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1 ПЕРЕДУМОВИ
Відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та стратегії «Розвиток
сільського господарства та сільських територій в Україні 2015-2020 рр.», аграрний
сектор України продовжує перебувати на шляху реформ, зокрема, щодо сталого
розвитку фізичної та соціальної інфраструктури в сільській місцевості, підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, підвищення якості
та безпечності аграрної продукції, збереження природних ресурсів. Відомчі аграрні
дослідження є невід’ємною частиною цього процесу реформ. Тому метою повинно
бути створення ефективних дослідницьких структур, які б відповідали потребам
сучасного високопродуктивного сільського господарства.
Аграрні дослідження в Україні здійснюються наступними суб’єктами:

Три державні науково-дослідні інститути, які підпорядковуються
аграрному Міністерству (зараз Міністерство економічного розвитку, торгівлі та
сільського господарства).

Національна академія аграрних наук (НААН), яка підпорядковується
Кабінету Міністрів України.

Університетські дослідження в аграрних університетах України.

Приватні - в основному прикладні - дослідження великих
сільськогосподарських підприємств (агрохолдингів), таких неурядових організацій,
як Українська аграрна конфедерація та Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ),
а також у галузях, суміжних з аграрним сектором.
Окрім НААН, в Україні є Національна академія наук (НАН), яка перетинається
з аграрним сектором, зокрема, у галузі біології, а в деяких випадках веде також
спільні з НААН дослідження, що стосуються питань сільського господарства. Так
само дослідження з аграрної тематики ведуться в деяких несільськогосподарських
університетах, таких як Національний університет «Києво-Могилянська академія»
або Київська школа економіки.
У лютому 2020 року голова відповідного комітету Верховної Ради України
звернувся до АПД за порадою щодо реформування НААН на основі німецького
досвіду організації ефективних відомчих аграрних досліджень.
Цей звіт було підготовлено у відповідь на наданий запит; він має на меті
визначити проблемні питання та пояснити, як позауніверситські та відомчі
дослідження аграрного напрямку в Німеччині вирішують або вирішили ці
проблеми.

2 ПОСТАНОВКА ЦІЛІ
Поставлене завдання не є принципово новим і, зокрема, може ґрунтуватися
на попередніх звітах про аграрну політику від АПД, таких як Koester, Schumann та
Lissitsa (2010, AgPP № 30), Tillack та Stepaniuk (2015, APD/APB/01/2015) та
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Ходаківська (2019, APD/ APB / 10/2019), де вже висвітлено передумови та певні
аспекти наявної проблематики з різних точок зору. Перевірка та імплементація
рекомендацій, сформульованих там, вочевидь, ще не відбулися.
З огляду на німецький досвід організації позауніверситетських досліджень і,
особливо, відомчих досліджень, у цій роботі увагу зосереджено на можливих
потребах в реформуванні та варіантах реформування НААН відповідно до
поставленого завдання. Ці потреби та варіанти слід розглядати та оцінювати на тлі
загальних інтересів та викликів, з якими стикається Україна, а також її наукова
сфера.
За словами Ходаківської (2019), статутні завдання НААН полягають, зокрема,
у науковому забезпеченні розвитку галузей агропромислового комплексу України.
За словами Ходаківської (2019, стор. 7), це сформульовано наступним чином:

здійснення фундаментальних наукових досліджень, організація,
проведення і координація прикладних наукових досліджень у сфері
агропромислового комплексу, спрямованих на здобуття нових знань про
закономірності функціонування існуючих та створення новітніх біологічних і
фізичних об’єктів, їх взаємодію та вплив на навколишнє природне середовище, а
також розроблення на базі зазначених знань наукових продуктів для інноваційного
розвитку агропромислового комплексу, використання яких сприятиме збільшенню
обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції;

сприяння інтеграції вітчизняної аграрної науки у світовий науковий
простір;

участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науковотехнічної діяльності;

проведення аналізу стану та визначення пріоритетних напрямів
розвитку агропромислового комплексу;

надання
інформаційних
послуг
суб’єктам
агропромислового
виробництва незалежно від форми власності;

виробництво елітного насіння та насінницької продукції;

збереження генотипів сільськогосподарських рослин і тварин,
колекцій штамів корисних і патогенних мікроорганізмів;

організація і проведення наукових експедицій та експедиційних
досліджень;

підготовка наукових кадрів та підвищення їхньої кваліфікації;

пошук і підтримка талановитих вчених, сприяння творчому зростанню
молодих вчених;

залучення наукових та науково-педагогічних працівників до
виконання наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу та до
практичної діяльності;

залучення провідних вчених НААН до роботи у наукових радах,
комітетах, комісіях та інших консультативно-дорадчих органах НААН.
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Вищезазначений спектр завдань є відносно широким, від базових та
прикладних досліджень, науково-інфраструктурних завдань на кшталт закладення
банків генів та підготовки насіння, до передачі знань, підтримки молодих вчених
та координації досліджень. Що стосується визначення потреби в реформуванні та
передачі досвіду німецьких аграрних та, зокрема, відомчих аграрних досліджень,
слід розрізняти інституційні аспекти, такі як визначення та розмежування завдань
та відповідальності НААН, з одного боку, та питань управління наукою, таких як
науково-стратегічне спрямування. Щодо обох аспектів є правові питання, а також
необхідність дотримання принципів сумлінного керівництва та належної наукової
практики.
Що стосується інституціональних аспектів, то із постановки завдання та
наданих матеріалів можна вивести декілька питань, що потребують роз'яснення,
деякі з них також сформульовані у праці Ходаківської (2019, стор. 37). Декотрі з
цих питань вже розглядалися Тіллаком та Степанюком (2015) з точки зору
німецького досвіду трансформації сфери аграрних досліджень у колишній НДР
після 1990 року:

Чи є ефективним та законодавчо врегульованим використання
існуючих ресурсів НААН, таких як нерухомість2 (включаючи близько 465000 га
сільськогосподарських угідь, у тому числі 365000 га орної землі), або як це можна
врегулювати?

Чи можна і чи потрібюно певні частини НААН відокремити з огляду на
те, що їх завдання можна виконати так само ефективно або навіть ефективніше в
приватному секторі; мова йде, зокрема, про розмноження насіння, яке згідно з
наявними документами відбувається на понад 117000 га?

Чи можна інші інфраструктурні послуги НААН, що не належать до
фактичного проведення досліджень, наприклад, ведення банків генів, надавати
більш ефективно в інших інституційних умовах?

Чи може та чи повинна діяльність, що напряму належить до питань
захисту державних інтересів, передаватись в установи, які безпосередньо
підпорядковані відповідальним міністерствам чи органам влади?

Який бюджет буде мати НААН у майбутньому та які завдання вона
відповідно повинна виконувати? Це вимагає формування певної чисельності
персоналу та ряду завдань, для яких вистачатиме бюджету.

Чи відповідають структури управління НААН її поточним та майбутнім
завданням?

Чи є прозорими процеси та результати діяльності, опубліковані та
представлені громадськості?
Що стосується наукових та науково-стратегічних аспектів, то на тлі досвіду
2

За даними Ходаківської (2019), загальна площа 464,7 тис. га, у т. ч. 365 тис. га орної землі, будуть
використовуватися, зокрема, як дослідні поля розміром 98,7 тис. га, площі під вирощування кормів для
тваринництва - 61,5 тис. га та площі для виробництва насіння - 117,1 тис. га відповідно.
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Німеччини, а також попередніх звітів АПД, вимальовуються наступні виклики:

Інтернаціоналізація
досліджень,
співпраця
з
провідними
міжнародними науковими партнерами, активізація визнання міжнародних
публікацій.

Формулювання цілей досліджень, а також результатів роботи та
відповідності їх критеріям успіху.

Встановлення систем забезпечення якості.

Підтримка молодих вчених, що відповідає їхнім вимогам та відкриває
перед ними перспективи.

Сучасний розвиток персоналу та створення привабливих можливостей
для роботи та розвитку персоналу, включаючи відповідну винагороду.

Кваліфікація працівників та використання англійської мови як
необхідна передумова для комунікації з міжнародними дослідниками.

Забезпечення відповідності міжнародним стандартам належної
наукової практики.

Створення прозорих інструментів управління та контролю (наприклад,
контролінг та оцінка, громадський моніторинг незалежною міжнародною науковою
радою).

Вдосконалення/модернізація технічного забезпечення/обладнання.
На сформульовані вище питання та виклики не можна повністю відповісти
через обмежений обсяг цього звіту. Також для цього бракує даних. З цієї причини
нижче буде надано погляд на основі німецького досвіду на стан проведення та
організації досліджень в НААН. Метою є визначення очевидних проблемних зон.
Далі, виходячи з виявлених проблемних зон, буде представлений досвід Німеччини
щодо ефективного проведення аграрних досліджень. Дані рекомендації базуються
на досвіді проведення реформ аграрних досліджень у Східній Німеччині після 1990
року, включаючи
дослідження, підвідомчі Федеральному міністерству
продовольства та сільського господарства та установам Співтовариства Лейбніца.
Нарешті, з урахуванням німецького досвіду робиться спроба запропонувати шляхи
подолання викликів для подальшого розвитку НААН.

3 СТАН ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЦЕСІВ НААН
Розвиток аграрних досліджень в Україні в минулому багато разів піддавався
критиці. Такі вчені як Кьостер, Шуман і Ліссітса (2010), Тіллак і Степанюк (2015), а
також Гюнтер та ін. (2019) змогли визначити численні проблемні зони в
дослідницьких установах України, зокрема в Національній Академії наук України
(НАН). Основна вимога цих вчених, серед іншого, полягає в тому, щоб наукові
установи регулярно оцінювались незалежними та міжнародними органами, а також
створювались міжнародні наукові ради, які надаватимуть конструктивну критичну
підтримку розвитку сфери досліджень, а також, щоб були усунені зловживання.
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На НААН України як і раніше сильно впливають інституційні умови
соціалістичного періоду до 1991 року. В той час НААН відігравала визначну роль у
науковому та інформаційному забезпеченні аграрного виробництва. Однак,
внаслідок краху соціалістичної системи інституційні рамки аграрного сектору та
аграрні дослідження докорінно змінилися. Крім того, НААН стикається зі
зростаючими проблемами щодо легітимності через її фундаментальне значення, а
також значні ресурси, зокрема велику площу землі у власності, близько 365 000
гектарів ріллі, тим більше що цінність земель за останні 10 років значно зросла у
зв’язку зі значним зростанням цін на оренду ріллі в Україні. Викладені вище
виклики підіймають питання про те, наскільки НААН вжила необхідних зусиль
щодо адаптації та забезпечення відповідної якості досліджень.
У агрополітичному звіті АПД / APB / 10 /2019, Ходаківська (2019) як член
НААН представляє поточну ситуацію НААН, її загальні рамкові умови, а також деякі
потреби в реформуванні. Вона показує, що НААН наразі реагує на зростаючі
формальні та політичні вимоги до науково-дослідних установ шляхом створення
планів досліджень та їхньої оцінки, активної публікаційної діяльності, залучення
сторонніх фондів, долучення до міжнародних мереж, документації наукових
досягнень, створення наукових консультативних рад та проведення оцінювання.
За словами Ходаківської, всі об'єкти НААН були оцінені у 2019 році, виходячи з
результатів їхньої діяльності та наукового потенціалу за минулі роки. Відповідно,
17 наукових установ НААН були віднесені до першої (найвищої) кваліфікаційної
групи, 38 закладів до другої кваліфікаційної групи, а решта - до третьої
кваліфікаційної групи. Наукові установи, які були віднесені до першої (найвищої)
кваліфікаційної групи за результатами державної атестації за 2019 рік, отримують
атестацію строком на п’ять років та мають право отримувати державне
фінансування протягом відповідного часу. Наукові установи, віднесені до другої
кваліфікаційної групи, отримують атестацію строком на три роки та право на
трирічне державне фінансування. Наукові установи третьої кваліфікаційної групи
отримують атестацію на два роки.
Ці принципово позитивні результати оцінки представлені
урахуванням міжнародних стандартів та тенденцій розвитку.

нижче

з

Інтеграція у міжнародне наукове співтовариство
НААН достатньо забезпечена персоналом. За даними Ходаківської (2019), у
2018 році в наукових установах НААН працювало загалом 7100 осіб, з них 3587 як
науковий персонал, у тому числі 404 докторів наук та 1494 кандидатів наук. За
даними Ходаківської (2019), 30-40 людей щорічно використовують можливість
поглибити свої наукові знання через науково-дослідницьке стажування за
кордоном. Це відповідає лише 1% наукових працівників. Понад 150 людей беруть
участь у міжнародних форумах та конференціях щороку, тобто лише близько 4%
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наукового персоналу.3 Якщо виходити з того, що ці показники стосуються і інших
років, можна припустити, що значна частина наукових співробітників НААН не має
досвіду роботи за кордоном. Хоча Ходаківська (2019) зазначає, що існує чимало
договорів про співпрацю із закордонними установами, особисті запити до
керівництва провідних німецьких науково-дослідних установ у сфері рослинництва
і сільськогосподарського машинобудування, що належать до Співтовариства
Лейбніца та інших установ, зайнятих відомчими дослідженнями для Федерального
міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL), свідчать
про те, що НААН абсолютно невідома або майже не відома їм та їхнім працівникам
і що практично ніяких спільних з НААН проектів там не ведеться.
Прямою причиною низького рівня інтернаціоналізації, на думку Ходаківської
(2019, стор. 26), є відсутність знань англійської мови, що, на її думку, є історично
обумовленим. Вона пояснює, що НААН та її попередня організація були створені з
метою супроводження сільськогосподарського виробництва в Україні. Навички
іноземної мови не вважалися необхідними для цієї мети (там же). Таким чином,
проблема не лише в тому, що багато наукових досліджень НААН залишаються
невідомими за кордоном. Ще серйознішою є проблема, що стан та зміст
міжнародних досліджень залишається значною мірою невідомим для багатьох або
більшості дослідників НААН. Таким чином, НААН залишається відокремленою від
розвитку міжнародного наукового співтовариства, а це означає, що вона не
виконує одне із своїх основних завдань, а саме сприяти інтеграції української
аграрної науки у міжнародне науково-дослідне співтовариство.
Крім того, НААН, здається, все більше дистанціюється від інтернаціоналізації
сільськогосподарської практики в Україні. За останні десять років аграрний сектор
України сильно змінився і модернізувався до міжнародного рівня. Все частіше
використовуються новітні міжнародні технології (особливо техніка, насіння, засоби
захисту рослин) і все більше продукції виробляється для міжнародних ринків. Як
наслідок, Гагалюк та ін. (2020) у своїй статті вже аналізують не те, наскільки НААН
спроможна грати роль піонера у питаннях інтернаціоналізації сільського
господарства України, а навпаки – наскільки вона втратила свої позиції в цьому
питанні.

