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Про проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (AПД) 

Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)» реалізується за 

підтримки Федеральним Міністерством продовольства та сільського господарства 

(BMEL) з 2006р. і наразі до 2021р. та за його замовленням через виконавця ТОВ 

ГФА Консалтинг Груп, а також робоче співтовариство, яке складається з ТОВ ІАК 

Аграр консалтинг (IAK), Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з 

перехідною економікою (IAMO) та ТОВ АФЦ Консультантс Інтернешнл. Реципієнтом 

проекту виступає Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України «Дорада». При реалізації важливих заходів для розвитку ринку землі, 

використання державних земельних площ та приватизації АПД працює у кооперації 

з ТОВ з управління та реалізації земель (BVVG). Бенефіціаром проекту виступає 

Міністерство аграрної політики та продовольства України.  

Проєкт має підтримувати Україну в питаннях розвитку сталого сільського 

господарства, ефективної переробної промисловості та підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності відповідно до принципів ринкової та регуляторної політик 

та з урахуванням потенціалу розвитку, який виникає в рамках Угоди про Асоціацією 

між ЄС та Україною. З цією метою Проєкт має надавати інформацію про німецький, 

зокрема, східнонімецький, а також міжнародний, європейський досвід з розробки 

рамкових аграрно-політичних умов, а також з організації відповідних аграрно-

політичних установ. 
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Таблиця скорочень 
 

ARS Служба сільськогосподарських досліджень 

BIP Валовий внутрішній продукт 

CES Кооперативна дорадча служба 

EFR Європейський дослідницький простір 

ERS Служба економічних досліджень 

EU Європейський Союз 

FuE Дослідження та розробка 

GERD Валові внутрішні витрати на дослідження та розробки 

GPRA Закон про роботу уряду та її результати 

NASS Національна служба аграрної статистики 

NIFA 

Національний інститут продовольства та сільського 

господарства 

OCS Управління головного наукового експерта 

OECD Організація економічного співробітництва та розвитку 

PNP Приватні некомерційні інститути 

REE Дослідження, освіта та економіка 

SEP Стандартний протокол оцінки 

USA Сполучені Штати Америки 

USD Долар США 

USDA Департамент сільського господарства США 

WUR Університет Вагенінгена та Дослідницький центр 
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1 ВСТУП 

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

все ще перебуває на всебічному курсі реформ, зосереджуючи увагу, зокрема, на 

сталому розвитку промислової та соціальної інфраструктури у сільській місцевості, 

посиленні конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та 

покращенні якості та безпечності сільськогосподарської продукції, а також 

збереження природних ресурсів. Аграрні (відомчі) дослідження є невід’ємною 

складовою частиною цього процесу реформ. Метою є створення ефективних 

дослідницьких структур, які відповідають вимогам сучасного, сталого та 

високопродуктивного сільського господарства та забезпечують наукову основу для 

прийняття політичних рішень. 

Посилаючись на голову Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та 

земельної політики, Миколу Сольського, науково обґрунтовані знання є основною 

передумовою для розвитку будь-якої галузі економіки. З цієї причини впровадження 

належної наукової практики у галузі аграрного господарства має велике значення 

для України.  

Далі, в якості прикладу, наводяться підходи до ведення аграрних (відомчих) 

досліджень у Сполучених Штатах Америки, Нідерландах та Польщі, а також 

представляються форми фінансування, механізми оцінки та економічного 

співробітництва/кооперації у відповідних країнах. При цьому аграрні дослідження 

розглядаються як такі, що відносяться до аграрних наук або взагалі до сфери 

сільського господарства країни. Рибне господарство та лісові науки, а також 

ветеринарні науки, як правило, не є самостійною науково-дослідною областю і 

підпадають під аграрні дослідження, як і окремими частинами галузі 

харчування/продовольства та виготовлення продуктів харчування. Слід зазначити, 

що, незважаючи на намагання завжди використовувати порівняну базу даних, у 

розподілі одиниць вимірювання та інформації про валюту (наприклад, поточний курс 

долара США або долари США за базовий період) можуть бути відхилення залежно 

від джерела даних. 

На противагу цьому, як відомчі дослідження визначається тільки та частина 

фінансованих державою досліджень, які забезпечують державних суб’єктів 

науковими знаннями (наприклад, міністерства) в якості основи для прийняття 

рішень, наприклад, для політичних та відомчих процесів прийняття рішень (Робоча 

група відомчих науково-дослідних установ, 2013). У декількох країнах, таких як 

Німеччина, відомчі науково-дослідні установи мають особливе значення у відомчих 

дослідженнях. Вони займаються поточними соціальними, науковими та 

економічними проблемами та розробляють варіанти державних заходів. Установи 

забезпечують дотримання стандартів якості та безпеки за допомогою наукових 
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послуг, таких як тестування та затвердження продукції. Власні відомчі науково-

дослідні установи мають менше значення у всьому світі. 

На цьому етапі слід зробити посилання на звіт з аграрної політики «Німецький досвід 

у організації ефективних аграрних досліджень – варіанти дій для України» Альфонса 

Бальмана (2020), в якому детально обговорюються німецький підхід до відомчих 

аграрних досліджень та установ, їхнє фінансування та оцінювання. Отже, у цій версії 

звіту основна увага приділяється таким країнам, як Польща, Нідерланди та США. По-

перше, надається загальний огляд витрат та фінансування досліджень та розробок, 

а також для дослідження і розробок для аграрних наук у відповідних країнах. 

Зокрема, обговорюється розподіл витрат між державним сектором, ЗВО, компаніями 

та приватними некомерційними організаціями.  

Далі описуються різні форми надання державних коштів для фінансування у сфері 

досліджень та розробок та відповідні особливості у згаданих країнах. Форми надання 

фінансування відрізняються, серед іншого, за методами оцінки результатів 

досліджень або цілями дослідження. В останніх розділах перераховані тут вище 

країни розглядаються індивідуально. Цей опис можна використовувати як 

доповнення до інформації, наведеної в перших розділах. 

