгівля, сертифікація

Глобальна продовольча безпека

Довгострокові політичні 
концепції

сторінка 14

Як справи у 
німецької ріллі та 

ґрунтів під лісами?

Як можна дієвим 
чином скоротити 
небажаний вилов 
риби у рибництві?

Як розпізнати 
нелегально вирублену
деревину з тропічних 

країн?

Чи можна мріяти про 
автономні менші за розміром 
сільськогосподарські машини 

з одночасним зростанням 
врожайності та 

біорізноманіття?

На скільки великими 
наступного року 

можуть бути квоти по 
вилову риби?

Як нам прийти до 
утримання 

продуктивних тварин, 
яке добре сприйма-

тиметься суспільством? 

Чи потребує зміна 
клімату зміни 

структури у лісі?
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INPUT та OUTPUT Тюнен-Інститутів

INPUT: - біля 70 млн. € річний бюджет, додатково біля 15- 20 млн. € додатково 

залучених фінансових засобів / рік

- біля 1.000 співробітників, з них > 450 науковців

OUTPUT:    - > 900 наукових публікацій на рік

- біля 1.000 доповідей та постерів на рік

- біля 450 експертних висновків, переважно для BMEL

- біля 180 інших експертиз, звітів тощо

- біля 100 наукових заходів на рік

- > 120 докторантів та постдокторантів, додатково магістерські та 

бакалаврські роботи

- біля 60 науковців Тюнену додатково викладають в університетах
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Наше міжнародне співробітництво 2016 року

співробітництво

нема співробітництва

Тюнен-Інститут спільно працює з 177 університетами/університетами прикладних наук та 302
неуніверситетськими установами у всього 75 країнах.

сторінка 16
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Наш «основний клієнт» = Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства (BMEL)

Забезпечення якості через:

1. Подальший розвиток стратегії Тюнену / спеціальних фахових стратегій (наприклад, земля та 
захист клімату, біорізноманіття, селективні техніки вилову риби, внесок до призупинення 
нелегальної вирубки лісів) за погодженням з BMEL

2. Щорічні переговори між BMEL-фаховими відділками та фаховими Тюнен-Інститутами
(керівництво інститутів, президент, координатор дослідницької роботи)

3. Робочі наради між BMEL-фаховими відділками та науковцями Тюнен-Інститутів

4. Погодження згідно надісланих запитів між працівниками на робочому рівні в BMEL та Тюнен-
Інституту щодо змісту, об'єму та цілі конкретного завдання на проведення дослідження або 
надання консультації

5. У випробуванні:  систематична процедура зворотного зв'язку для визначення ступеня 
задоволення клієнта (BMEL) відносно зрозумілості, якості та придатності до застосування в 
рамках політичних процесів послуг, наданих Тюнен-Інститутом

Забезпечення якості дослідницької роботи на 

політичного консультування в Тюнен-Інституті 

– наші заходи –
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Забезпечення якості дослідницької роботи на 

політичного консультування в Тюнен-Інституті 

– наші заходи –

сторінка 18

1. Всі науковці Тюнен-Інституту зобов'язані дотримуватися «правил доброї наукової 
практики» (тісно пов'язаними із правилами Німецького наукового співтовариства
(DFG).

2.  Внутрішня оцінка наукової спроможності (“scientific impact”):
- кількість публікацій у експертно оцінених /не оцінених експертно журналах
- об'єм залученого додаткового фінансування
- кількість успішно підготовлених у супроводі дисертацій, магістерських та 

бакалаврських робіт; отриманих патентів
- кількість доповідей на наукових конференціях тощо

однак:  Тюнен-Інститут фокусується на прикладних дослідженнях та політичному 
консультуванні!

тому: перший пріоритет = максимальна суспільна користь від проведених досліджень 
та отриманих результатів, далі враховуються класичні наукові індикатори “переваги”!

важко: як охопити та оцінити «реальний» та\або «суспільно вагомий» вплив?
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Диференційована оцінка діяльності науковців Тюнен-

Інституту

сторінка 19

У порівнянні, наприклад, з університетами, науковці не тільки проводять свої 
дослідження на базі Федеральних дослідницьких інститутів, а й консультують 
представників політики.

проблема: 

• Науковці Тюнену A повинні надавати консультативні послуги для представників 
політики на довгостроковій основі. На ведення наукової діяльності/дослідження 
залишається менше часу.

• Науковці Тюнену B рідко отримують політичні запити та мають час на подання 
заявок на проведення наукових досліджень, залучення додаткового фінансування, 
публікацію результатів у визнаних виданнях тощо. 

Якщо вимірювати за класичними науковими критеріями відзнаки, то науковці B 
працюють набагато краще за науковців A!

Як можна справедливо оцінити ці різні наукові виклики та результати? 
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Диференційована оцінка діяльності науковців Тюнен-

Інституту

сторінка 20

Наше рішення:   диференційована система заохочення! 

Для науковців Тюнену, які є постійними/штатними співробітниками, – не враховуючи 
виключні випадки – у розпорядження надаються наступні шість критеріїв для оцінки 
їхніх результатів діяльності:

1. Наукові публікації та доповіді

2. Експертні висновки, експертизи та фахові звіти

3. Залучення завдань з додатковим фінансуванням для проведення досліджень

4. Співробітництво на національному та міжнародному рівнях, робота в спеціальних 

органах

5. Спеціальні завдання, наприклад, управління організаційними одиницями, розробка 

концепцій, участь в адмініструванні, робота з громадськістю

6. Супровід інших співробітників
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Диференційована оцінка діяльності науковців Тюнен-

Інституту

сторінка 21

Наше рішення:   диференційована система заохочення! 
Для науковців Тюнену, які є постійними/штатними співробітниками, – не враховуючи 
виключні випадки – у розпорядження надаються наступні шість критеріїв для оцінки 
їхніх результатів діяльності:

1. Наукові публікації та доповіді

2. Експертні висновки, експертизи та фахові звіти

3. Залучення завдань з додатковим фінансуванням для проведення досліджень

4. Співробітництво на національному та міжнародному рівнях, робота в спеціальних 

органах

5. Спеціальні завдання, наприклад, управління організаційними одиницями, розробка 

концепцій, участь в адмініструванні, робота з громадськістю

6. Супровід інших співробітників

З цього каталогу критеріїв керівництво фахового інституту та відповідний науковець 
обирають чотири критерії, з використанням яких буде проводитися його (науковця) 
оцінка. Так можна краще врахувати різні профілі викликів з якими стикаються у роботі.
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Забезпечення якості дослідницької роботи на 

політичного консультування в Тюнен-Інституті

– зовнішнє оцінювання –
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1. Регулярний аудит з боку Наукової ради

2.  Супровід діяльності з боку Наукової ради Тюнен-Інституту:
Наукова рада Тюнен-Інституту щорічно перевіряє результати роботи, що стосується 

наукової діяльності, консультування та сервісних послуг, які надають окремі фахові 
інститути Тюнен-Інституту. Результати та рекомендації письмово документуються та 
перевіряються щодо їхнього виконання в наступному році.
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Аграрна 
реформа ЄС

Політика захисту 
тварин

Політика 
біоенергетики

Захист природи 
в лісі

Стратегія для 
аквакультури

Заселення 
вугрями

Що для нас, як політичних консультантів, що займаються 
науковою діяльністю, є дуже важливим: 

наукова незалежність
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Дуже дякую… Час для ваших питань та побажань!

www.thuenen.de

Штефан Ланге, телефон: 0531-596 1008 або 0173-6618933, stefan.lange@thuenen.de
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