Наукові досягнення
У зв’язку з низьким рівнем пов’язаності НААН з міжнародними
дослідженнями, обмеженими знаннями англійської мови, а також обмеженим
обміном інформацією виникають питання щодо якості досліджень. Звіти
міжнародних наукометричних систем, зокрема Google Scholar, ResearchGate, Scopus
і частково Web of Science показують, що члени НААН активно у них публікуються.
3

Окрім мовних проблем, низький рівень обміну інформацією може зумовлюватися також поганим
фінансовим забезпеченням по відношенню до кількості працівників. Можна також припустити, що частина
згаданих поїздок/стажувань фінансується іноземними донорами або приватно самими дослідниками.
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У деяких випадках Google Scholar навіть показує вражаючі, на перший погляд,
списки публікацій членів відповідних установ. Наприклад, у галузі аграрної
економіки численні вчені мають власні профілі Google Scholar, деякі з яких
налічують навіть понад тисячу цитат.4 Це ж, здається, стосується і інших напрямків
досліджень. З одного боку, ці списки показують, що дослідники готові прозоро
документувати свої досягнення.
Однак при більш детальному огляді помітно, що, зокрема, серед цих часто
цитованих статей зовсім небагато були опубліковані англійською мовою. Публікації
з'являються майже виключно у журналах, які не є визнаними або майже не є
визнаними на міжнародному рівні. Навіть публікації в журналах, що містяться в
Web of Science або Scopus, часто підпадають під цю категорію. Результат пошуку
публікацій у мережі Web of Science (Core Collection): з 2010 року лише 81 статтю
було опубліковано співробітниками НААН в журналах. З них 31 стаття – в
універсальному журналі «Цитологія та генетика» із імпакт-фактором 0,408 (2018),
що для відповідних дисциплін є досить низьким показником. Редакція цього
журналу значною мірою складається з членів Національної академії наук України
(НАН). Багато цих статей авторства членів НААН були опубліковані у співавторстві
з членами НАН, і створюється враження, що саме тому так багато публікацій НААН
з’являються саме в цьому журналі. Багато інших публікацій, перелічених у Web of
Science, з'являються в інших журналах з низьким рейтингом і походженням з Росії,
Саудівської Аравії, Туреччини чи Індії. Загалом, всі ці публікації були процитовані
лише 290 разів у Web of Science, що ще більше підкреслює переважно низький
рівень міжнародного сприйняття та визнання публікацій НААН5.
Вже згадувана фактично слабка міжнародна орієнтація досліджень НААН
також опосередковано відбивається на тому, що навіть статті, перелічені в Web of
Science, мають дуже малу частку міжнародних співавторів. Як правило, авторські
колективи - суто українські.

Наукове забезпечення якості
Для деяких тематичних областей, таких як аграрна економіка, у НААН у Web
of Science взагалі немає статей, а лише декілька відміток про участь у регіональних
конференціях. Інколи в журналах за межами Web of Science, наприклад, у Scopus є
4

Для сфери аграрної економіки НААН порівняно у
https://scholar.google.de/citations?hl=de&view_op=search_authors&mauthors=iae.org.ua а також
https://scholar.google.de/citations?hl=de&view_op=search_authors&mauthors=iae.kiev.ua.
5
Для класифікації результатів досліджень ми хочемо навести приклад Інститут Юліуса Кюна (JKI), як науководослідного інституту, орієнтованого на дослідження сільськогосподарських культур, Федерального
міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL), який, крім досліджень, також
надає інтенсивну консультативну підтримку міністерству. У 2013 році в JKI було 306 наукових співробітників,
що становить лише десяту частину кількості працівників НААН. За даними Web of Science, за той же період
він брав участь у підготовці 1168 публікацій, які цитувалися 12 284 рази. Інший відомчий науково-дослідний
інститут, Тюнен-Інститут, який займається, серед іншого, питаннями аграрної економіки, лісового
господарства та рибного господарства, за період з 2010 по початок 2020 року має у Web of Science 1 952
опубліковані статті та 27 209 цитувань для 452 наукових працівників, станом на 2013 рік.
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статті англійською мовою на ці теми. Але тільки в рідкісних випадках ці журнали
видаються західними видавцями. Якщо читати статті, опубліковані там членами
НААН, можна помітити порушення, які також характерні для членів багатьох інших
наукових установ в Україні та Східній Європі. До них належать:

відсутність підготовки та представлення західної літератури щодо
стану міжнародних досліджень у відповідній сфері;

відсутність теоретичного обгрунтування та використання сучасних
теорій, що використовуються в сучасній міжнародій літературі;

відсутність застосування наукових методів, що використовуються в
сучасній міжнародій літературі, особливо це стосується економетричних методів;

статті обмежуються описом проблеми, низькою точністю, суто
описовим поданням фактів, чомусь часто підкреслених посиланнями на на
законодавчу базу, в деяких випадках теорія замінюється ідеологією.
Як вже було сказано, ці дефіцити та проблеми не обмежуються лише
членами НААН, а стосуються значної частини аграрно-економічної науки України
загалом, а також ряду інших постсоціалістичних країн. Однак від НААН очікують,
що вона відіграватиме роль піонера у відповідності з її задекларованими
спеціальними завданнями.
Зважаючи на часові обмеження, аналогічні оцінки для інших, не аграрноекономічних тематичних напрямів досліджень наразі провести не вдалося.
Статті з наведеними вище проблемами насправді не можуть публікуватися у
міжнародно визнаних журналах, навіть із значним доопрацюванням. Та навіть
якщо вони публікуються в журналах, вони не впливають на міжнародне наукове
співтовариство. Той факт, що такі статті публікуються, викликає багато питань
щодо забезпечення якості матеріалів. Забезпечення якості включає декілька
аспектів:

По-перше, це дотримання принципу незалежного експертного
рецензування (Peer Reviews). З одного боку, цей принцип передбачає, що журнал
шукає відповідних темі статті рецензентів та гарантує серйозний огляд матеріалу
ними. Виявляється, що цей принцип не забезпечується низкою журналів, особливо
тими журналами, що отримують здебільшого неякісні статті та так званими
«хижацькими» журналами.6 З іншого боку, вимагається, щоб оцінка статей
проводилась висококваліфікованими людьми. У зв'язку із цим проблема з
неангломовними статтями, написаними, наприклад, російською чи українською
мовами, полягає в тому, що їх може оцінювати лише дуже обмежена кількість
6

Журнали із низькою репутацією часто опиняються під тиском, оскільки їм доводиться задовольняти вимоги
видаництв, щоб покрити свої витрати, і тому вони мало зацікавлені у дотриманні високих критеріїв якості,
отримуючи невелику кількість хороших робіт. Діловою моделлю «хижацьких» журналів є публікація статей
незалежно від їхньої якості з метою стягнення відповідних зборів за публікації. «Хижацькі» журнали, таким
чином, використовують проблеми із неякісними системами оцінювання, які звертають увагу не на зміст та
якість публікацій, а лише на їхню кількість.
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міжнародних експертів. Тому існує загроза недостатньо кваліфікованого і
незалежного оцінювання статей. Особливо це стосується дослідницьких питань, які
потребують сучасних, теоретично та методологічно складних підходів. Той факт,
що вищезазначені недоліки можна знайти також у статтях, опублікованих у
журналах Scopus, ставить питання щодо забезпечення належної якості в цих
журналах.

Другий важливий аспект забезпечення якості стосується кваліфікації
дослідників. Наукові знання здобуваються насамперед таким шляхом, що
дослідники можуть використовувати відповідні теоретичні та методичні підходи
для експериментального збору даних у лабораторії або шляхом спостережень у
реальності та аналізу їх відповідним чином. Якщо бракує компетенцій щодо
застосування цих підходів, то, з одного боку, коло можливостей для отримання
наукових знань обмежене. Якщо теорія та методи використовуються неправильно,
існує ризик виникнення проблемних результатів. Якщо самокритичний та
кваліфікований самоконтроль з боку дослідників, включаючи керівника наукової
групи, не гарантований, відсутня важлива складова забезпечення якості. Брак
знань міжнародної літератури, включаючи необхідні теоретичні та методологічні
знання, також призводить до марної трати ресурсів, оскільки дослідники просто не
знатимуть, що їхнє дослідження не є первинним/оригінальним (і відповідно нове
наукове знання не було здобуто).
Якщо немає відповідної гарантії якості, існує не тільки ризик, що будуть
згенеровані та опубліковані неправильні результати або результати низької
цінності з марно витраченими ресурсами. Скоріше, існує проблема, що за таких
умов такі корисні інструменти, як наукова конкуренція та оцінка через стимули чи
примуси до публікації, зумовлять підготовку великої кількості нікчемних статей, які
будуть написані насамперед заради самого написання. Якщо системи оцінювання
не в змозі визначити дефіцит якості дослідників, робочих груп чи науководослідних установ, а скоріше оцінюють їх виходячи з загальної кількості публікацій,
то це навіть буде на користь тим дослідникам чи установам, які найменше
вкладають в якість своїх досліджень. Щоб протистояти таким проблемам, а також
зменшити навантаження на експертів при проведенні оцінки окремих дослідників,
установ чи заявок на проекти, західні донори та наукові установи навіть часто
обмежують кількість публікацій таким чином, щоб один дослідник чи група
дослідників публікували лише невелику кількість особливо важливих статей.

Кваліфікація та розвиток персоналу
За даними Ходаківської (2019), у 2018 році лише 36,8% наукових
співробітників НААН були у віковій групі до 40 років, 22,3% у віці від 41-50 років,
22,3% між 51-60 та 18,6% старше 60 років. У той же час доходи працівників дуже
низькі через велику кількість працівників, а розрив у зарплатні між НААН, іншими
секторами та сільськогосподарськими підприємствами збільшується. У 2019 році
середньомісячна заробітна плата для наукових працівників НААН становила лише
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4928 грн (тобто лише близько € 160), тоді як у сільському господарстві вона вже
становила 7166 грн. Цей розрив іще збільшився в 2019 році. Ця несприятлива
ситуація з доходами в сфері досліджень у поєднанні з порівняно рівномірним
розподілом персоналу за віком викликає сумніви, що можливо здійснювати
належний розвиток персоналу і відповідно підвищувати ефективність НААН.
Конкурентного рівня зарплат не вистачає для залучення перспективного
персоналу, на що також скаржиться Ходаківська (2019). Що ще гірше, дефіцит
інтернаціоналізації, наукових досягнень та забезпечення якості, описаний вище,
навряд чи дає можливість для успішного розвитку персоналу. Відповідно не дивно,
що має місце скептицизм щодо спроможності НААН адекватно виконувати свої
завдання з підготовки молодих вчених та їхнього подальшого навчання, підтримки
вчених та підвищення професійної компетентності молодих вчених (Ходаківська
2019, стор. 7). Більше того, варто побоюватися, що молодший персонал з
відповідним потенціалом, прийшовши до НААН, втратить цінний життєвий час,
оскільки старший чи більш досвідчений персонал не зможе їм надати сучасних
знань щодо теорії та методів. У кращому випадку молоді науковці, за наявності
попередніх знань та навичок, зможуть спробувати самостійно отримати ці знання,
але це, скоріш за все, не вдасться, оскільки молодший персонал не має належного
доступу до міжнародного обміну. Крім того, молоді науковці з відповідним
потенціалом та мовними навичками, ймовірно, користуватимуться великим
попитом поза науково-дослідними установами.