Екскурс в дослідження і розробки: 

Визначення досліджень і розробок: «Дослідження і розробки – це творча і 

систематична робота з розширення знань, включаючи знання про людство, 

культуру і суспільство, а також розробки нових застосувань на основі існуючих 

знань». Діяльність у галузі дослідження та розробок повинна відповідати п’яти основним 

критеріям. Вони повинні бути новими, творчими, невпевненими в кінцевому результаті, 

систематичними, а також з можливістю бути переданими і/або відтворюваними. До області 

«досліджень, що мають відношення до політики» в якості дослідження та розробки включені 

наступні науково-дослідні заходи «...науково-дослідницька діяльність, спрямована на те, 

щоб забезпечити особам, які приймають рішення, глибокі знання про соціальні, 

економічні та природні явища ...» з дотриманням критеріїв досліджень і розробок, а 

також стандартних академічних критеріїв для наукової роботи. 

Термін дослідження та розробки можна розділити на три види діяльності: фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження та експериментальні розробки. Крім того, 

дослідження та розробки можна класифікувати за галузями знань. Галузями знань є, 

наприклад, природничі науки, аграрні науки та ветеринарія, соціальні науки тощо. Тут йде 

мова про класифікацію галузей досліджень (FORD) Організації економічного співробітництва 

та розвитку (ОЕСD). Основна категорія аграрні науки та ветеринарна медицина включає 

підкатегорії сільського та лісового господарства, рибальства, тваринництва, а також 

молочарства, ветеринарної медицини, агробіотехнології та інших аграрних наук. 

Вимірювання витрат на дослідження і розробки та джерело фінансування: існує чотири 

основні сектори для вимірювання витрат: бізнес, державний сектор, ВНЗ і приватні 

некомерційні організації. Крім того, враховуються грошові потоки з-за кордону («решта 

світу»). Державний сектор складається з усіх рівнів управління (наприклад, у Німеччині 

федеральні, державні та місцеві органи влади) та всіх некомерційних організацій, 
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контрольованих державними установами, які не є частиною сектора вищої освіти. До цього 

сектору також відносяться підлеглі органи та державні установи. Державні компанії 

включені в корпоративний сектор. (ОЕСD, 2018) 

1.1 Витрати на дослідження та розробки у порівнянні між країнами 

Витрати на дослідження та розробки в розглянутих тут країнах дуже різняться за 

абсолютними цифрами, при цьому також існує різниця відносно валового 

внутрішнього продукту (ВВП). У 2018 році витрати на дослідження та розробки у 

США склали 551 518 млн. дол. США, що робить їх найвищими витратами серед країн, 

що розглядаються тут, за цим слідує Німеччина – 129 647 млн. дол. США. У 

Нідерландах та Польщі витрати були значно нижчими – 19 849 млн. дол. США та 14 

059 млн. дол. США у 2018 році. Щодо ВВП, витрати на дослідження та розробки у 

Німеччині (3,13%) трохи перевищили витрати у США на 0,91 процентів. Витрати в 

Польщі на дослідження та розробки були найнижчими серед всіх країн - 1,21% ВВП 

(Малюнок 1) (OECD, 2020). 

Мал. 1: Валові внутрішні витрати на дослідження та розробки у % до 

ВВП станом на 2018 рік 

 

Джерело: Власне представлення за даними OECD 

У Польщі валові внутрішні витрати на душу населення є найнижчими - 381 дол. США. 

У Нідерландах значно вищі витрати - 1246 дол. США на душу населення. США мають 

найвищі витрати - 1776 дол. США на душу населення, за ними слідує Німеччина – 

1704 дол. США на душу населення (ОЕСD, 2020). 

OECD також надає інформацію про склад валових внутрішніх витрат на дослідження 

та розробки (валові внутрішні витрати на дослідження та розробки, GERD) стосовно 

походження коштів, тобто який сектор скільки витратив на дослідження та 

розробки. При цьому розглянуті тут країни мають спільну рису, а саме, що найбільша 
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частка GERD походить від підприємств (Мал. 2). Частка, що фінансується 

підприємствами, є найвищою в Німеччині - 66%, за нею - США - 62%. У Нідерландах 

ця частка є найнижчою - трохи менше 52%. Так само, у всіх розглянутих тут країнах 

друга за величиною частка GERD фінансується державою. Частка державного 

фінансування GERD є найвищою в Польщі - понад 35% і найнижчою в США - 23%. 

Мал. 2: Валові внутрішні витрати на дослідження та розробки за 

секторами 2017/2018 pp. 

 

Дані за 2018 рік (Німеччина, Польща, США) та за 2017 рік (Нідерланди 

Джерело: Власне представлення за даними OECD 

З іншого боку, частка вищих навчальних закладів та приватних некомерційних 

інститутів (приватних некомерційних інститутів PNP) в США є особливо вираженою 

– 14%. У Німеччині ця частка є надзвичайно низькою – 0,3%. Інше джерело 

фінансування – з-за кордону. Тут Нідерланди мають на сьогодні найбільшу частку 

GERD, на рівні 14%, порівняно з іншими країнами, що тут розглядаються. Ця частка 

становить половину відсоткових пунктів у США та Польщі (7%); Німеччина з 5,8% 

замикає даний ряд країн. Повний огляд показників дослідження та розробок для 

країн, що тут розглядаються, у порівнянні з Україною можна знайти в Додатку, табл. 

1.  

Ці дані лише частково доступні у цих країнах для галузі аграрних наук. Однак можна 

вказати асигнування на дослідження та розробки в відповідні національні бюджети 

і долю сільського господарства. У 2018 році частка асигнувань у відносному 

вираженні була найвищою в Польщі і склала 4,6% державного бюджету, тоді як 

бюджет на дослідження та розробки в абсолютному вираженні був найнижчим. У 

Німеччині 2,9% бюджету на дослідження та розробки припадає на сільське 

господарство. У відсотковому відношенні ця частка ще нижче в Нідерландах і США 

- 2,2% і 1,9%. 
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Джерело: Власне зображення на основі даних ОЕСD та Євростату 

З усіх витрат на дослідження та розробки дослідна сфера (сума витрат на сфери 

досліджень відрізняється від дослідження та розробок GERD) сільського 

господарства невелика з 6% у Польщі та 8% у Нідерландах. У відсотках від ВВП 

кожної країни на аграрні дослідження витрачається менше 0,1%, у Польщі це 

становило лише 0,05% у 2018 році. У обох країнах порівняння витрат державного 

сектору, вищих навчальних закладів, підприємств та іноземних інвесторів також 

показує, що державні витрати на аграрні дослідження є вищими за середні. 

Мал. 3: Витрати на дослідження та розробки за секторами в наукових 

галузях у 2018 році 

 

Німеччин

а
Польща

Нідерлан

ди
США

Станом 

на

Валові внутрішні витрати на 

дослідження та розробки GERD 

(держава, компанії, університети, 

PnP та закордон)

у млн. дол. США - 

постійна ціна у 2015 році 

з урахуванням 

купівельної 

спроможності

129,647 14,049 19,849 551,518 2018

Витрати на дослідження та 

розробки в неуніверситетських 

державних наукових установах 

поточна ціна в млн. дол. 

США
19,126 284 1,241 60,266 2018

Розподіл державних бюджетів на 

дослідження та розробки

у млн. дол. США - 

постійна ціна у 2015 році 

з урахуванням 

купівельної 

спроможності

39,010         3,318 6,543 136,998 2018

Витрати на дослідження та 

розробки в галузі агрраної науки 

(GERD) 

у млн. дол. США - 

постійна ціна у 2015 році 

з урахуванням 

купівельної 

спроможності

не вказано 528 1,473
не 

вказано
2018

Витрати (GERD) виконавчий сектор 

Держава для аграрної науки

конвертується з євро в 

мілн. дол. США
794 18 217

не 

вказано
2018

Розподіл державних бюджетів на 

дослідження та розробки у галузі 

сільського господарства

у млн. дол. США - 

постійна ціна у 2015 році 

з урахуванням 

купівельної 

спроможності

1,127 152 147 2,559 2018



10 
 

1.2 Форми надання державних коштів для ведення досліджень та 

розробок 

Державні витрати на дослідження та розробки (FuE) є одним із найпотужніших 

інструментів політики в галузі науки, технологій та інновацій. В середньому 

державне фінансування в європейських країнах становить 35% від загальних витрат 

на FuE, у аграрному секторі цей відсоток буде ще вищим (станом на 2014 рік). Деякі 

країни почали включати розрахунок втрачених податкових надходжень до загальної 

суми державного фінансування досліджень та розробок. За даними OECD (2013 рік), 

у 27 із тодішніх 35 країн-членів існували форми податкових стимулів для досліджень 

та розробок, як частина державної підтримки. Частка податкових пільг у загальній 

державній підтримці дуже різниться. З 87 відсотками, частка податкових пільг є 

найвищою в Нідерландах; у Польщі та США ці частки складають лише кілька 

процентних пунктів у загальній державній підтримці досліджень та розробок. 

У всьому світі існують великі відмінності як щодо відносної важливості державного 

фінансування, так і механізмів та критеріїв його розподілу для ведення досліджень 

та розробок. Загалом форми надання державних коштів можна класифікувати на 

чотири категорії: історичні, договірні, формальний розподіл/призначення та 

конкурентні заявки. Більшість європейських країн стикаються з суворими 

фіскальними обмеженнями, і від урядів все частіше очікується посилення 

підзвітності, прозорості та ефективності державних витрат. Тому одним із 

найбільших викликів для європейської політики в галузі досліджень і розробок є 

підвищення якості та покращення ефективності в рамках обмежених ресурсів. 

Державні кошти для досліджень та розробок (без податкових стимулів) можуть бути 

спрямовані на інституційне фінансування або проектне фінансування, відповідно до 

форми виділення. Інституційне фінансування здебільшого базується на історичних 

формах виділення коштів, про нього існують домовленості або воно слідує 

формальним процедурам, і лише в рідкісних випадках на інституційне фінансування 

подаються конкурентні заявки. В принципі, інституційне фінансування повинно 

забезпечити дослідницьким установам стабільну основу для наукової діяльності. Це 

служить основою для залучення коштів з інших джерел і гарантує певний ступінь 

автономії у виборі тем досліджень. Це пов’язано з тим, що інституційне фінансування 

традиційно здійснюється в рамках практики блокового фінансування, тобто лише із 

загальними регулюваннями щодо витрат. Одна з критик цього підходу полягає в 

тому, що він може стримувати організації та дослідників брати участь у конкурсах, 

де докази якості та ефекивності досліджень допомагають претендувати на 

отримання додаткового фінансування. Отже, інституційне фінансування веде до 

менш ефективних досліджень, ніж проектне фінансування. Проектне фінансування 

здійснюється відповідно до офіційних моделей присудження фінансування або на 

основі конкурсних заявок. Зростаюче значення проектного фінансування 

називається ключовим аспектом трансформації політики для дослідницьких робіт та 
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розробок. Ця трансформація відбувається в різному ступені в окремих країнах. 

Наприклад, під час аналізу даних за 2014 рік, Польща та США демонструють частку 

проектного фінансування понад 50 відсотків від загальних державних витрат на 

дослідження та розробки, тоді як ця частка у Німеччині та Нідерландах була значно 

нижчою. 

На додаток до диференціації державних коштів відповідно до інституційного або 

проектного фінансування, при виділенні коштів також можна розрізнити орієнтацію 

на надання послуг або конкуренцію. Із чотирьох категорій форм надання 

фінансування, про які вже згадувалося вище: процес розподілу на основі формули, 

конкурсна заявка, переговорний або історичний процес розподілу,- лише перші дві 

категорії можуть бути класифіковані як «конкурентні», тобто розподіл відбувається 

шляхом відбору і ґрунтується на досягнутих результатах. Спектр країн із 

процедурами розподілу фінансування на основі формул / конкурентними заявками 

варіюється від Німеччини та Ірландії, де це лише дуже мала частина інституційного 

фінансування, до країн з дуже високим відсотком, таких як Естонія, Чехія, Польща 

та Хорватія, де майже 100% усього інституційного фінансування засноване на 

конкуренції. США з трохи менше 10% та Нідерланди з майже 30% процедурами 

розподілу фінансування на основі формул / конкурсними заявками належать до 

країн з низькою часткою процедур розподілу фінансування на основі формул / 

конкурсних заявок (станом на 2014 рік).             