Проблеми вищого рівня
Виходячи з вищезазначених рамкових умов та результатів, отриманих
іншими дописувачами щодо даної теми, у НААН існує декілька фундаментальних
проблем.
З одного боку, незважаючи на підходи, описані у праці Ходаківської (2019),
зокрема щодо базової орієнтації НААН на міжнародні наукові стандарти та
створення таких інструментів, як оцінювання науковців та наукові ради, реального
прогресу щодо певних ключових завдань НААН не досягнуто. Немає генерування
міжнародно визнаних результатів досліджень, забезпечення належних умов для
проведення досліджень, особливо для молоді, а також немає інтеграції української
аграрної науки до міжнародної дослідницької спільноти. Існуючі системи
оцінювання та заохочення підготовки публікацій здаються не тільки нечіткими, але
й навіть можуть бути контрпродуктивними. На цьому тлі виникає питання, чи
виправдане право НААН носити свою назву.
Ця проблема ускладнюється низькою привабливістю дослідницької
діяльності в НААН, про яку також згадує Ходаківська (2019), особливо для
висококваліфікованих та молодших дослідників, які мають потенціал для
проведення досліджень на міжнародному рівні. Такі молоді працівники могли б
навчатись у країнах Західної Європи та здобувати там свої наукові ступені. Однак
13

згодом такі молоді люди також можуть відмовитися від повернення в Україну або
можуть знайти більше вигідні можливості для роботи поза сферою наукових
досліджень в межах України. Проте без залучення таких молодих людей навряд чи
вдасться досягти необхідного прогресу у напрямку набуття міжнародно прийнятих
теоретичних та методичних навичок.
За даними Ходаківської (2019, стор. 19), НААН має до 113 дійсних членів

НААН (академіків) та 117 членів-кореспондентів. Будь-який вчений з України, який
зробив внесок, визнаний українським та міжнародним науковим співтовариством
або заснував визначні напрямки наукових досліджень і бере активну участь у науці
та суспільстві, може бути обраний академіком чи членом-кореспондентом. На
жаль, не зрозуміло, якою мірою використовується можливість залучення у членикореспонденти НААН міжнародно визнаних українських вчених, що проживають та
займаються дослідженнями в Західній Європі чи США.
Серйозний фінансовий дефіцит НААН, підданий критиці Ходаківською (2019),
не лише унеможливлює виплату конкурентоспроможної, орієнтованої на
ефективність зарплати, але й підтримку у відповідному стані необхідного
технічного обладнання та інфраструктури. На жаль, стан інфраструктури не
розглядається у її звіті. Однак можна припустити, що без радикальних заходів з
реструктуризації подальшого застарівання значної частини обладнання не
уникнути. Крім того, на міжнародному рівні методи та стандарти досліджень
кардинально змінилися зокрема в рамках дигіталізації, з використанням штучного
інтелекту або швидкого секвенування генів. Без належного доступу до цих
технологій навіть дуже кваліфіковані люди навряд чи зможуть відразу проводити
дослідження у відповідних галузях.
Без подолання цього дефіциту інші важливі завдання НААН, такі як розробка

наукових продуктів для інноваційного розвитку аграрного сектору, поліпшення
конкуренції та підвищення продуктивності (Ходаківська, 2019, стор. 7) навряд чи
будуть досяжні, оскільки сільське господарство України також втрачатиме інтерес
до результатів НААН.
Представлені проблемні області в кінцевому підсумку не нові та відомі вже
протягом десятиліть. Вони неодноразово повторювалися у експертних звітах,
таких як Кьостер та ін. (2010) або Тіллак та Степанюк (2015). Ходаківська (2019)
також називає деякі з цих проблем та сфер реформування. Незалежно від того,
наскільки відповідні державні органи в Україні не вимагають, не підтримують чи не
проводять більш ефективних реформ, залишається питання, чому НААН та його
керівництво не зробили цього самостійно. Незважаючи на обмежену кількість
виділених коштів, але зберігаючи значні активи в нерухомості, можна встановити
пріоритети для існуючих підприємств, що дозволило хоча б на рівні окремих
тематичних областей створити потужні науково-дослідні підрозділи, які знайшли б
міжнародне визнання.
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4 ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ НААН
Самосприйняття
Можна припустити, що НААН підтримує певний образ самої себе
(самосприйняття), який частково полягає в ігноруванні необхідності реформи. Це
самосприйняття, мабуть, є історично обумовленим, не в останню чергу тому, що
значна частина нинішніх керівників НААН все ще робила собі наукове ім'я за
радянських часів. У радянські часи попередя організація НААН користувалася
поважною репутацією і ефективно поєднувала та концентрувала в собі
дослідницькі навички, які існували на той час. Тому це була дієва та унікальна
установа. Ця унікальність продовжує формувати самосприйняття НААН. За словами
Ходаківської (2019, стор. 11), НААН «насправді не є в жодній науковій конкуренції
з іншими науковими установами у галузі сільськогосподарських досліджень».
Відповідно до свого самосприйняття, НААН тісно інтегрована в державну
бюрократію, яка займається аграрною політикою. Цікаво, що 39-сторінковий огляд
НААН, підготовлений Ходаківською (2019), містить понад 30 посилань на
законодавство України. Це свідчить про те, що НААН бачить свою легітимність
насамперед у дотриманні законодавства, практичній актуальності досліджень та у
тісній координації з державними установами. Крім того, Ходаківська (2019)
наголошує на ролі НААН в роботі з селекції насіння для гарантування національної
безпеки, при чому залишається відкритим питання, в якій мірі та в яких облястях
насінництво може відповідати вимогам сучасного сільського господарства, зокрема
враховуючи, що структура вирощування сільськогосподарських культур в Україні
змінилася та переорієнтувалася на такі культури, як кукурудза та соя.
Окреслене самосприйняття частково пояснюється вищезазначеним фактом,
що НААН не зазнала таких системних процесів адаптації та реформування, як це
було в Німеччині, при перебудові Академії сільськогосподарських наук НДР, в якій
усі установи пройшли критичну оцінку стосовно свого наукового потенціалу та
актуальності зовнішніми експертами, і академія була розпущена, а окремі заклади
були інтегровані в нові наукові установи, якщо вони мали потенціал. Збережений
традиційний образ самосприйняття НААН може ускладнювати розпізнавання
ступеня існуючих проблем зсередини.
Однією із проблем цього самосприйняття видається відсутність орієнтації на
наукову досконалість. Зрештою, наукова досконалість у галузі науки
характеризується видатними науковими досягненнями, які йдуть рука об руку зі
спеціальними знаннями, ідеями чи вирішенням спеціальних наукових чи
практичних проблем. Підхід до досконалості тісно пов'язаний з науковою
конкуренцією за ідеї, дослідницькі підходи чи людей. Загалом, термін
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«досконалість» може бути важко перекласти на українську та російську мови7.
Вражає, що питання досконалості в публічній площині взагалі не згадується в
стосунку до НААН. Відсутність явного визнання центральної ролі наукової
досконалості не є виключно проблемою НААН, вона спостерігається і в багатьох
інших науково-дослідних установах України та інших країн колишнього
Радянського Союзу. Натомість легітимація цих установ ґрунтується на акцентуванні
правової відповідності, практичній значущості досліджень та тісній координації з
державними установами, тоді як конкурентоспроможності досліджень відводиться
лише другорядна роль. Унікальність та відсутність конкуренції у НААН, про які
пише Ходаківська (2019), також роблять наукову досконалість зайвою.
Тісно пов'язана із цим проблема - нерозуміння критичної важливості
міжнародного обміну для забезпечення якості наукових досліджень. Перелік
завдань НААН включає інтеграцію української аграрної науки до міжнародної
дослідницької спільноти, але, наприклад, в Ходаківської (2019) це базується лише
на партнерських договорах, але не на тому, які досягнення НААН особливо визнані
за кордоном або чи міжнародні партнери, знання або досвід можуть бути
інтегровані або використані в певних установах НААН. Таке пасивне розуміння
інтернаціоналізації також створює враження, що міжнародна та особливо
дослідницька
культура
вважаються
малозначущими
для
інституційних
особливостей та вирішення проблем сільського господарства в Україні. Це
розуміння може бути характерним і для осіб, які приймають рішення, які були
соціалізовані ще за радянських часів.
Особливим аспектом належної наукової практики є відповідність правовим
та суспільним вимогам та готовність, особливо керівників науково-дослідних
установ, активно розбиратися зі змінами суспільних очікувань. З одного боку, вони
стосуються правил належної наукової практики в західних країнах, без яких
орієнтація на здобуття досконалості та конкуренція в галузі досліджень не
можливі. Крім того, в таких країнах, як Німеччина, останнім часом набувають
важливого значення такі вимоги, як надання рівних можливостей та пов'язана із
цим підтримка жінок для обіймання керівних посад, відповідальність за інтереси
молодих дослідників та пов'язане з цим сприяння кар'єрі та уникненню
нестабільної зайнятості, або запобігання зловживанню владою керівництвом. Це
супроводжується активною боротьбою з корупцією. Реалізація таких завдань є
зрештою завданням адміністрації і знаходиться в сфері відповідальності
керівництва науково-дослідної установи. Важливою передумовою реалізації цих
завдань є прозорість процесів прийняття рішень та функціональність наглядових
органів.
В контексті політичного розвитку України взяття на себе відповідальності
задля забезпечення виконання основних завдань є особливо важливим для
7

Німецькою «Exzellenz» - досконалість, передовий досвід, висока якість, видатні результати.
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боротьби з корупцією. Проблема корупції в Україні широко висвітлюється в низці
документів міжнародних організацій.8 Навряд чи можна припустити, що українська
наука до цього недотична. Однак наука несе особливу відповідальність за
дотримання певних норм. З одного боку, науці потрібна довіра з боку суспільства.
Необхідно не лише показати, що має місце належна наукова практика, але й
активно практикувати належне ставлення до молодих дослідників, оцінки
результатів досліджень та розподілу коштів на наукові дослідження. Хороша наука
нерозривно пов'язана з правдою та щирістю. З іншого боку, дослідження, як
правило, мають виправдовувати їхнє фінансування з державного бюджету, а також
від інших донорів. На цьому тлі видається вкрай проблематичним, коли в
українських ЗМІ з’являються повідомлення про випадки корупції в оточенні НААН
та її керівників.9

Використання ресурсів
Велика площа земель у підпорядкуванні НААН та особливості її
використання також викликають питання. Гагалюк та ін. (2020) навіть проводять
аналогію з агрохолдингами. За даними Ходаківської (2019), загальна площа 464,7
тис. га, у т. ч. 365 тис. га орної землі, використовується, зокрема, для дослідних
полів - 98,7 тис. га, під кормові площі для тваринництва - 61,5 тис. га та площі для
виробництва насіння - 117,1 тис. га. Важко уявити, як майже 100000 га ріллі
можна систематично використовувати для дослідів по вирощуванню, і якщо так, то
чому такі досліди не відомі всьому світу. Так само виникає питання щодо кількості
тварин, для яких потрібна кормова площа понад 60000 га для проведення
досліджень. Щодо розмноження насіння зрозуміло, що сільське господарство в
Україні потребує значної кількості насіння, але незрозуміло, чи є насіння Академії
конкурентоспроможним порівняно з іноземними сортами та чи варто його в ідеалі
виробляти в державній установі. З одного боку, ці питання є важливими з огляду
на звинувачення у корупції, а з іншого - через те, що витрати на користування
орними землями в Україні за останні 10 років зросли у вигляді підвищення цін на
оренду (в привабливих місцях для вирощування сільськогосподарських культур) до
приблизно 100 євро / га, а іноді навіть більше. Сьогодні рілля в користуванні НААН
щорічно коштує українській державі приблизно від 25 до 30 мільйонів євро або від
750 до 900 мільйонів гривень. Її використання повинно надавати можливість НААН
отримувати значний власний дохід, як зазначає Ходаківська (2019). Однак у звіті
не відзначено, який саме дохід НААН наразі отримує та як він генерується.
8

Україна знову посіла 126 місце з 180 в Корупційному індексі Transparency International (СРІ) у 2019 році.
https://de.wikipedia.org/wiki/Korruptionswahrnehmungsindex.
9
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830658-dvoh-kerivnikiv-nacionalnoi-akademii-agrarnih-nauk-spijmalina-habari.html, https://landlord.ua/news/chorna-bukhhalteriia-na-miliony-sbu-vykrylo-zlovzhyvannia-zemleiu-vnaan/, https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-rozkradannya-zemel-naan-ukrayiny-0,
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29808952.html?fbclid=IwAR0WzW9uCWhuydpENiQB7kBexUlKDcye1v
HsvO8IFlaf9vkopCJnimtFZeo, https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/30/7238899/,
https://zaxid.net/v_natsionalniy_akademiyi_agrarnih_nauk_prodavali_posadu_za_milyon_dolariv_n1494056
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Підсумовуючи, а також з огляду на значну кількість ресурсів у користуванні
та здійснення комерційної діяльності НААН, виникає низка питань, на які важливо
дати відповіді сьогодні:

Чи є використання ресурсів НААН, зокрема нерухомого майна,
ефективним та наскільки воно відповідає існуючим нормам законодавства?

Чи можна певні види діяльності НААН, наприклад, розмноження
насіння, здійснювати на такому ж, а то й вищому рівні ефективності, але в
приватному секторі?

Чи можна інші інфраструктурні послуги, які не належать до сфери
досліджень, наприклад, банки генів, надавати в інших рамкових умовах?

Чи може та чи повинна діяльність, пов’язана із забезпеченням
суверенних державних інтересів, передаватись в установи, які безпосередньо
підпорядковуються відповідним міністерствам та відомствам?

Який бюджет НААН повинна мати у майбутньому та які завдання,
відповідно до бюджету, вона повинна виконувати? Це вимагає формування певної
чисельності персоналу та відповідного переліку завдань, для яких вистачатиме
бюджетного фінансування.

Чи відповідають структури управління НААН їх поточним та майбутнім
завданням?
Наявні на даний момент матеріали не дозволяють провести всебічну оцінку
та дати відповіді на ці запитання. Зважаючи на розмір НААН, кількість майна в її
користуванні, а також важливість таких її функцій, як селекція та розмноження
насіння, великого значення набуває незалежний та фундаментальний опис та
критичний аналіз існуючих структур, організації, процесів прийняття рішень,
фінансових потоків та ефективності НААН. Про це веде мову і Ходаківська (2019).
Однак відповіді на вищенаведені питання також важливі з огляду на перебіг
науково-політичних та науково-стратегічних аспектів розвитку. Перш за все,
важливо уникати переслідування суперечливих цілей, що, за словами Гагалюка та
ін. (2020 р.), проявляється зокрема у здійсненні НААН комерційної діяльності поряд
із дослідницькою.