 

Джерело: ANALYSIS OF NATIONAL PUBLIC RESEARCH FUNDING (PREF) (Reale, 2017) 
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На додаток до конкурентної орієнтації, як згадано у вступі до цього пункту, також 

можна розглянути орієнтацію на ефективність розподілу державних коштів в різних 

країнах. Орієнтоване на досягнуті результати фінансування проектів базується на 

попередніх оцінках, тоді як підставою для надання інституційного фінансування, що 

базується на досягнутих результатах, завжди є попередня оцінка формальних вимог 

або оцінка минулих результатів. З іншого боку, частини інституційних фондів 

фінансування, які розподіляються на історичній основі, або шляхом досягнення 

домовленостей або на формальних засадах, надаються незалежно від 

результативності, тож не орієнтовані на результати. У цьому аналізі виділяється 

Польща у 2014 році через найнижчу частку державних коштів, виділених без 

врахування результативності науково-дослідних робіт; попередня оцінка була взята 

за основу для надання коштів, відповідно до результативності, у понад 60% 

випадків, та послідуюча оцінка – у трохи менше ніж 20%.  

З іншого боку, у Німеччині майже 60% державних коштів були виділені без 

специфікацій, орієнтованих на результативність; якщо ж результативність 

враховувалася, то це в основному здійснювалось шляхом попередньої/очікуваної 

оцінки. У Нідерландах трохи менше 50% державних коштів було виділено без 

посилання на результати; пропорції попередньої та фактичної оцінки при 

присудженні/виділенні коштів становили 30% та 20% у 2014 році. Останнім 

критерієм оцінки практики фінансування було названо ступінь відкритості для 

іноземних дослідників. Цей параметр був недоступним для багатьох країн, але цей 

критерій можна було визначити для Нідерландів та Польщі у 2014 році. Польща 

демонструвала надзвичайну закритість для іноземних досліджень у сфері 

фінансування проектів, а Нідерланди - якраз навпаки. Усе державне проектне 

фінансування у сфері досліджень та розробок повністю або з певними обмеженнями 

було доступне іноземним науковцям (Reale, 2017). 

2 ВІДОМЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

У Сполучених Штатах Америки відомчими дослідженнями в сфері сільського 

господарства з 1862 року займається наявне Міністерство сільського господарства 

США «U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)». Координація досліджень, освіти 

та обміну інформацією з наукою і дослідженнями для USDA здійснюється Офісом 

головного вченого (Office of the Chief Scientist (OCS)). Наукові відкриття та здобутки 

REE (дослідження, освіта та економіка) надаються через чотири різні установи, які 

буде детальніше розглянуто нижче. Загальна спрямованість та основні теми 

досліджень цих установ узагальнені в Плані дій з досліджень, освіти та економіки 

(Research, Education and Economics Action Plan) від 2012 року (USDA, 2021). 

Першою установою підпорядкованою REE є Сільськогосподарська дослідницька 

служба (Agricultural Research Service (ARS)), яка проводить дослідження, спрямовані 

на розробку та передачу рішень для сільськогосподарських проблем з високим 
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національним пріоритетом. ARS є найбільшим внутрішнім дослідницьким агентством 

USDA. В ARS працює близько 8000 чоловік, у тому числі 2000 науковців в сфері 

біологічних і природничих наук, інженерів і ветеринарів, які проводять дослідження 

на більш ніж 90 місцях по всій країні і в лабораторіях за кордоном. Дослідження, 

якими займається ARS, є широкими і включає близько 700 дослідницьких проектів, 

організованих за чотирма основними напрямками: харчування, безпека та якість 

харчових продуктів; тваринництво та захист тварин; природні ресурси та сталі 

сільськогосподарські системи; рослинницьке виробництво та захисту рослин. Річний 

бюджет ARS становить 1,4 млрд дол. США (ARS, 2021). 

Другою установою РЄ є Служба економічних досліджень (Economic Research Service 

(ERS)). ERS, як випливає з назви, займається економічними дослідженнями та 

аналізом. Вона надає в публічному доступі дані та статистику, в тому числі за 

наступними темами: 

 Аграрна економіка - продуктивність аграрного сектору та ситуація в 

сільськогосподарських підприємствах; розмір підприємств; аналіз ринку, дані 

та прогнози по попиту, пропозиції та цінах на сировину; та Федеральної 

сільськогосподарської політики; 

 Продовольчі продукти та харчування - програми США з продовольчої безпеки, 

продовольчої допомоги, харчових звичок та наслідків для здоров'я, доступу до 

продуктів харчування, торгівля та маркетинг продуктами харчування, а також 

ціни на продукти харчування; 

 Безпечність харчових продуктів - суспільні переваги, пов'язані зі зниженням 

ризиків для безпечності харчових продуктів, економічними наслідками 

продовольчої небезпеки та потенційними наслідками нормативних актів у 

порівнянні із галузевими рішеннями; 

 Світові ринки і торгівля - важливі ринки і конкуренти, економічний вплив 

експорту та імпорту, торговельні бар'єри і потенційні торговельні угоди; 

 Ресурси та навколишнє середовище - економічний вплив природоохоронних 

програм, ефективність заходів щодо захисту навколишнього середовища та 

підвищення конкурентоспроможності сільського господарства за допомогою 

технологій; 

 Сільська економіка - інвестиції в сільську місцевість і драйвери сільської 

економіки, демографічні зміни та їхній вплив на сільські громади. 

ERS є основним джерелом економічної інформації та аналізу, а також економічних і 

соціально-економічних досліджень в аграрному секторі, наприклад, для USDA, 

Білого Дому, США: Конгресу та приватних осіб, які приймають рішення (ERS, 2021). 

В якості третьої установи слід зазначити Національну служба аграрної статистики 

(National Agricultural Statistics Service (NASS)). Вона проводить численні збори даних 

з використанням опитувань, супутникових оцінок, відбору проб та адміністративної 

інформації в сільськогосподарській практиці та готує звіти з цього питання. 

Опитування та дослідження також проводяться для партнерів NASS, таких як 
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державні департаменти сільського господарства або університети. Кожні п'ять років 

NASS проводить детальний перепис всіх сільськогосподарських підприємств (NASS, 

2021). 

Четвертою установою в сфері державних аграрних досліджень є Національний 

інститут продовольчих продуктів та сільського господарства (National Institute of 

Food and Agriculture (NIFA)). При цьому мова іде про агентство, що надає 

фінансування науці USDA. NIFA інвестує та підтримує аграрні дослідження, освіту та 

поширенню напрацьованих рішень для національних викликів у сільському 

господарстві, харчовій промисловості, навколишньому середовищі та суспільстві, 

серед іншого шляхом надання дослідницьких грантів. Деякі варіанти фінансування 

є специфічними для системи університетських грантів штатів, інші також можуть 

бути використані іншими академічними установами, державними установами, 

неурядовими організаціями та навіть приватними компаніями. Всі аграрні 

дослідження, що фінансуються державою, об'єднані в цьому інституті, включаючи 

також державні університети федеральних штатів. Одним із завдань NIFA є 

перенесення наукових знань та здобутків в регіони, на сільськогосподарські 

підприємства та до навчальних класів. Організація підтримує школи та університети 

у підготовці науковців, освітян, виробників та навчанні громадян. Загальний бюджет 

NIFA становить 1,7 млрд дол. США (NIFA, 2019; USDA REE, 2012). 

2.1 Фінансування, організація та оцінка досліджень в сфері 

продовольства та сільського господарства в США  

Аграрні дослідження і розробки в Сполучених Штатах, на відміну від інших сфер 

досліджень, історично характеризувалися великим рівнем державного 

фінансування. Аналіз 1970-2014 років (див. джерело: (Economic Research Service, 

2019)) надає інформацію про склад приватних та державних фондів на додаток до 

загального обсягу бюджету для фінансування. При цьому вражає те, що приватне 

фінансування різко зросло з 2004 року, і до 2008 року близько 50 відсотків 

загального бюджету досліджень на сферу продовольства і сільського господарства 

складало державне фінансування. Скорочення державних витрат на аграрні 

дослідження та збільшення витрат приватними компаніями після 2008 року 

призвело до значного падіння частки державного фінансування в дослідженнях у 

цій галузі, впавши значно нижче 30%. Після багатьох років на першому місці щодо 

державних витрат на дослідження в сфері сільського господарства та 

продовольства, США у 2009 році обігнав Китай (Economic Research Service, 2019). 

 

 

 



15 
 

Мал. 4: Фінансування досліджень та розробок в сфері виробництва 

продуктів харчування та сільського господарства 1970-2015 рр., 

USA 

 

Джерело: Economic Research Service, 2019 

Із загальної суми у 16,3 млрд дол. США, витраченої на дослідження та розробки в 

сфері виробництва продуктів харчування та сільського господарства у 2013 році, 

бюджет федерального уряду становив 2,8 млрд дол. США (17,2 відсотка), а 

федеральних штатів – ще 1,0 мільярд дол. США (6,1 відсотка). Найбільшу частку 

внесли неурядові джерела - в основному приватний сектор економіки, а також 

фонди та фермерські організації, з 12,4 млрд дол. США (76,3 відсотка). 
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Мал. 5: Фінансування з боку федерації, федеральних штатів та 

приватних коштів, США 

 

Джерело: Economic Research Service, 2019 

Так само з джерела: (Economic Research Service, 2019) зрозуміло, що державні кошти 

базуються на двох стовпах. Перший стовп, федеральні фонди, в основному 

надаються через USDA, але і підпорядковані установи, вже перераховані вище, 

отримують пряму фінансову підтримку від федерального уряду. Другим стовпом 

державного фінансування є федеральні штати. Зокрема, державні університети та 

дослідницькі станції субсидуються за рахунок коштів федеральних штатів. 

Додаткове приватне фінансування державні університети та дослідницькі станції 
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отримують, наприклад, через дослідницькі гранти приватного сектору економіки або 

фондів, а також через дохід від продажу ліцензій, технологій або послуг. 

Зокрема, великі компанії, що спеціалізуються на сільськогосподарській техніці, 

агрохімікатах, насінні або інших виробничих засобах, інвестували значні кошти в 

дослідження і розробки. Однак, приватні дослідження зосереджені в основному на 

комерційно корисних розробках, які можуть бути запатентовані. Драйвером таких 

напрямків розробок стало розширення патентного права в США. У сфері селекції 

рослин, наприклад, сорти, виведені в США, на відміну від Європи, можуть бути 

запатентовані. Натомість фундаментальні дослідження, які рідко мають прямі 

комерційні переваги, залишаються важливою складовою у наукових дослідженнях, 

що фінансуються державою. (Мал. 6) 

Мал. 6: Сфери досліджень за секторами, США 

 

Джерело: Economic Research Service, 2019 

На додаток до фундаментальних досліджень, це, зокрема, сфера навколишнього 

середовища, харчування, політики та економіки, а також суспільний розвиток, які є 
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непривабливими для фінансування наукових досліджень з боку приватного сектору 

економіки, тож вони фінансуються за державні кошти. 