5 НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
(ВІДОМЧИХ) АГРАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Поточну необхідність адаптації НААН можна порівняти із процесами
адаптації, які довелося пройти Академії сільськогосподарських наук НДР внаслідок
політичних змін. Після возз'єднання Німеччини у 1990 році Академія та наукові
установи, підпорядковані Міністерству сільського господарства та продовольства
НДР, були піддані всебічній оцінці.
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Тіллак та Степанюк (2015) описують процес проведення цього оцінювання.
Між іншим, вони зазначають, що за результатами оцінювання було прийнято
рішення про те, що «жоден з попередніх інститутів [академії] ... не повинен
продовжувати своє існування в попередній формі» (там же, стор. 9). Було
запропоновано нові форми організації, причому оцінювання виявило значні
відмінності між аграрно-економічними, природничими та технічними напрямками
досліджень.
Загалом оцінка інститутів Академії сільськогосподарських наук у НДР дала
змогу адаптувати та інтегрувати науково-дослідний потенціал Східної Німеччини до
західнонімецької наукової системи та міжнародного наукового співтовариства.
Важливим фактом є те, що НААН України ще не проходила подібної оцінки.
Зважаючи на це, не дивно, що потреба в реформуванні НААН з часом все більше
зростає. Однак озвучують цю потребу в основному зовнішні по відношенню до
НААН стейкхолдери.
Тіллак та Степанюк (2015) не заглиблюються в питання оцінки Академії
сільськогосподарських наук комплексно. Більше уваги вони звертають на те, як
розвивалася система позауніверситетських аграрних досліджень в Німеччині за
останні 30 років. До системи позауніверситетських аграрних досліджень належать,
зокрема,
відомчі
науково-дослідні
установи
Федерального
міністерства
продовольства та сільського господарства Німеччини: Тюнен-Інститут (тематичні
напрямки досліджень охоплюють аграрну економіку, розвиток сільських територій,
управління лісовим та лісопереробним господарством, рибальство, зміни клімату;
бюджет інституту на 2019 рік: 80 млн. євро); Інститут Юліуса Кюна (спеціалізація –
рослинництво; бюджет на 2019 рік: 95 мільйонів євро); Інститут Фрідріха
Леффлера (спеціалізація – здоров'я тварин; бюджет на 2019 рік: 104 мільйони
євро).10 Основним завданням цих установ є проведення прикладних досліджень та
надання інформації представникам аграрної політики та органів влади для
прийняття агрополітичних рішень. До системи позауніверситетських аграрних
досліджень належать також Лейбніц-Центр агро-ландшафтних досліджень ,
Лейбніц-Інститут біології сільськогосподарських тварин, Лейбніц-Інститут аграрної
техніки та біоекономіки, Лейбніц-Інститут овочівництва та декоративних рослин та
Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країних з перехідною економікою. Інститути
аграрного профілю, що входять до співтовариства Лейбніца, здійснюють
фундаментальні та прикладні дослідження за своїми напрямками. В 2019 році вони
отримали спільне базове фінансування в розмірі близько 84 млн. євро.. Усі ці
інститути розташовані на території колишньої НДР. Чотири з п’яти інститутів колишні установи Академії сільськогосподарських наук НДР. Крім того, існує ряд
інших позауніверситетських науково-дослідних установ на федеральному рівні, які
пов'язані з сільським господарством, але проводять в основному фундаментальні
10

https://www.bundeshaushalt.de/fileadmin/de.bundeshaushalt/content_de/dokumente/2019/soll/epl10.pdf.
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дослідження. Існують також прикладні науково-дослідні установи у окремих
федеральних землях, які, як правило, безпосередньо підпорядковуються
міністерствам сільського господарства відповідної федеральної землі.
Для всіх відомчих науково-дослідних інститутів BMEL та інститутів
співтовариства Лейбніца притаманний високий ступінь самостійності. На відміну від
Лейбніц-інститутів відомчі науково-дослідні установи не є самостійними
юридичними особами. Кожна з таких установ має чіткий мандат, за виконання
якого інститути та їх керівництво несуть порівняно самостійну відповідальність.
Вони розробляють та узгоджують з наглядовими органами плани своїх досліджень.
Науково-дослідні установи проходять оцінювання приблизно кожні сім років.
Відомчі науково-дослідні установи оцінюються Німецькою науковою радою,
установою вищого порядку, члени якої призначаються Федеральним президентом
за поданням німецьких дослідницьких організацій. Співтовариство Лейбніца має
власну систему оцінювання, яка підпорядковується Сенату Співтовариства
Лейбніца, до складу якого входять представники німецької політики та інших
наукових організацій.

Оцінювання відомчих досліджень
Регулярні оцінювання інститутів проводяться відповідно до встановлених
критеріїв. У 2013 році Німецька наукова рада опублікувала власний каталог
критеріїв оцінки для відомчих наукових установ Федерального уряду (Наукова рада
2013).11 Згідно з цим каталогом, оцінювання відомчих науково-дослідних установ
повинно містити наступні аспекти:

спрямування досліджень та розробок відповідно до поставлених
завдань відповідної установи: це, зокрема, означає необхідність постановки
завдань, розробки/опрацювання завдань та проведення досліджень з метою
виконання завдань.

організація та управління: це стосується, зокрема, забезпечення
якості та покращення якості персоналу, відповідності інфраструктури та
обладнання, фінансування, якості внутрішнього контролю, включаючи виконання
завдань спеціальними внутрішніми органами відповідної установи та здійснення
контролінгу, а також погодження процесу координації з відповідальним
міністерством.

результати досліджень та розробок: це, з одного боку, узгодженість
дослідницької програми стосовно інновацій, актуальності, креативності та
значущості досліджень, а також їх зв’язок із національними та міжнародними
дослідницькими мережами, процесами підготовки публікацій та стратегіями
передачі знань і результатів досліджень, конкурентоспроможністю досліджень з
точки зору залучення додаткового фінансування та заохочення молодих
дослідників, контролем якості та забезпеченням якості досліджень.
11

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3078-13.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
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науково-орієнтовані послуги: вони стосуються об’єму послуг для
користувачів та контролю їхньої якості. Ці критерії стосуються, наприклад,
залучення адресатів та користувачів послуг, комунікаційних стратегій,
незалежності та прозорості політичних консультацій, виконання завдань з аудиту
та контролю, а також послуг для третіх сторін, включаючи громадськість.
У 2013 році незалежними експертними групами Німецької наукової ради
було проведене оцінювання відомчих науково-дослідних інститутів BMEL. Усі
результати оцінювання є загальнодоступними.12 Відповідно до звітів оцінювання
наукові публікації, наприклад, Інституту Юліуса Кюна були оцінені як такі, що
потребують вдосконалення, хоча на той момент його 306 наукових співробітників
(тобто лише десята частина кількості вчених, що працюють в НААН) щорічно
брали участь у підготовці понад 100 публікацій в Web of Science. Результати щодо
журнальних публікацій Тюнен-Інституту з його майже 200 статтями щорічно при
452 наукових співробітниках отримали оцінку «дуже добре». При цьому слід мати
на увазі, що наукові працівники цих установ мають ще багато іншими завдань,
окрім публікацій для наукового співтовариства.
Крім оцінки результатів досліджень, експертні висновки Німецької наукової
ради включають численні детальні рекомендації щодо розробки стратегії, зокрема
щодо узгодження, співпраці та координації з Міністерством, а також управління,
інтернаціоналізації та підтримки молодих талантів, включаючи рекомендації щодо
стратегії залучення та мотивації працівників, хоча, незважаючи на набагато вищу
оплату праці, ніж в інститутах в Україні, установам рекомендується прагнути до
вищих тарифних розцінок оплати праці для особливо кваліфікованих осіб. Так
само підкреслюється важливість участі у міжнародних дослідницьких мережах та
міжнародного визнання.
Все це дає зрозуміти, що ключовою метою наукової діяльності, а також
критерієм для її оцінки є досконалість. Стосовно установ, зайнятих у сфері
відомчих досліджень, застосування досконалості як критерію полягає в тому, що ці
установи можуть вважатися спроможними виконувати консультативні функції для
уряду та громадськості тоді і лише тоді, коли ці послуги надаються вченими, що
мають міжнародне визнання через публікації на міжнародному рівні в журналах з
відповідною якістю. Вчені повинні бути ознайомлені з міжнародним станом знань у
сфері аграрних досліджень та, як результат, мати відповідні знання щодо теорій та
методів та вміти їх застосовувати. У той же час передбачається, що відповідальні
міністерства, яким надають послуги ці вчені, повинні забезпечити вченим
відповідні умови, включаючи конкурентні зарплати, умови праціта системи
мотивації для надання відмінних послуг.

Оцінювання Інститутів Лейбніца

12

Усі результати можна знайти на сторінках Наукової ради: www.wissenschaftsrat.de.
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Співтовариство Лейбніца створило власну систему оцінювання. Вона була
пристосована до особливостей позауніверситетських досліджень, і включає, з
одного боку, незалежні аудиторські групи, а з іншого - незалежний Сенат
Співтовариства Лейбніца. Особливістю Співтовариства Лейбніца є те, що загальний
бюджет для всіх установ Співтовариства встановлює Спільна наукова конференція
(GWK), яка підтримується Федеральним урядом та федеральними землями. Це
означає, що окремі установи можуть зростати або бути знову прийнятими до
Співтовариства Лейбніца лише тоді, якщо інші установи були закриті або їхнє
фінансування було зменшене через погані результати оцінювання. Зрештою, між
установами існує конкуренція за виділення коштів перед GWK і незалежним
Сенатом Співтовариства Лейбніца.
Оцінювання окремих установ зазвичай проводиться кожні сім років у два
етапи.13 Перший крок - це візит на місце групи міжнародних незалежних експертів.
Ця група розглядає широкий перелік документів, оглядає установу на місці і вивчає
наступні аспекти:

Загальну концепцію: завдання та основні результати роботи (в галузі
досліджень, розробки та експлуатації дослідницької інфраструктури, передачі
отриманих знань та інформації).

Зміни та планування: зміни, що мали місце після останнього
оцінювання та стратегічне планування роботи на наступні кілька років.

Контроль та управління якістю: обладнання та фінансування
(інституційне фінансування, цілі та надходження коштів із сторонніх фондів,
ситуація з приміщеннями, інформаційними технологіями і, можливо, спеціальною
інфраструктурою), організаційна структура та організація процесів (структура та
склад органів управління персоналом, структура підрозділів та, якщо є, подальших
організаційних одиниць, процеси прийняття рішень щодо управління роботою
інституту), управління якістю (заходи щодо забезпечення належної наукової
практики, концепція публікацій, концепція передачі технологій, внутрішні
інструменти стимулювання результативності, управління бюджетом через
бюджетні програми), управління якістю через Наукову раду.

Персонал: керівництво (виконання завдань), відзнаки, частка
тимчасово залученого наукового персоналу, рівність можливостей, баланс між
роботою та приватним життям/родиною.

Кооперація та оточення: співпраця з іншими установами, положення
установи в національному та міжнародному професійному середовищі (визнання,
конкурентоспроможність).

13

https://www.leibnizgemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Evaluierung/Anlage_2__Gegenstandsbereiche_und_Kriterien_für_die_Evaluierung.pdf.
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Підрозділи: завдання та результати роботи (дослідження, розвиток та
експлуатація дослідницької інфраструктури, передача інфомації), зміни з моменту
проведення останнього оцінювання.
Беручи за основу звіт про проведене оцінювання, Сенат Співтовариства
Лейбніца приймає науково-політичний експертний висновок, який завершується
рекомендацією Федерації та федеральним землям щодо питання продовження
фінансування. Ці експертні висновки публікуються в повній редакції.14 При цьому
особлива увага надається наступним питанням:

Ефективність/продуктивність установи: висновок про оцінку якості
наукових досліджень як установи в цілому, так і її підрозділів, висновок щодо
унікальних особливостей установи, відповідності мандату, зазначеному в статуті,
та успішності його реалізації.

Інституційна додана вартість: міжрегіональне/національне значення,
загальнодержавний інтерес, необхідність надання позауніверситетської підтримки,
значення для подальшого розвитку конкретної фахової області та її оточення.

Значення для Співтовариства Лейбніца.

Позиція в європейському/міжнародному науковому контексті:
помітність, здатність до інтеграції на національному та міжнародному рівні.

Значення для інших сфер суспільства, таких як політика, органи
управління, охорона здоров'я, промисловість/економіка, освіта
В процесі свого оцінювання Інститути Лейбніца повинні продемонструвати
та підтвердити, що їхні дослідження та вони самі є конкурентоспроможними на
міжнародному рівні, та що вони мають особливе національне значення.
Через конкуренцію за федеральні та земельні фінансові фонди процедури
оцінювання є дуже критичними щодо якості результатів роботи, управління та
стратегічного значення установ. Так, серед науково-дослідних інститутів аграрного
спрямування чотири з п’яти відповідних установ були критично оцінені в період
між 2013 та 2016 роками, оскільки їхні наукові досягнення були оцінені лише як
добрі або дуже добрі, але майже в жодній області не як відмінні. Відповідно, ці
установи повинні бути переоціненими через короткий проміжок часу. Одна із
установ навіть втратила в цьому контексті певні робочі підрозділи,
результативність яких не була оцінена як така, що відповідає рівню Інститутів
Лейбніца. У листопаді 2019 року після чергового оцінювання Сенат Співтовариства
Лейбніца рекомендував закрити один із інститутів (Лейбніц-Інститут біології
сільськогосподарських тварин, бюджет якого на дослідження складав майже 25
мільйонів євро щорічно), оскільки результативність його діяльності досі
оцінювалась як добра або дуже добра, а окремі напрямки не показали відповідного
рівня досконалості. Кількість публікацій у міжнародних рецензованих журналах,
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https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/evaluierung/das-evaluierungsverfahren-der-leibnizgemeinschaft/senatsstellungnahmen.html.

23

підготовлених 116 науковцями (включаючи 43 докторантів15), що працювали в
цьому інституті у 2017 році, складала в середньому 132 статті щорічно між 2015 та
2017 роками. Такий показник був визнаний оцінювачами як недостатній.