Історичний розвиток державних аграрних досліджень  

Для того щоб розібратися в структурі та устаткуванні аграрних досліджень в США, 

варто поглянути на історію їхнього розвитку. Аграрні дослідження /аграрна наука 

була однією з перших дослідницьких галузей, які коли-небудь отримували державну 

підтримку в США, і це починаючи з 1862 року. Закон про фінансування вищих шкіл 

для сільського господарства та машинної техніки в кожному штаті (Morrill Land-Grant 

Colleges Acts), введений Джастіном Смітом Моррілом в 1861 році і підписання Закону 

президента Лінкольна в 1862 році, заклали основу державної підтримки аграрних 

досліджень. Відповідні федеральні штати отримали земельні володіння, виручені 

кошти від продажу або користування повинні були використовуватися для 

розбудови навчальних закладів або фінансування поточних витрат в існуючих 

закладах вищої освіти. Додаткова федеральна підтримка була доступна з 1887 року 

(Hatch Act) для федеральних штатів, які, крім вищих навчальних закладів на їхній 

території, також створили сільськогосподарські дослідницькі/експериментальні 

станції. Ці станції переважно проводили дослідження за напрямками тваринництва 

та рослинництва і перебували в сфері відповідальності USDA. Експериментальні 

станції публікували результати, отримані в цих експериментах, у щорічному звіті. У 

1890 році був прийнятий другий Закон, Закон «Morrill Land-Grant Colleges Act», який 

встановив щорічну суму підтримки в розмірі 25 000 дол. США для земельних грантів 

коледжів. Ця сума була збільшена в 1907 році Актом Нельсона до 50 000 дол. США. 

Ще одне нововведення ознаменувалося Актом Сміта-Левеля в 1914 році, який 

враховував той факт, що передача знань від досліджень до практики повинна бути 

успішною. На додаток до викладання та досліджень, поширення знань, у тому числі 

за межами університетів та коледжів, стало новим завданням земельних грантів 

системи університетів. В якості останнього історичного акту можна розглядати 

розширення земельних грантів університетів, що включили місцеві коледжі та 

університети в 1994 році. Навіть сьогодні університети диференційовані відповідно 

до рока вступу до системи земельних грантів університетів і відповідно 

підтримуються федеральними фондами. Система земельних грантів університетів 

управляється Кооперативною службою США з пропаганди сільськогосподарських 

знань та впровадження досягнень (CES) у партнерстві з органами влади на рівні 

федерації, федеральних штатів та громад (місцеві органи управління). CES пропонує 

позашкільну освіту сільгоспвиробникам та громадам через мережу офісів у більшості 

штатів та на території США. (Дослідницька служба Конгресу, 2019). CES підтримує 

передачу науки до практики. 

Оцінка досліджень 

Важливою частиною оцінки відомчих досліджень є Закон про «ефективність та 

результативність уряду» 1993 року (Government Performance and Results of 1993 

(GPRA)); акт модернізації GPRA від 2010 року). Ці закони покликані покращити 
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управління державою та підвищити довіру населення до держави. GPRA вимагає від 

відомств та міністерств встановлювати цілі, вимірювати результати та звітувати про 

подальший розвиток. З цією метою щорічно складаються плани ефективності, що 

окреслюють цілі та їхню верифікацію. Річний звіт розповідає про досягнення 

поставленої мети, включаючи результати,  отримані підпорядкованими установами, 

що отримають державне фінансування. У випадку UDSA, окремі інститути мають 

виняткові положення, що враховує більш тривалі періоди досліджень та тривалість 

проектів в дослідженнях. 

3 АГРАРНІ (ВІДОМЧІ) ДОСЛІДЖЕННЯ В НІДЕРЛАНДАХ 

У 1990-х роках Нідерланди почали новий шлях щодо «відомчих досліджень». У 1998 

році, з рішенням про узгодження аграрних досліджень з суспільними цілями, 

відповідні відомчі науково-дослідні установи були відокремлені від відповідального 

Міністерства сільського господарства. Відомчі дослідження, університетські 

дослідження та дослідження в спеціалізованих інститутах були об'єднані в 

Вагенінгенському університеті та науково-дослідницькому центрі (WUR), який 

носить назву фонду. Однак, теми досліджень, серед іншого, визначаються 

«комітетом» Міністерства сільського господарства. Крім представників політики, до 

складу цього комітету також входять представники науки та професійних асоціацій. 

На 20 відсотків наукові напрямки, затверджені комітетом, фінансуються з бюджету 

Міністерства сільського господарства (Köchy, 2019). 

3.1 Фінансування, устаткування та оцінка аграрних досліджень та 

розробок в Нідерландах 

Вагенінгенський університеті та Вагенінгенський науково-дослідницький центр мали 

загальний обсяг фінансування 729 мільйонів євро, доступний у 2019 році. Прямо та 

опосередковано від держави університет отримав 260 мільйонів євро. Приватне 

фінансування є другим за величиною джерелом фінансування, в 64 млн євро, з 

подальшими надходженнями від плати за навчання в розмірі 38 млн євро. Всього в 

2019 році університету було надано у розпорядження 385 млн євро. 

Вагенінгенському науково-дослідницькому центру було доступно трохи менше - 344 

мільйонів. Основним джерелом фінансування вагенінгенських досліджень є 

двосторонні проекти на суму 99 млн євро з подальшим фінансуванням програми у 

розмірі 93 млн євро. Базове фінансування відносно низьке, - на рівні 26 млн євро 

(WUR, 2020). 
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Мал. 7: Фінансування WUR, Нідерланди 

 

Джерело: (WUR, 2020) 

Інше устаткування 

У сфері досліджень і розробок у 2017 році в Нідерландах було працевлаштовано 76 

873 співробітників, з них 6 314 – у сфері аграрних та ветеринарних наук. Загалом у 

Вагенінгенському університеті та Вагенінгенському науково-дослідницькому центрі 

на 94 різних кафедрах за напрямками аграрних технологій та наук, пов'язаних з 

харчуванням, тваринництвом, навколишнім середовищем, рослинництвом та 

соціальною сферою працюють 242 професори (Малюнок 8). 
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Мал. 8: Склад факультетів та співробітники WUR, Нідерланди 

 

Джерело: WUR 

В цілому у двох установах в штаті працюють 5624 співробітники, з яких 2787 

працюють у Вагенінгенському науково-дослідницькому центрі та 2837 у 

Вагенінгенському університеті. Це означає, що лише кілька сотень вчених працюють 

за межами WUR в галузі аграрних досліджень в Нідерландах.  

Що вражає , так це нехарактерний для науки майже рівний розподіл співробітників 

WUR за статтю. У 2019 році кількість докторантів склала 2000 осіб. 
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Мал. 9: Кількість найманих працівників у WUR, Нідерланди 

 

Джерело: WUR 

Крім того, на території кампусу Вагенінгенського університету розташовані 180 

компаній. При цьому на території кампусу представлені частка компаній з якими 

співпрацюють, як з партнерами (10 одиниць), в основному малі та середні за 

розміром компанії (100 одиниць) та 80 стартапів. 

Оцінка досліджень 

У Національній системі оцінки досліджень Нідерландів всі дослідження, що 

фінансуються з державного бюджету, та університети оцінюються кожні шість років 

за допомогою експертної оцінки незалежних міжнародних експертів. Керівні 

принципи для цього видаються Стандартним протоколом оцінки (Standard Evaluation 

Protocol (SEP)). Остання оцінка була проведена у 2015 році, з проміжним 

оцінюванням у червні 2018 року. Основними напрямками SEP були. 

 Підвищення якості досліджень шляхом перевірки, відповідно до міжнародних 

стандартів якості 

 Поліпшення в управлінні та менеджменті досліджень 

 Підзвітність вищим рівням управління дослідницьких організацій та 

установам, що надають фінансування, а також уряду та громадськості 

Їх оцінюють за трьома критеріями: якість, актуальність (значущість) для суспільства 

та рентабельність. Крім того, Оціночна комісія проводить якісну оцінку щодо 

1. внеску у супровід та керівництво для докторантів 

2. політики доброчесності досліджень. 

Комісія зобов'язана дотримуватися вимог та приписів SEP та інших детальних описів 

ефективності (результативності), сформульованих університетом. Оцінка 
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відбувається на основі письмової документації та інтерв'ю під час відвідування 

установ на місцях. Результати, надані комісією, повинні бути опубліковані на сайті 

університету (Вагенінгенський інститут наук про тварин, 2015). 

 

4 ВІДОМЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ТА СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ В 

АГРАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ) В ПОЛЬЩІ 

Міністерству сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі ще 

2013 року було підпорядковано 12 наукових інститутів, крім того 47 аграрних 

факультетів у 9 університетах були підпорядковані Міністерству науки і вищої освіти. 

В даний час Міністерству сільського господарства Польщі підпорядковується десять 

відомчих науково-дослідних установ. Крім того, в Польщі існує дев'ять наукових 

інститутів Польської академії наук, які задіяні в сфері аграрних наук. Польська 

академія наук (Polska Akademia Nauk, PAN) підпорядковується прем'єр-міністру. 

Польська академія наук (PAN) є одночасно спеціалізованим співтовариством і 

найбільшим дослідницьким центром фундаментальних досліджень. У 2010 році уряд 

реформував PAN: кількість відділів та інститутів було скорочено, а інститути були 

зобов'язані тісніше співпрацювати між собою та іншими неакадемічними інститутами 

і компаніями. 69 інститутів тепер розподілені за п'ятьма предметними областями: 1. 

Гуманітарні та соціальні науки, 2. Біо- та сільськогосподарські науки, 3. Математика, 

фізика, хімія і науки про Землю, 4. Інженерні науки і 5. Медицина.  

В певному обсязі аграрні дослідження в більш широкому сенсі також ведуться в 

наукових установах інших міністерств, таких як Міністерство навколишнього 

середовища, охорони здоров'я або економіки. Оцінка аграрних досліджень 

проводиться в Міністерстві науки і вищої освіти. При оцінюванні враховується 

кількість публікацій, докторантів, зареєстрованих патентів, та рівень фінансування 

з боку приватних компаній. Такі критерії, як гендерний розподіл (частка жінок) серед 

дослідників або ступінь інтернаціоналізації не враховуються. Також не надаються 

контракти щодо результативності або експертні оцінки для оцінювання результатів 

дослідження. 

Фінансування наукової роботи в сфері досліджень та розробок було передано від 

Міністра до Національного центру досліджень і розробок та Національного центру 

науки. Вони можуть бути зосереджені на ефективній реалізації політики 

забезпечення якості через новостворені механізми та процедури. Це рішення 

відповідає європейській тенденції обмеження компетенцій державних/відомчих 

органів на користь незалежних інституцій, які є уповноваженими на фінансування 

наукової роботи в сфері досліджень та розробок (Голінський, 2013).  

4.1 Фінансування та устаткування аграрних досліджень в Польщі 

У Польщі валові внутрішні витрати на дослідження та розробки (GERD) у 2019 році 

склали 6 662,5 млн євро (30 284,2 млн злотих), з яких трохи менше 5% надійшло 
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від Європейського Союзу (313,4 млн євро). В цьому випадку цифри Державної 

статистики Польщі не співпадають з цифрами ОЕСD, наведеними в розділі 1. 

 За секторами більша частка фінансування для досліджень та розробок надійшла з 

сектору приватної економіки, з 63%. У 2019 році в Польщі було 5863 компанії, що 

активно приймали участь у дослідженнях та розробках, 1159 з яких були за 

іноземним фінансуванням. 89% цих компаній отримали фінансування від 

Європейської Комісії.  З GERD на науково-дослідну сферу сільськогосподарських і 

ветеринарних наук було виділено 303,5 млн євро. У 2019 році сектор вищої освіти 

мав внутрішнє фінансування саме за цими напрямками наук у розмірі 151 млн євро 

(Статистика Польщі, 2020). З 2015 по 2019 рік у Польщі в цілому зросли видатки на 

аграрні дослідження. В цей період, зокрема, непропорційно зросли, витрати на 

науки, пов'язані з тваринництвом, при цьому витрати на сільське господарство, 

рибальство і лісове господарство в цілому залишаються на сьогоднішній день 

найбільшими. На Малюнку 9 також додатково показані окремі напрямки аграрних 

досліджень за забезпеченням фінансовими ресурсами за 2015-2019 роки. 

Особливістю Польщі є те, що Міністерство науки та вищої освіти надає базове 

інституційне фінансування всім неуніверситетським науково-дослідним установам, 

хоча вони в основному закріплені за іншими міністерствами. 