Досвід Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною
економікою (IAMO)
IAMO – це єдиний аграрно-орієнтований Лейбніц-Інститут, який не
отримував таких критичних результатів оцінювання протягом останніх років. Крім
того, на відміну від інших Лейбніц-Інститутів аграрного спрямування, він не був
вихідцем з Академії сільськогосподарських наук НДР, а був заснований у 1994 році
як повністю нова установа в м. Галле (федеральна земля Саксонія-Ангальт). Його
оригінальним завданням були дослідження аграрного розвитку в Центральній та
Східній Європі, зокрема дослідження процесу трансформації сільського
господарства в колишніх соціалістичних країнах. Крім того, він повинен був брати
активну участь у наданні підтримки молодих вченим, включаючи молодих вчених у
регіонах своїх досліджень, а також слугувати платформою для наукового обміну. З
часом географічний регіон досліджень було розширено з тим, щоб включити в
нього інші держави з колишньою плановою економікою в Центральній та Східній
Азії.
Як справжній новоствореній організації, IAMO не потрібно було
працевлаштовувати персонал з колишніх інститутів Академії, натомість йому в
першу чергу довелося залучати та розвивати власний персонал. Відповідно,
розвиток та зростання інституту відбувалися поступово. Хоча кількість наукових
посад з близько 25 штатними одиницями з повною зайнятістю з початку роботи
інституту не особливо зросла (станом на 2019 рік), все ж було створено 21 посаду
для стипендіатів - науковців, що отримують кваліфікацію в якості запрошених
наукових співробітниківчи молодих дослідників, особливо тих, хто походить з
основного регіону досліджень ІАМО. Крім того, велика кількість інших науковців
фінансується за рахунок залучення сторонніх фондів. Таким чином, в ІАМО зараз
проводять дослідження понад 100 осіб, більше половини з яких є докторантами та
людьми з-за кордону, включаючи цілу низку дослідників з України. IAMO
співпрацює з численними установами по всьому світу в рамках виконання своїх
завдань щодо кваліфікації молодих дослідників, особливо в основному регіоні
досліджень, та надаючи платформу для наукового обміну. Це стосується і співпраці
інституту з Україною. Численні представники українських університетів вже були
залучені до наукових стажувань в ІАМО. Це стосується і позауніверситетських
установ, таких як Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), разом з яким ІАМО
регулярно організовуює спільні конференції, такі як щорічна Міжнародна
конференція з управління аграрними компаніями (Large Farm Management
Conference) в Києві.
15

В українському еквіваленті – аспірантів (прим. Ред.)
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До цього часу IAMO оцінювався у 2000, 2007 та 2015 роках. Результати
оцінювання в 2000 році були здебільшого добрими, у 2007 р. - добрими та дуже
добрими, а у 2015 р. - переважно дуже добрими та відмінними. Такий позитивний
розвиток зумовлений в основному тим, що в перші роки після заснування інституту
публікувались переважно прикладні монографії та статті з прямими посиланнями
на процес трансформації, але з часом все більший акцент покладався на публікації
у визнаних міжнародних журналах.
Динаміку публікацій інституту, перелічених у Web of Science, показано на
Рисунку 1. Відповідно, з часом кількість публікацій значно зросла. Передусім,
однак, надзвичайно важливим аспектом цього динамічного розвитку є зростання
цитування статей, що свідчить про міжнародне сприйняття і визнання публікацій
ІАМО, а отже, і значне покращення їхньої якості з часом.
Мал. 1: Розвиток кількості публікацій та цитування статей IAMO у
Web of Science

Джерело:
02.05.2020).

https://publons.com/researcher/2717965/iamo/metrics/ (станом на

Збільшення кількості публікацій та підвищення міжнародного сприйняття
пояснюється кількома факторами:

Значне зростання кількості персоналу, насамперед за рахунок
конкурентоспроможного залучення стороннього фінансування, зокрема з фондів
ЄС, Німецького науково-дослідницьке співтовариство, Федерального міністерства
освіти та досліджень, через конкурсні процедури Співтовариства Лейбніца та
Фонду Фольксваген.

Зосередження на науковій досконалості як найважливішій цілі
Інституту та розвитку персоналу.

Величезні інвестиції у підготовку молодих вчених. Зокрема, участь у
структурованих програмах підготовки докторантів, підвищення кваліфікації щодо
25

комунікаційних навичок (Softskills), включаючи курси академічного написання робіт
та мовні курси.

Міжнародна співпраця з провідними установами та науковцями,
особливо із Західної Європи, США та Китаю.

Високий рівень і раннє набуття незалежності молодими вченими.

Орієнтація на рекомендації, надані після проведення оцінювання та
конструктивний, критичний супровід керівництва міжнародною Науковою радою, а
також Наглядовою радою, що складається представників важливих стейкхолдерів.

6 ПОТРЕБИ В РЕФОРМАХ ТА ВАРІАНТИ РЕФОРМУВАННЯ НААН
Даний матеріал стосуєтсья лише деяких аспектів передачі німецького
досвіду для потреб реформування та варіантів реформи НААН, і не включає
висновків щодо таких важливих сфер, як зокрема оцінка ефективності роботи
НААН у галузі насінництва. Однак, НААН має звання Національної академії
аграрних наук. Тому стосовно завдань, якими вона займається, ряд проблем
очевидний. З одного боку, це стосується величезного розриву в наданні
міжнародно визнаних та високоякісних науково-дослідних послуг між НААН і,
наприклад, німецькими установами. Це – прямий наслідок обмеженого залучення
до міжнародних наукових мереж та інтеграції в сферу сучасних аграрних
досліджень. Подальший дефіцит, як видається, полягає у сфері розвитку
персоналу, кваліфікації молодих вчених, а також забезпеченні якості досліджень.
Однак також очевидно, що НААН не має достатньо фінансових ресурсів з
огляду на свій розмір, окреслене коло завдань та кількість працівників. Зрештою,
уряд України має розібратися з обсягом фінансових ресурсів, які мають надаватися
НААН на проведення аграрних досліджень, та з власними очікуваннями від НААН.
Обидва пункти повинні бути узгоджені. Ніяких загальних рекомендацій щодо цього
не можна давати. Це, скоріше, політичне завдання, яке, однак, вимагає
проведення широких консультацій, що в кінцевому підсумку також мають
включати експертизу з-за кордону. Як відомо, сьогодні такий підхід лише частково
використовується в Україні в інших галузях, а про сферу аграрних наук годі й
говорити. Крім того, необхідні незалежна експертиза та досвід, щоб уникнути
упередженості в питаннях бюджету та завдань НААН.
Що стосується фінансових ресурсів, то слід також вивчити, наскільки можна
використовувати інші постійні джерела фінансування, наприклад, з третіх фондів
або через спонсорство. Звичайно, при цьому необхідно гарантувати принцип
наукової незалежності. Однак, ініціативи та заходи громадських організацій, таких
як Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), показують, що як агропродовольча,
так і важливі суміжні галузі, мають значний інтерес до результатів досліджень,
консультацій та обміну інформацією з наукою.
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Ще один фундаментальний момент стосується розмежування завдань.
Вищезазначені німецькі науково-дослідні установи мають відносно чітко визначені
сфери відповідальності та високий ступінь незалежності, за які керівництво
відповідної установи несе безпосередню відповідальність і належно оцінюється. У
той же час їхнє фінансування здійснюється в основному з державних фондів,
адаптованих до поставлених завдань, з метою забезпечення їхнього виконання. На
відміну від НААН, вони не займаються комерційною діяльністю і не мають великих
земельних площ у користуванні. Це означає, що німецькі аграрні науково-дослідні
установи абсолютно прозорі щодо наданих послуг та грошових потоків. Вони
можуть бути чітко прослідковані та перевірені. Крім того, значною мірою відсутній
конфлікт інтересів усередині установ.
Зважаючи на це, можна виділити наступні сфери для реформування НААН:

реструктуризація

система управління, визначення програми завдань та управління
виконанням цих завдань

наукове забезпечення якості
Відповідні опції для реформування можна визначити з наведених вище
проблем НААН та німецького досвіду в організації позауніверситетських аграрних
досліджень.

Реструктуризація
Метою реструктуризації НААН повинно зрештою бути створення підрозділів,
які будуть помітні на міжнародному рівні і в кінцевому підсумку працюватимуть
таким чином, щоб НААН змогла відповідати своїй назві. В кінці кінців, враховуючи
середньострокову ситуацію з бюджетом в Україні, цього вдасться досягти лише за
умови значного скорочення НААН. Скорочення повинно ставити за мету
вивільнення ресурсів, які можуть бути спрямовані на розширення підрозділів, що
мають привабливі перспективи в майбутньому.
Для дотримання прозорості в такому ймовірно болючому процесі та з метою
запобігання корупції й конфлікту інтересів, важливо, щоб принаймні основні
завдання НААН були офіційно відокремлені одне від одного. З одного боку, це
стосується відокремлення виробничої діяльності від наукової, тобто фактично від
НААН. Це означає, що у НААН залишатимуться лише ті сфери діяльності, які
знаходяться в безпосередній зоні відповідальності Академії аграрних наук.
Експериментальні площі для наукових цілей у галузі рослинництва та
тваринництва також необхідно скоротити настільки, наскільки це абсолютно
можливо, а також настільки, щоб забезпечити їхню керованість.
Щоб уникнути конфлікту інтересів, окремим відокремленим виробничим
підрозділам НААН (наприклад, пов’язаним із селекцією та розмноженням насіння)
доведеться розглянути можливість передачі свого майна державній установі, яка
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уповноважена управляти майном в інтересах уряду. Це стосується, зокрема,
значної кількості земель, які можуть бути переданими іншим видам економічної
діяльності, можливо, навіть приватному бізнесу у відповідному обсязі та за
відповідну орендну плату.
Науковий напрямок діяльності НААН наразі включає численні установи. У
їхньому нинішньому вигляді їх навряд чи можна контролювати. Тут можна
замислитися над визначенням пріоритетів та створенням кластерів установ, кожен
з яких охоплюватимє визначену і достатньо велику галузь з метою досягнення
ефекту синергії. Подібна реструктуризація повинна також брати до уваги обсяги
фінансування, які уряд готовий виділити на цей процес у довгостроковій
перспективі. Крім того, всі установи необхідно заново переоцінити за допомогою
незалежних комісій із залученням визнаних міжнародних експертів, які б могли
визначити де, зважаючи на дуже обмежений державний бюджет, є потенціал та
резерви для проведення досліджень, зокрема й оригінальних досліджень на
міжнародному рівні, у середньостроковій перспективі. При цьому слід оцінювати не
тільки поточну якість досліджень, але й враховувати можливості для співпраці з
бізнесом. Зокрема, це стосується тих сфер діяльності НААН, які можуть показати
результати в предметних галузях, які мало вивчені в інших місцях світу. І навпаки,
це означатиме, що з НААН повинні бути видалені або кардинально реформовані ті
дослідницькі сфери, які не мають таких перспектив.

Система управління,
виконанням завдань

визначення

програми

завдань

та

управління

За останні 30 років керівництво НААН не змогло реформувати НААН таким
чином, щоб на її базі проводилися серйозні дослідження міжнародного значення
або щоб аграрна наука в Україні була інтегрована в міжнародне науково-дослідне
співтовариство. Також не вдалося реструктурувати НААН таким чином, щоб
залучені вчені могли отримувати належну та конкурентоспроможну оплату їхньої
праці. Слід також враховувати, що реструктуризація, як зазначено вище, може
досягти успіху лише за умови залучення незалежних експертних знань та органів.
Як наслідок, це означатиме, що незалежно від високого ступеня свободи науки та
характерної для НААН автономії, рішення стосовно структури та основних
напрямків реформи повинні розроблятися та прийматися політично зовнішніми до
НААН органами управління, заснованих на незалежних, професійно обґрунтованих
експертних висновках.
Як показує німецький досвід, крім органів управління реорганізацією,
повинні бути створені структури, що сприятимуть розвитку наукової досконалості,
і, зокрема, попереджатимуть про необхідність коригування упередженості в роботі.
На рівні установ НААН цього можна досягти шляхом проведення незалежного та
компетентного оцінювання, із залученням міжнародних наглядових рад, які б
могли надавати критичну та конструктивну підтримку керівництву конкретної
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установи хоча б раз на рік у форматі засідання наглядової ради. Такі незалежні
органи з правом прийняття рішень повинні бути створені над установами НААН, а
свої висновки вони повинні робити, виходячи з результатів незалежного
оцінювання. Вони також мають право втручатись у діяльність установ НААН, коли
це необхідно. В рамках установ НААН також можна визначити підрозділи, які
підлягають відмежуванню та переоцінці.
В періоди між проведенням оцінювань, інститути НААН повинні були б
розробляти і подавати власні програми досліджень, які б відповідали визначеним
цілям та координувалися науково-консультаційними радами, а також наглядовими
органами вищого рівня. Крім того, установи НААН повинні були б прозоро та
регулярно звітувати про свої результати.
Окрім оцінки результативності та актуальності сфер відповідальності установ
НААН, важливим завданням науково-консультаційних рад, наглядових органів та
органів оцінювання є консультування та підтримка керівництва установ та їхніх
підрозділів. Це стосується багатьох аспектів. Керівництво несе відповідальність за
розробку та реалізацію робочих програм, за розвиток персоналу, який повинен
реалізовуватися відповідно до очікувань, покладених на установу, а також за те,
щоб дотримувалися вимоги належної наукової практики. Та й загалом, керівництво
повинно бути рольовою моделлю у питаннях запобігання корупції чи досягнення
вищих цілей, таких як сприяння рівності можливостей.
Ще одним важливим аспектом управління та контролю є прозорість. Це
означає, що вся документація стосовно оцінювання, фінансування, забезпеченості
персоналом та результатів роботи має оприлюднюватися.