Мал. 10: Витрати на дослідження та розробки за окремими сферами 

аграрних досліджень, Польща, в тисю. дол. США 

 

Джерело: Poland Statistics, 2020  
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Мал. 11: Частка найманих працівників в сфері аграрних досліджень від 

всіх досліджень та розробок, Польща 

Джерело: власне представлення за даними OECD 2020 

Інше устаткування  

У 2019 році в Польщі було працевлаштовано 271 тисячу осіб в сфері досліджень та 

розробок, з яких 4,5% (приблизно 6,022 тисячі осіб) з найменшою часткою в сфері 

аграрних і ветеринарних наук (Статистика Польщі, 2020). 

Найбільша частка осіб, зайнятих у наукових дослідженнях та розробках, працювала 

у сфері вищої освіти (52% персоналу по дослідженням та розробкам в Польщі). Ця 

частка зменшилася на 1,3 процентних пункти порівняно з 2018 роком. Науковими 

дослідженнями та експериментальними розробками безпосередньо займаються 164 

тис. осіб в рамках повної зайнятості. Більше третини співробітників, зайнятих в 

дослідженнях та розробках (34,1%) мали хоча б один кандидатський ступінь (PhD), 

тоді як домінує структура персоналу, серед якого особи, що мають ступінь магістра, 

бакалавра або еквіваленту освіту (54,7%). За 2019 рік валова вартість 

дослідницького обладнання в сфері сільського господарства, яке було наявним в 

дев'яти підприємствах, становила 55,8 млн злотих, що відповідає приблизно 12 млн 

євро. 
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Таблиця A1 

 
Джерело: Ілюстрація відповідно до Федерального міністерства освіти та досліджень https://www.kooperation-

international.de/laender/ 

 

Показник Польща
Німеччи

на

Нідерлан

ди
США OECD Станом на Показник Україна

Станом 

на

Національні витрати на 

дослідження та розробки [млн. 

доларів США *]

14,622 141,300 21,463 581,553 1,447,828 2018

Національні витрати на 

дослідження та розробки 

[млн. доларів США *]

1,840 2018

Зростання витрат на 

дослідження та розробки 

порівняно з попереднім роком 

[відсоток]

23.4 5.1 14.1 5.9 5.7 2018

Зростання витрат на 

дослідження та розробки 

порівняно з попереднім роком 

[відсоток]

11.1 2018

Частка досліджень і розробок у 

валовому внутрішньому 

продукті (ВВП) [у відсотках]
1.2 3.1 2.2 2.8 2.4 2018

Частка досліджень і розробок 

у валовому внутрішньому 

продукті (ВВП) [у відсотках]
0.5 2018

Частка державних витрат на 

дослідження та розробки у ВВП 

[відсоток]

0.4 0.9 0.6 0.7 0.6 2018

Частка витрат на дослідження 

та розробки в економіці у ВВП 

[відсоток]

0.6 2.1 1 1.8 1.5 2018

Витрати на корпоративні 

дослідження та розробки 

(BERD) [млн. доларів США *]
9,664 97,334 14,391 422,070 1,022,083 2018

Витрати на корпоративні 

дослідження та розробки 

(BERD) [млн. доларів США *]
1,076 2018

Частка державних витрат на 

дослідження та розробки в 

компаніях (частка прямого 

фінансування) [відсоток]

13.5 3.1 2.1 5.6 4.8 2018

Частка BERD в ВВП [відсоток]

0.3 2018

Частка видатків, що 

фінансуються з-за кордону на 

дослідження та розробки в 

компаніях [відсоток]

8 6.3 16 9.8 8.6 2018/18/17

Витрати на дослідження та 

розробки в університетах 

(HERD) [млн. доларів США*]
4,630 24,839 5,831 74,722 247,562 2018

Витрати на дослідження та 

розробки в університетах 

(HERD) [млн. доларів США*]
123 2018

Частка витрат, що 

фінансуються підприємствами 

на дослідження та розробки в 

університетах [відсотк]

3.9 13.5 8.3 5.4 6.2 2018

Частка HERD у ВВП [відсоток]

0.03 2018

Витрати на дослідження та 

розробки в неуніверситетських 

державних науково-дослідних 

установах (GOVERD) [млн. 

доларів США*]

284 19,126 1,241 60,266 143,706 2018

Витрати на дослідження та 

розробки в 

неуніверситетських 

державних науково-дослідних 

установах (GOVERD) [млн. 

доларів США*]

641 2018

Частка витрат, що 

фінансуються підприємствами 

на дослідження та розробку в 

неуніверситетських державних 

наукових установах [відсоток]

3.9 9.9 15.6 0.33 3.6 2018

Частка GOVERD у ВВП 

[відсоток]

0.2 2018

Кількість дослідників (в 

еквіваленті повної зайнятості) 117,789 433,685 95,611 1,434,415 5,075,075 2017/18/17
Кількість дослідників (в 

еквіваленті повної зайнятості) 41,713
2018/18/

17

Кількість дослідників (в 

еквіваленті повної зайнятості) 

на 1000 працівників
7.2 9.7 10.3 9.2 8.6 2017/18/17

Кількість дослідників (в 

еквіваленті повної зайнятості) 

на 1000 працівників
2.4

2017/18/

17

Частка дослідників (в 

еквіваленті повної зайнятості) у 

приватних компаніях [відсоток]
48.2 60.3 70 71.3 62.5 2017/18/17

Частка дослідників (в 

еквіваленті повної зайнятості) 

у приватних компаніях 

[відсоток]

27.3
2018/18/

17

Частка міжнародних спільних 

патентів у заявках на патенти 

відповідно до Договору про 

патентну кооперацію (ДПК) 

[відсотків] (1)

34.6 16.6 17.9 13.1 7.7 2017

Частка міжнародних спільних 

патентів у заявках на патенти 

відповідно до Договору про 

патентну кооперацію (ДПК) 

[відсотків](3)

25.7 2016

Таблиця 1: Показники досліджень та розробок (FuE)

Джерело: OECD Main Science and Technology Indicators 2020/1, Stand August 2020
(1) OECD Patents Statistics, Stand Juli 2020
* в поточних цінах, з урахуванням купівельної спроможності