Забезпечення якості наукових досліджень
Забезпечення якості наукової діяльності включає в себе декілька факторів.
Мінімальна вимога - це належна наукова практика, яка в свою чергу охоплює
велику кількість окремих аспектів і в кінцевому підсумку є основою наукової
роботи, метою якої є генерування знань, а отже, і спрямованість на чесність та
правдивість, що також потребує критичного погляду на власні результати. Це
стосується як наукових публікацій, так і експертних висновків щодо оцінки
політичних чи економічних питань з метою консультування. Досягнення інших
вчених також повинні бути належним чином оцінені, а введення в оману щодо
власних досягнень, наприклад, шляхом публікацій у так званих «хижацьких»
журналах, слід уникати.
Знову ж таки важливуроль у забезпеченні якості наукової діяльності
відіграють прозорість, незалежність та непідкупність, компетентність в оцінках,
зокрема, розкриття упередженостей та обмежень щодо власної компетенції. Це
стосується не лише оцінки наукових публікацій, але й кар'єрних рішень, які
впливають на науковий персонал, або рішення про затвердження проектів чи
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фінансування. В контексті НААН ця вимога стосується також прозорості щодо
обіймання посад, таких як посади звичайних членів та членів-кореспондентів. Крім
того, результати їх діяльності необхідно представляти відкрито.
Однак, забезпечення якості не може повністю грунтуватися на проведенні
оцінювань. Важливим є також самоконтроль, потрібно, щоб вчені усвідомлювали,
що вони роблять та які джерела помилок при цьому існують. Важливим
інструментом при цьому є компетентність або кваліфікація дослідників. Сюди ж
належить надання достатньої кількості часу та відповідного обладнання для
проведення досліджень, а також критичний підхід до розгляду отриманих
результатів та використовуваних методів. Міжнародний обмін також є частиною
забезпечення якості, оскільки він дозволяє обговорити проблемні результати чи
підходи до проведення досліджень, наприклад, на міжнародних конференціях.
Досягти якості можна різними способами. Забезпечення якості, зрештою,
знаходиться не лише в сфері відповідальності дослідників, а й є завданням
керівництва. Це означає, що керівництво повинно створити відповідні рамкові
умови для кваліфікації та мотивації наукового персоналу, а також для виконання
кваліфікованим персоналом науково-дослідних та інших завдань установи
належним чином.
Зрештою, забезпечення якості також вимагає розробки та застосування
відповідних санкцій та встановлення пріоритетів. За певних обставин деякі
установи
або
робочі
підрозділи,
можливо,
доведеться
закрити
чи
реструктуризувати. Це, в свою чергу, вимагає створення регулярної, прозорої,
незалежної та компетентної системи оцінювання.
Забезпечення якості досягається не безкоштовно. Це означає, що установи
повинні при плануванні свого бюджету включати відповідні витрати на виконання
таких завдань, як кваліфікація персоналу, проведення оцінки діяльності
незалежними експертами та створення міжнародних наукових рад.

7 ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ
Вищезазначені твердження приводять до висновку, що існуюча
організаційна та управлінська модель НААН навряд чи є перспективною у
майбутньому і потребує нагальних реформ. Ряд рекомендацій щодо реформування
НААН вже було наведено в попередніх звітах АПД. Досі ці рекомендації не були
виконані в тій мірі, щоб НААН могла відповідати своїй назві та місії.
Реформа та пов’язана із нею реструктуризація вкрай необхідні, хоча цілком
зрозуміло, що цей процес буде болючим для багатьох. Перш за все, всі повинні
усвідомлювати, що багато результатів реформи стануть помітними лише в
довгостроковій перспективі. Це не в останню чергу пов’язано з тим, що сьогодні на
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певний обмежений бюджет припадає доволі широке коло науково-дослідних
установ та персоналу, що, в свою чергу, призводить до того, що в певних сферах
діяльності НААН обмаль або взагалі немає персоналу, який би володів сучасними
теоретичними та методологічними підходами. Це пов’язано не лише з недостатнім
знанням англійської мови, але й – набагато важливіше – із підходами до розвиткуй
персоналу, через що до роботи в НААН не вдається залучити відмінно
підготовлених українських вчених, які захистили свої дисертації та публікують
результати своїхз досліджень у західних країнах, що дозволило б самостійно
навчати кваліфіковану молодь та підтримувати її розвиток. На жаль, це стосується
не лише НААН, а й інших установ в Україні, включаючи аграрні університети.
Однак, незважаючи на всі критичні моменти, напевно, існують сфери
діяльності чи робочі групи в рамках НААН, які все ще мають спеціальні компетенції
або охоплюють спеціальні напрямки, які поки що не розглядалися в достатній мірі
в рамках міжнародних досліджень. Сюди також входять сфери діяльності,
результати роботи яких за кордоном майже не відомі. У рамках проведення
оцінювання сфер діяльності НААН важливо розкрити цей потенціал та відповідно
його підтримувати та просувати. У цьому відношенні реформи та оцінювання
також повинні слугувати інструментом для зміцнення відповідних сфер діяльності
або науковців, які такий потенціал мають.

8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ16
Gagalyuk, T., Valentinov, V., Yefimenko, L. (2020): Agroholdings and Agricultural Science in
Ukraine: Uneasy Bedfellows. Vox Ukraine. URL: https://voxukraine.org/en/agroholdingsand-agricultural-science-in-ukraine-uneasy-bedfellows/.
Khodakiwska, O. (2019): Die Nationale Akademie der Agrarwissenschaften der Ukraine.
Agrarpolitische
Berichte,
Deutsch-Ukrainischer
Agrarpolitischer
Dialog,
APD/APB/10/2019.
URL:
https://www.apdukraine.de/images/2019/Agrarpolitische_Berichte/Khodakiwska_NAAN/Bericht_Khodak
ivska_NAAW_2019_DEU.pdf.
Koester, U., Schumann, Ch., Lissitsa, A. (2010): The Agricultural Knowledge and Information
System in Ukraine – Call for Reforms. Policy Paper Series, German-Urainian Policy
Dialogue
in
Agriculture,
AgPP
No.
30.
URL:
https://www.apdukraine.de/images/AgPP_30_eng.pdf.
Tillack,

16

P.,
Stepaniuk,
O.
(2015):
Umstrukturierung
der
Akademie
der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR – Politikoptionen für die Agrarforschung der
Ukraine. Agrarpolitische Berichte, Deutsch-Ukrainischer Agrarpolitischer Dialog,

Подальші підтвердження та посилання можна знайти у виносках

31

APD/APB/01/2015.
URL:
https://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_012015_Bericht_Agrarforschung_deu.pdf.

32

ДОДАТОК 1
Заява щодо місії IAMO
Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою
(IAMO) займається проведенням фундаментальних та прикладних досліджень в
сфері аграрного та продовольчого секторів, а також сільських територій країн з
колишніми плановими економіками в Європі та Азії, в контексті міжнародного
розвитку. Таким чином, цей заклад робить значний внесок у роз’яснення та
покращення умов життя та економічного розвитку людей у цих регіонах. На основі
результатів досліджень працівники Інституту розробляють рекомендації щодо
сталого розвитку сільського господарства та харчової промисловості, а також
сприяння формуванню належно розвинених та життєздатних сільських територій.
Академічна оригінальність та суспільна значимість формують орієнтири для
досліджень. Науково-дослідна діяльність Інституту підтримується відомими
установами в сфері фінансування досліджень та інтегрується в національні та
міжнародні дослідницькі мережі. Результати досліджень публікуються у визнаних
фахових журналах та обговорюються на міжнародних наукових конгресах. Через
наукову спільноту IAMO адресує результати своїх досліджень як до відповідальних
за прийняття рішення в політиці та економіці, так і до громадськості. Широке коло
зацікавлених сторін отримує інформацію про сучасні наукові відкриття через різні
медіа-канали. На національному та міжнародному рівнях заклад сприяє
формуванню думок щодо актуальних політичних та економічних питаннях через
видачу експертних висновків та надання консультацій.
Інститут використовує свою компетенцію для кваліфікації молодих вчених,
особливо з регіонів, що знаходяться в фокусі проведення досліджень.
Центральними принципами роботи Інституту є застосування плоских ієрархій при
наданні особливої підтримки незалежних досліджень молодих вчених під
систематичним наглядом докторантів. Завдяки міжнародній орієнтації та співпраці
з іншими навчальними та науково-дослідними установами, зокрема університетом
Мартіна Лютера Галле-Віттенберг (MLU) IAMO сприяє зміцненню Галле, як місця
проведення наукових досліджень, так і бренду Лейбніц.
Дослідження та трансфер знань здійснюються міжнародними та
мультикультурними працівниками Інституту. Стратегічна орієнтація та управління
проведенням досліджень відбуваються із залученням компетенції працівників у
співпраці з міжнародною Науково-консультативною радою IAMO. Дослідницькі
програми, які регулярно адаптуються до змінних умов, дозволяють орієнтуватися
на цілі та незалежну роботу в проектних групах, а також визначати основні
напрямки досліджень, орієнтованих на проблеми цільової групи.
та

Відповідно до власної оцінки Співтовариства Лейбніца, якість його роботи
результати забезпечуються регулярними внутрішніми та зовнішніми
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оцінюваннями. IAMO зобов’язується дотримуватись національних та міжнародних
стандартів щодо сприяння молодим вченим, доброї наукової практики та
забезпечення якості. IAMO створює клімат, підтримуваний креативністю та
конкуренцією. Особиста доброчесність, толерантність та справедливість у
поводженні один з одним характеризують робочу атмосферу. Інститут надає рівні
можливості для жінок та чоловіків, вживає заходів для можливості поєднувати
сім'ю та роботу та пропонує привабливі умови праці.
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ДОДАТОК 2

Статут Фонду
Інститут аграрного розвитку в країнах з
перехідною економікою імені Лейбніца

Інформаційне повідомлення в Міністерському віснику № 29 землі СаксоніяАнгальт від 17.08.2015 р. (Міністерський вісник землі Саксонія-Ангальт від
17.08.2015 р., № 29, с. 481-484)
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§1
Назва, організаційно-правова форма, місце розташування та фінансовий
рік
(1) Фонд, заснований землею Саксонія-Ангальт, діє під назвою «Інститут
аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою імені Лейбніца» (IAMO).
(2) IAMO – це фонд публічного права з місцем розташування в м. Галле.
(3) Фінансовий рік – це календарний рік.
§2
Мета та завдання
(1) Метою діяльності Фонду є сприяння науці та дослідній діяльності. Його
завдання полягає в реалізації фундаментальних і прикладних досліджень в сфері
міжнародного аграрного розвитку. Наукове супроводження надається передусім
процесам трансформації сільського господарства в колишніх соціалістичних
країнах Центральної та Східної Європи, а також в Центральній Азії та Китаї, які
досліджуються в контексті їх економічної ефективності та впливу на соціальну
сферу. В центрі уваги наукових досліджень знаходяться такі теми: рамкові умови
аграрного сектору, аграрна політика, розвиток підприємств і структур в сільській
місцевості, динаміка аграрних ринків та продажу аграрної продукції, долучення до
світової аграрної торгівлі.
(2) Мета діяльності Фонду виконується передусім шляхом виконання дослідних
проектів, шляхом проведення наукових та освітніх заходів, а також заходів з
підвищення кваліфікації, передусім для молодих науковців, шляхом надання
дослідних доручень, а також наданням широкого доступу до отриманих
результатів досліджень та іншої інформації. Фонд може виконувати інші завдання,
які відповідають меті діяльності Фонду. Фонд повинен підтримувати наукову
співпрацю з організаціями в Німеччині та за кордоном.
§3
Нагляд за діяльністю
Нагляд за діяльністю Фонду здійснює земля у відповідності до Закону про фонди
землі Саксонія-Ангальт у чинній редакції. Згідно з § 10 абз. 1 Закону про фонди
нагляд обмежується тим, щоби органи Фонду дотримувались законів та інших
законодавчих приписів, а також Статуту Фонду в сенсі волі засновників (правовий
нагляд).
§4
Суспільне благо
(1) Фонд переслідує виключно та безпосередньо цілі суспільного блага у
відповідності до розділу «Цілі, на які надаються податкові пільги» Положення про
оподаткування.
(2) Фонд не має корисних цілей, а його діяльність не обов’язково спрямовується на
досягнення комерційної користі.
(3) Кошти дозволяється використовувати тільки на цілі та завдання, вказані в
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Статуті. Фонд не має права сприяти окремим особам шляхом видатків, які не
відповідають цілям діяльності Фонду, а також шляхом непомірно високої
оплати.
§5
Майно Фонду
(1) Майно Фонду складається з таких активів:
-

право користування внесеними об’єктами нерухомості, а також рухомим та
нерухомим майном, що належить до них,
право користування внесеними нематеріальними правами та активами,
інші матеріальні цінності та фінансові кошти, передані Фонду,
субсидії на підтримку наукових досліджень, які надаються на виконання
мети діяльності Фонду та вказаних у § 2 завдань у відповідності до
Рамкової угоди зі сприяння дослідній діяльності між землею СаксоніяАнгальт і федерацією.

(2) Майно Фонду може збільшуватися за рахунок додаткових внесків засновника
або третіх осіб.
§6
Органи Фонду
Органи Фонду:
a) Рада Фонду,
b) Правління,
c) Наукова рада.
§7
Рада Фонду
(1) Рада Фонду складається з
a) максимум двох представників, призначених землею Саксонія-Ангальт,
b) максимум двох представників, призначених федерацією,
c) максимум чотирьох представників наукових кіл, серед них ректора сусіднього
вищого навчального закладу (за можливістю).
(2) Федерація та земля мають по два голоси незалежно від кількості присутніх
представників. Призначені представники можуть уповноважувати співробітників
своїх органів брати участь у діяльності Фонду.
(3) Члени Ради, вказані в абз. 1 п. с), призначаються після звітування Правління
та Наукової ради членами Ради Фонду, вказаними в абз. 1 п.п. а), b), на один
строк повноважень. Строк повноважень складає чотири роки. Повторне обрання
дозволяється, але лише на два строки підряд.
(4) Допускається призначення заступника членів, указаних в абз. п. с), за умови
наведення імені заступника.
(5) Для відкликання одного з членів Ради Фонду, вказаних в абз. 1 п. с), потрібно
відповідно застосовувати п. 3 реч. 1.
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(6) Голова та заступник голови Наукової ради обов’язково беруть участь у
засіданнях Ради Фонду на консультативних засадах. Крім того, Рада Фонду може
допускати до своїх засідань інших гостей за наявності відповідного приводу.
(7) Діяльність Ради Фонду здійснюється на громадських засадах. Витрати,
пов’язані з діяльністю Ради, відшкодовуються, якщо відшкодування цих витрат не
забезпечується третьою стороною.
§8
Завдання Ради Фонду
(1) Рада Фонду здійснює нагляд за оперативним керівництвом Фондом. Вона
перевіряє господарську діяльність Фонду та затверджує річний баланс, а також
річний фінансовий звіт за минулий бюджетний рік (§ 15, абз. 3).
(2) Попереднього погодження з Радою Фонду потребують насамперед такі
завдання:
a) планування довгострокових досліджень, проектів з розвитку та розбудови
діяльності,
b) річний господарський план, а також середньо- та довгостроковий
фінансовий план,
c) призначення або звільнення співробітників керівної ланки, якщо Статут не
передбачає інших положень,
d) виконання нових і припинення виконання поточних завдань; заснування,
розпуск та об’єднання відділень,
e) ухвалення головних структурних внутрішніх регуляторних актів,
насамперед регламентів роботи,
f) встановлення принципів використання результатів досліджень і розробок
Фонду,
g) в рамках затвердженого господарського плану укладання, зміни або
розірвання договорів про працевлаштування, які перевищують діючі
тарифи або виходять за їх межі, здійснення інших платежів, які
перевищують діючі тарифи або виходять за їх межі, а також укладання
договорів з постачальниками послуг, які перевищують затверджену Радою
Фонду суму або найбільші строк виконання доручення,
h) нетипові правові акти та заходи, які виходять за рамки поточної
оперативної діяльності,
i) заходи з виконання або формування тарифних договорів, а також загальні
принципи оплати та соціальних виплат,
§9
Регламент роботи Ради Фонду
(1) Головою Ради та заступником Голови Ради призначаються представник землі
та представник федерації. При цьому головування в Раді чергується між землею та
федерацією кожні два роки.
(2) Рада Фонду скликається головою мінімум один раз на календарний рік,
повідомлення про проведення засідання Ради, а також необхідні документи
надсилаються не пізніше ніж за 2 тижні до проведення засідання. Рада Фонду
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скликається, крім цього, за вимогою правління або щонайменше трьох членів Ради
Фонду.
(3) Члени Правління, які виконують керівні функції, беруть участь у засіданнях
Ради Фонду з дорадчим голосом, якщо Рада не ухвалює інших рішень для окремих
випадків.
(4) Рада Фонду отримує правомочність за умови наявності п’яти голосів.
Представництво землі та федерації є обов’язковим.
(5) Рішення Ради Фонду ухвалюються більшістю голосів присутніх членів. За рівної
кількості голосів вирішальним є голос голови. За значущими питаннями політики
досліджень і науки із значними фінансовими наслідками, особливо за питаннями,
вказаними в § 8, або за питаннями, пов’язаними з керівним персоналом, рішення
ухвалюються лише за наявності голосів членів Ради Фонду, які представляють
федерацію або землю.
(6) Засідання Ради Фонду документуються в протоколах, які передають основний
перебіг переговорів та ухвалені рішення, та підписуються головою та секретарем
засідання.
(7) За терміновими питаннями голова, а у разі неможливості виконання ним
обов’язків його заступник, може представляти рішення електронним або
письмовим шляхом без проведення засідання, якщо жоден член Ради Фонду
негайно не подає претензії щодо такої процедури.
§ 10
Правління
(1) Правління – це колегіальний орган, який складається з керівників наукових
відділів і керівника адміністративного відділу та центральних служб/ техніки
Фонду. Керівні члени Правління призначаються Радою Фонду. Призначення на
керівну посаду в Правлінні прив’язано до строку повноважень як керівника
відділення.
(2) Члени Правління ведуть справи Фонду тільки разом. Члени Правління, які
представляють наукові кола та мають керівні посади в Правлінні, повинні
призначити одну контактну особу для комунікації з землею та федерацією.
(3) Правління здійснює зовнішнє представництво Фонду. Оперативний директор
представляє Фонд у поточних справах управління в рамках спільної
відповідальності з науковим правлінням. Він є уповноваженим за бюджет.
Правління або уповноважений ним член правління представляє Фонд у суді та
позасудових переговорах за умови дотримання регламенту роботи.
(4) Деталі оперативного керівництва та представництва регулюються регламентом
роботи Правління. Він ухвалюються Радою Фонду за пропозицією Правління.
(5) Рада Фонду може відкликати призначення члена Правління. Рада Фонду може
передати одноосібне керівництво інститутом окремій особі з видатними
науковими досягненнями або призначити одного оперативного директора, якщо
це видається доцільним з огляду на інтереси інституту. Функції та повноваження
адміністративного директора залишаються недоторканими.
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§ 11
Завдання Правління
(1) Правління веде справи Фонду, якщо Статут не передбачає іншого.
(2) Правління відповідає передусім за виконання таких завдань:
a) планування довго- та середньострокових досліджень, проектів з розвитку
та розбудови діяльності,
b) складання дослідних програм та відповідальність за їх виконання,
c) надання пропозицій щодо призначення на керівні посади,
d) складання та виконання річного господарського плану, а також
багаторічного фінансового плану, включаючи програми розбудови
діяльності та інвестиції,
e) подання річного фінансового звіту та річного наукового звіту (звіту про
діяльність),
f) відповідальність за співробітництво з вищими навчальними закладами,
іншими дослідними установами та іншими національними та міжнародними
організаціями,
g) керування майном Фонду та передавання доходів від майна Фонду,
h) бухгалтерська звітність щодо наявного стану та змін у майні Фонду.
(3) Правління зобов’язано невідкладно повідомляти голові Ради Фонду про
настання подій особливого значення.
§ 12
Наукова рада
(1) Наукова рада надає консультації Раді Фонду та Правлінню за науковими та
технічними питаннями. Вона надає консультації з рішень Ради Фонду та Правління
передусім щодо завдань, наведених в § 11 абз. 2, п.п. А)-f), та відповідає за
оцінювання результатів науково-технічних робіт; для цього вона може
створювати тимчасові комісії за участі зовнішніх науковців. Вона сприяє
встановленню зв’язків з організаціями в Німеччині та за кордоном, які працюють
за сферою діяльності Фонду.
(2) Наукова рада складається щонайменше з шістьох
дванадцяти визнаних на міжнародному рівні науковців.

та

щонайбільше

з

(3) Члени Наукової ради призначаються Радою Фонду за узгодженням з науковим
Правлінням на чотири роки. Повторне обрання дозволяється, але лише на два
строки підряд.
(4) Наукова рада обирає зі своїх членів голову та заступника голови. Якщо інших
рішень не ухвалюється, то цей вибір зберігає свою чинність протягом строку
повноважень обраного члена.
(5) Наукова рада проводить засідання мінімум один раз на рік. Засідання Наукової
ради документуються в протоколі, який відображає основні рішення та
підписується головою та секретарем Наукової ради. Протоколи надаються для
ознайомлення всім членам Наукової ради та затверджуються на наступному
засіданні Наукової ради.
(6) Представники Правління, а також представники землі та федерації можуть
брати участь у засіданнях Наукової ради. Право проведення закритих засідань за
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окремими питанням залишається недоторканим. Наукова рада може запрошувати
гостей.
(7) Діяльність Наукової ради здійснюється на громадських засадах. Витрати,
пов’язані з діяльністю Ради, відшкодовуються, якщо відшкодування цих витрат не
забезпечується третьою стороною.
§ 13
Наукова рада інституту
Для консультування Правління та Ради Фонду з питань великого наукового
значення рішенням Ради Фонду може бути заснована Наукова рада інституту, до
складу якої належатимуть співробітники інститут.
§ 14
Співробітництво з науковими організаціями
Співробітництво Фонду з іншими науковими організаціями регулюється угодами
про співробітництво. Про основні та довгострокові договори про співробітництво
потрібно інформувати Раду Фонду. Необхідно прагнути до налагодження
співробітництва передусім із сусідніми вищими навчальними закладами та іншими
дослідними установами. Угоди про співробітництво з вищими навчальними
закладами, які хочуть створити спільні робочі місця, потребують попереднього
погодження Радою Фонду.
§ 15
Бюджет Фонду
(1) До ведення бюджету, каси та бухгалтерії повинно застосовуватися бюджетне
законодавство землі. Відхилення можуть регулюватися спеціальними принципами
господарювання, які передують господарському плану Фонду.
(2) Надходження від майна Фонду можна використовувати для покриття витрат
Фонду, для виконання мети діяльності Фонду та для збільшення майна Фонду, яке
не виходить за межі, вказані § 62 абз. 1 Положення про оподаткування.
(3) На затвердження річного звіту розповсюджується чинність § 109 абз.
Бюджетного кодексу федеральної землі. Органом, що затверджує рішення, є Рада
Фонду.
(4) Права Рахункової палати землі та Федеральної рахункової палати на
проведення аудиту залишаються недоторканими.
§ 16
Управління персоналом
(1) Фонд виступає роботодавцем для своїх працівників.
(2) На працівників фонду розповсюджуються умови тарифних договорі землі.
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§ 17
Внесення змін до статуту та ліквідація Фонду
(1) Не дозволяється ухвалювати рішення про внесення змін до статуту та
ліквідацію Фонду без голосів представників федерації або землі у Раді Фонду. Такі
рішення потребують згоди 3/4 голосів членів Ради Фонду та після їх ухвалення
подаються на погодження органу влади, який здійснює нагляд за діяльністю
Фонду. До ухвалення рішення потрібно надати слово Науковій раді та Правлінню.
(2) Не дозволяється змінювати положення про мету діяльності за їх основною
суттю та за питанням суспільного блага.
(3) У разі розпуску або ліквідації Фонду або у разі скасування цілей, на які
розповсюджуються податкові пільги, його майно переходить до іншої юридичної
особи публічного права або до іншої організації, яка має податкові пільги та
повинна використовувати це майно безпосередньо й виключно для цілей сприяння
науці та дослідної діяльності. Федерація та земля узгоджують окремі деталі.
(4)
§ 18

Заключні положення
(1) Позначення осіб та посад у цьому Статуті включає до себе як чоловічий, так і
жіночий рід.
(2) Статут набирає чинності в день його публікації
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Відшкодування витрат на утримання та
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Тема:
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ від
18.12.1992 р. (Міністерський вісник землі
Саксонія-Ангальт 1993 р., стор. 1067)

Розділ І
Відшкодування витрат на утримання та
догляд службових поліцейських собак
1. Децентралізоване утримання
1.1. Службовець виконавчого органу поліції,
який виконує обов’язки кінолога службової
собаки, отримує середнє щомісячне
відшкодування витрат у розмірі 80 євро за
витрати, які виникають у нього у зв’язку з
утриманням та доглядом службової собаки, яка
належить землі, або собаки приватних
власників, допущеної до службового
використання.
1.2 Середнє щомісячне відшкодування містить
усі витрати на супроводження, догляд,
годування та транспортування службової собаки
між квартирою та місцем її служби на
приватному транспортному засобі.
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с) п. 2.2.4 скасовується.
d) п. 2.2.5 отримує таку редакцію:
«2.2.5 При визначенні інвестиційних витрат, на
які надається фінансова допомога, робочі місця,
які посідають тимчасові співробітники, робітники
за підрядним договором або працівники з малою
зайнятістю та місячним доходом до 450 євро, не
враховуються. Робоче місце практиканта
розглядається як довгострокове робоче місце».
е) в п.п. 2.2.8 число «70 000» замінюється на
число «50 000».
f) п. 2.4.1 літери e, f, і g) скасовуються.
g) п. 3.1.9 змінюється таким чином:
аа) за реченням 2 додається таке нове речення:
«Проекти широкосмугового Інтернету являють
собою особливий інтерес землі».
bb) Попереднє речення 3 стаж реченням 4.
h) п. 4.3 єдиний абзац отримує таку редакцію:
«Ставка регулярної фінансової допомоги складає
для всіх заходів туристичної інфраструктури 60%
. У виняткових випадках особливо високої
зацікавленості землі ставка може збільшуватися
до 90%».
2. Цей циркуляр набуває чинності в день його
оприлюднення.
____________
Статут Фонду
Інститут аграрного розвитку в країнах з
перехідною економікою імені Лейбніца

(2)
IAMO – це фонд публічного права з
місцем розташування в м. Галле.
(3)
Фінансовий рік – це календарний рік.
§2
Мета та завдання
(1)
Метою діяльності Фонду є сприяння
науці та дослідній діяльності. Його завдання
полягає в реалізації фундаментальних і
прикладних досліджень в сфері міжнародного
аграрного розвитку. Наукове супроводження
надається передусім процесам трансформації
сільського
господарства
в
колишніх
соціалістичних країнах Центральної та Східної
Європи, а також в Центральній Азії та Китаї, які
досліджуються в контексті їх економічної
ефективності та впливу на соціальну сферу. В
центрі уваги наукових досліджень знаходяться
такі теми: рамкові умови аграрного сектору,
аграрна політика, розвиток підприємств і
структур в сільській місцевості, динаміка
аграрних ринків та продажу аграрної продукції,
долучення до світової аграрної торгівлі.
(2)
Мета діяльності Фонду виконується
передусім
шляхом
виконання
дослідних
проектів, шляхом проведення наукових та
освітніх заходів, а також заходів з підвищення
кваліфікації, передусім для молодих науковців,
шляхом надання дослідних доручень, а також
наданням широкого доступу до отриманих
результатів досліджень та іншої інформації.
Фонд може виконувати інші завдання, які
відповідають меті діяльності Фонду. Фонд
повинен підтримувати наукову співпрацю з
організаціями в Німеччині та за кордоном.
§3
Нагляд за діяльністю
Нагляд за діяльністю Фонду здійснює земля у
відповідності до Закону про фонди землі
Саксонія-Ангальт у чинній редакції. Згідно з §
10 абз. 1 Закону про фонди нагляд
обмежується тим, щоби органи Фонду
дотримувались законів та інших законодавчих
приписів, а також Статуту Фонду в сенсі волі
засновників (правовий нагляд).

Повідомлення Міністерства науки від
20.07.2015 р. – 21-76153
Тема:
Повідомлення Міністерства науки від 10.01.2013
(Міністерський вісник землі Саксонія-Ангальт,
стор. 53), зміни у повідомленні від 09.12.2013 р.
((Міністерський вісник землі Саксонія-Ангальт,
стор. 53)
У Додатку наводиться Статут Фонду «Інститут
аграрного розвитку в країнах з перехідною
економікою імені Лейбніца», затверджений
Радою Фонду 30.04.2015 р. та Міністерством
згідно з § 17 абз. 1 реч. 2 Статуту.
Теми повідомлення немає

Додаток
Статут Фонду
Інститут аграрного розвитку в країнах з
перехідною економікою імені Лейбніца

§1
Назва, організаційно-правова форма, місце
розташування та фінансовий рік
(1)
Фонд, заснований землею СаксоніяАнгальт, діє під назвою «Інститут аграрного
розвитку в країнах з перехідною економікою

§4
Суспільне благо
(1)
Фонд
переслідує
виключно
та
безпосередньо цілі суспільного блага у
відповідності до розділу «Цілі, на які надаються
податкові
пільги»
Положення
про
оподаткування.
(2)
Фонд не має корисних цілей, а його
діяльність не обов’язково спрямовується на
досягнення комерційної користі.
(3)
Кошти дозволяється використовувати
тільки на цілі та завдання, вказані в Статуті.
Фонд не має права сприяти окремим особам
шляхом видатків, які не відповідають цілям
діяльності Фонду, а також шляхом непомірно
високої оплати.
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§5
Майно Фонду
(1) Майно Фонду складається з таких
активів:
a.
право користування внесеними
об’єктами нерухомості, а також рухомим та
нерухомим майном, що належить до них,
b.
право користування внесеними
нематеріальними правами та активами,
c.інші матеріальні цінності та фінансові кошти,
передані Фонду,

(7) Діяльність Ради Фонду здійснюється на
громадських засадах. Витрати, пов’язані з
діяльністю Ради, відшкодовуються, якщо
відшкодування цих витрат не
забезпечується третьою стороною.
§8
Завдання Ради Фонду
(1) Рада Фонду здійснює нагляд за
оперативним керівництвом Фондом. Вона
перевіряє господарську діяльність Фонду
та затверджує річний баланс, а також
річний фінансовий звіт за минулий
бюджетний рік (§ 15, абз. 3).
(2) Попереднього погодження з Радою
Фонду потребують насамперед такі
завдання:

d.
субсидії на підтримку наукових
досліджень, які надаються на виконання
мети діяльності Фонду та вказаних у § 2
завдань у відповідності до Рамкової угоди
зі сприяння дослідній діяльності між
землею Саксонія-Ангальт і федерацією.
(2) Майно Фонду може збільшуватися за
рахунок додаткових внесків засновника або
третіх осіб.

a)

§6
Органи Фонду

b)

Органи
Фонду:
а) Рада Фонду,
b) Правління,
c) Наукова рада.

c)
d)

§7
Рада Фонду

e)

(1) Рада Фонду складається з
a)
максимум
двох
представників,
призначених землею Саксонія-Ангальт,
b) максимум
двох
представників,
призначених федерацією,
c)
максимум
чотирьох
представників
наукових кіл, серед них ректора сусіднього
вищого
навчального
закладу
(за
можливістю).

f)
g)

(2) Федерація та земля мають по два голоси
незалежно від кількості присутніх
представників. Призначені представники
можуть уповноважувати співробітників своїх
органів брати участь у діяльності Фонду.
(3) Члени Ради, вказані в абз. 1 п. с),
призначаються після звітування Правління та
Наукової ради членами Ради Фонду, вказаними
в абз. 1 п.п. а), b), на один строк повноважень.
Строк повноважень складає чотири роки.
Повторне обрання дозволяється, але лише на
два строки підряд.

h)
i)

(4) Допускається призначення заступника
членів, указаних в абз. п. с), за умови
наведення імені заступника.

планування довгострокових досліджень,
проектів з розвитку та розбудови
діяльності,
річний господарський план, а також
середньо- та довгостроковий
фінансовий план,
призначення
або
звільнення
співробітників керівної ланки, якщо
Статут не передбачає інших положень,
виконання
нових
і
припинення
виконання
поточних
завдань;
заснування, розпуск та об’єднання
відділень,
ухвалення
головних
структурних
внутрішніх
регуляторних
актів,
насамперед регламентів роботи,
встановлення принципів використання
результатів досліджень і розробок
Фонду,
в рамках затвердженого господарського
плану укладання, зміни або розірвання
договорів про працевлаштування, які
перевищують
діючі
тарифи
або
виходять за їх межі, здійснення інших
платежів, які перевищують діючі тарифи
або виходять за їх межі, а також
укладання договорів з постачальниками
послуг, які перевищують затверджену
Радою Фонду суму або найбільші строк
виконання доручення,
нетипові правові акти та заходи, які
виходять за рамки поточної оперативної
діяльності,
заходи з виконання або формування
тарифних договорів, а також загальні
принципи оплати та соціальних виплат,

§9
Регламент роботи Ради Фонду
(1) Головою Ради та заступником Голови
Ради призначаються представник землі та

(5) Для відкликання одного з членів Ради
Фонду, вказаних в абз. 1 п. с), потрібно
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відповідно застосовувати п. 3 реч. 1.

представник федерації. При цьому
головування в Раді чергується між землею
та федерацією кожні два роки.

(6) Голова та заступник голови Наукової ради
обов’язково беруть участь у засіданнях Ради
Фонду на консультативних засадах. Крім того,
Рада Фонду може допускати до своїх засідань
інших гостей за наявності відповідного приводу

(2) Рада Фонду скликається головою
мінімум один раз на календарний рік,
повідомлення про проведення засідання
Ради, а також необхідні документи
надсилаються не пізніше ніж за 2 тижні до
проведення засідання. Рада Фонду
скликається, крім цього, за вимогою
правління або щонайменше трьох членів
Ради Фонду.

Міністерський вісник землі Саксонія-Ангальт від 17.08.2015 р.

(3) Члени Правління, які виконують керівні функції,
беруть участь у засіданнях Ради Фонду з дорадчим
голосом, якщо Рада не ухвалює інших рішень для
окремих випадків.
(4) Рада Фонду отримує правомочність за умови
наявності п’яти голосів. Представництво землі та
федерації є обов’язковим.
(5) Рішення Ради Фонду ухвалюються більшістю
голосів присутніх членів. За рівної кількості голосів
вирішальним є голос голови. За значущими
питаннями політики досліджень і науки із значними
фінансовими наслідками, особливо за питаннями,
вказаними в § 8, або за питаннями, пов’язаними з
керівним персоналом, рішення ухвалюються лише за
наявності
голосів
членів
Ради
Фонду,
які
представляють федерацію або землю.
(6) Засідання Ради Фонду документуються в
протоколах, які передають основний перебіг
переговорів та ухвалені рішення, та підписуються
головою та секретарем засідання.
(7) За терміновими питаннями голова, а у разі
неможливості виконання ним обов’язків його
заступник, може представляти рішення електронним
або письмовим шляхом без проведення засідання,
якщо жоден член Ради Фонду негайно не подає
претензії щодо такої процедури.
§ 10
Правління
(1) Правління – це колегіальний орган, який
складається з керівників наукових відділів і
керівника
адміністративного
відділу
та
центральних служб/ техніки Фонду. Керівні члени
Правління
призначаються
Радою
Фонду.
Призначення на керівну посаду в Правлінні
прив’язано до строку повноважень як керівника
відділення.
(2) Члени Правління ведуть справи Фонду тільки
разом. Члени Правління, які представляють
наукові кола та мають керівні посади в Правлінні,
повинні призначити одну контактну особу для
комунікації з землею та федерацією.
(3) Правління здійснює зовнішнє представництво
Фонду. Оперативний директор представляє Фонд
у поточних справах управління в рамках спільної
відповідальності з науковим правлінням. Він є
уповноваженим за бюджет. Правління або
уповноважений ним член правління представляє
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§ 11
Завдання Правління
(1) Правління веде справи Фонду, якщо
Статут не передбачає іншого.
(2)
Правління
відповідає
передусім
за
виконання таких завдань:
a) планування довго- та середньострокових
досліджень, проектів з розвитку та
розбудови діяльності,
b) складання дослідних програм та
відповідальність за їх виконання,
c) надання пропозицій щодо призначення
на керівні посади,
d) складання та виконання річного
господарського плану, а також
багаторічного фінансового плану,
включаючи програми розбудови
діяльності та інвестиції,
e) подання річного фінансового звіту та
річного наукового звіту (звіту про
діяльність),
f) відповідальність за співробітництво з
вищими навчальними закладами, іншими
дослідними установами та іншими
національними та міжнародними
організаціями,

g)
h)

керування майном Фонду та
передавання доходів від майна Фонду,
бухгалтерська звітність щодо наявного
стану та змін у майні Фонду.

(3)
Правління
зобов’язано
невідкладно
повідомляти голові Ради Фонду про настання
подій особливого значення.
§ 12
Наукова рада
(1) Наукова рада надає консультації Раді Фонду
та Правлінню за науковими та технічними
питаннями. Вона надає консультації з рішень
Ради Фонду та Правління передусім щодо
завдань, наведених в § 11 абз. 2, п.п. А)-f), та
відповідає за оцінювання результатів науковотехнічних робіт; для цього вона може
створювати тимчасові комісії за участі зовнішніх
науковців. Вона сприяє встановленню зв’язків з
організаціями в Німеччині та за кордоном, які
працюють за сферою діяльності Фонду.

Фонд у суді та позасудових переговорах за умови
дотримання регламенту роботи.
(4)
Деталі
оперативного
керівництва
та
представництва
регулюються
регламентом
роботи Правління. Він ухвалюються Радою Фонду
за пропозицією Правління.
(5) Рада Фонду може відкликати призначення
члена Правління. Рада Фонду може передати
одноосібне керівництво інститутом окремій особі
з видатними науковими досягненнями або
призначити одного оперативного директора,
якщо це видається доцільним з огляду на
інтереси інституту. Функції та повноваження
адміністративного
директора
залишаються
недоторканими.

(2) Наукова рада складається щонайменше з
шістьох та щонайбільше з дванадцяти визнаних
на міжнародному рівні науковців.
(3) Члени Наукової ради призначаються Радою
Фонду за узгодженням з науковим Правлінням
на
чотири
роки.
Повторне
обрання
дозволяється, але лише на два строки підряд.
(4) Наукова рада обирає зі своїх членів голову
та заступника голови. Якщо інших рішень не
ухвалюється, то цей вибір зберігає свою
чинність
протягом
строку
повноважень
обраного члена.
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(5) Наукова рада проводить засідання мінімум
один раз на рік. Засідання Наукової ради
документуються в протоколі, який відображає
основні рішення та підписується головою та
секретарем Наукової ради. Протоколи надаються
для ознайомлення всім членам Наукової ради та
затверджуються на наступному засіданні Наукової
ради.
(6)
Представники
Правління,
а
також
представники землі та федерації можуть брати
участь у засіданнях Наукової ради. Право
проведення закритих засідань за окремими
питанням залишається недоторканим. Наукова
рада може запрошувати гостей.
(7) Діяльність Наукової ради здійснюється на
громадських засадах. Витрати, пов’язані з діяльністю
Ради, відшкодовуються, якщо відшкодування цих
витрат не забезпечується третьою стороною.
§ 13
Наукова рада інституту
Для консультування Правління та Ради Фонду з
питань великого наукового значення рішенням
Ради Фонду може бути заснована Наукова рада
інституту,
до
складу
якої
належатимуть
співробітники інститут.
§ 14
Співробітництво з науковими організаціями
Співробітництво Фонду з іншими науковими
організаціями
регулюється
угодами
про
співробітництво. Про основні та довгострокові
договори
про
співробітництво
потрібно
інформувати Раду Фонду. Необхідно прагнути до
налагодження
співробітництва
передусім
із
сусідніми вищими навчальними закладами та
іншими дослідними установами. Угоди про
співробітництво
з
вищими
навчальними
закладами, які хочуть створити спільні робочі
місця, потребують попереднього погодження
Радою Фонду.
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(2) Надходження від майна Фонду можна
використовувати для покриття витрат
Фонду, для виконання мети діяльності
Фонду та для збільшення майна Фонду, яке
не виходить за межі, вказані § 62 абз. 1
Положення про оподаткування.
(3)
На
затвердження
річного
звіту
розповсюджується чинність § 109 абз.
Бюджетного кодексу федеральної землі.
Органом, що затверджує рішення, є Рада
Фонду.
(4) Права Рахункової палати землі та
Федеральної
рахункової
палати
на
проведення
аудиту
залишаються
недоторканими.
§ 16
Управління персоналом
(1) Фонд виступає роботодавцем для своїх
працівників.
(2) На працівників фонду розповсюджуються
умови тарифних договорі землі.
§ 17
Внесення змін до статуту та ліквідація
Фонду
(1) Не дозволяється ухвалювати рішення про
внесення змін до статуту та ліквідацію Фонду
без голосів представників федерації або
землі у Раді Фонду. Такі рішення потребують
згоди 3/4 голосів членів Ради Фонду та після
їх ухвалення подаються на погодження
органу влади, який здійснює нагляд за
діяльністю Фонду. До ухвалення рішення
потрібно надати слово Науковій раді та
Правлінню.
(2) Не дозволяється змінювати положення
про мету діяльності за їх основною суттю та
за питанням суспільного блага.
(3) У разі розпуску або ліквідації Фонду або у
разі
скасування
цілей,
на
які
розповсюджуються податкові пільги, його
майно переходить до іншої юридичної особи

§ 15
Бюджет Фонду
(1) До ведення бюджету, каси та бухгалтерії
повинно застосовуватися бюджетне законодавство
землі.
Відхилення
можуть
регулюватися
спеціальними принципами господарювання, які
передують господарському плану Фонду.
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публічного права або до іншої організації, яка
має
податкові
пільги
та
повинна
використовувати це майно безпосередньо й
виключно для цілей сприяння науці та
дослідної діяльності. Федерація та земля
узгоджують окремі деталі.
§ 18
Заключні положення
(1) Позначення осіб та посад у цьому Статуті
включає до себе як чоловічий, так і жіночий
рід.
(2) Статут набирає чинності в день його
публікації

